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EKFRÄMJANDETS EXKURSION OCH
ÅRSMÖTE I VÄSTRA SMÅLAND
18-19 SEPTEMBER 2003
Räkna rätt är inte lätt...
Skogsvårdsstyrelsen Jönköping-Kronoberg hade välvillig åtagit sig värdskapet
för 2003 års exkursion. Man hade valt ett
lämpligt exkursionsområde i mellersta
Smålands västra kant med övernattning
på Toftaholm alldeles utefter gamla riksettan söder om Värnamo.
Första dagen gavs det möjlighet för de
som så ville att inleda exkursionen med
lunch på Toftaholm. För att ge köket en
rimlig chans att förbereda sig för rätt
antal gäster hade deltagarna ombetts att i
förväg meddela exkursionsledningen om

man avsåg delta i lunchen. Av exkursionens ca 75 deltagare var det 20 st.
som anmält sitt intresse för lunchen. Till
en början gick allt som planerat och det
fanns både plats och mat för de som anmält sig. Efter en stund började det dock
bli trångt då alltfler nyanlända deltagare
styrde stegen mot lunchmatsalen. Det visade sig att hälften av deltagarna hade
tänkt sig börja exkursionen vid lunchbordet. Med mycken god vilja och framplockande av kökets sista reserver fick
dock alla - både anmälda och oanmälda
- slutligen något att äta. Lunchpalavem
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Pråmfärd mot Tonnö Ö. • Foto: Jens Varfeldt.
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innebar att exkursionens tidsprogram station. De skogliga stationerna hette
sprack redan innan själva exkursionen ”Genbanksek”, ”Ekplantering”, ”Genbanksalm” och ”Rädda almen”. Efter
hade börjat.
gruppindelning avtågade fyra sällskap åt
vitt skilda håll.
...tala väl är lättare
Som vanligt inleddes exkursionen med
ett antal mycket välkomnande hälsningar. Genbanksek
Uppklivna på entrétrappan till Toftaholms På denna station fanns Jonas Beigkvist
herrgård hälsade länsjägmästare Anne-Lie från Skogsstyrelsen som berättade att det
Fiskesjö,Ekfrämjandets ordförande Arne 1995 anlades genbanker för ek på sex
Miiton och exkursionsledaren Bengt KR platser i landet varav Tånnö Ö är en.
Johansson deltagarna välkomna. Bengt Syftet med genbanken är att bevara
som till vardags är skogsvårdskonsulent svenska provenienser och vara till hjälp
på Skogsvårdsstyrelsens distriktskontor i för forskningen. Läget på en ö skulle
Värnamo hade tillsammans med sina minska risken för olämplig beblandning.
kollegor lagt programmet för båda dag¬ Plantorna här kommer från ekollon som
arna. Bengt var även - tillsammans med insamlats 1992 och har sitt ursprung i
sin hustru Maria - markvärd för hela för¬ 140 olika familjer med känd moder men
sta dagens övning. Bengt och Maria är okända fader. Med tiden kommer plant¬
dessutom sedan många år mycket eringarna att möjliggöra proveniensstudier
intresserade och aktiva medlemmar i Ek- som underlag för framtida insamling av
främjandet.
skogsodlingsmaterial. Vid varje planta
finns uppgift om ursprung och vem som
Pråmfärd
samlat in ollon . Många kända namn kunde
Första dagens program var föredömligt avläsas under vandringen genom gen¬
koncentrerat både till tid och rum. Geo¬ banken på väg till nästa anhalt.
grafiskt skulle vi röra oss på några av de
hektar som utgör Tånnö Ö. Och det vi¬ Ekplan tering
sade sig att det verkligen var frågan om I samband med att Bengt och Maria tog
en ö. Ön ligger i sjön Vidöstem genom över fastigheten 1990 planterade man ett
vilken Lagan rinner. Då det inte direkt stycke nedlagd jordbruksmark om 0,6
var vindstilla och Lagan denna dag flöt hektar med ek efter konstens alla regler.
fram i rask takt var det med viss bävan Odlingsplast, viltskyddsrör och inbland¬
deltagarna äntrade den aluminiumpråm ning av lind. Självsådd av björk, al och
som vanligtvis används för att transpor¬ gran har tillkommit. Syftet från böljan
tera andra betesdjur över till ön. För var att producera 20 bra ekar. Ekfrämjama
säkerhets skull genomfördes transporten kunde konstatera att syftet uppnåtts med
i två omgångar för att inte riskera en råge. Efter röjning år 2002 fanns 40 tänk¬
alltför stor åderlåtning av Ekfrämjandet bara framtidsekar att välja på. Att
om överfarten skulle misslyckas.
markägaren inte är rädd för intensiv sköt¬
Tånnö Ö är 95 ha stor och har ägts av sel kunde noteras genom att stamkvistning
Bengt och Maria sedan 1990. På ön hade redan inletts. En diskussion om den tyd¬
Bf ngt lagt upp en exkursionsslinga med liga klykbildningen ledde till några teorier
besök på fyra olika stationer och med om orsaken, från miljöpåverkan genom
avslutning på en utomordentligt fin kaffe- trängseleffekt till markkemiska obalanser.
2
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Projekt Rädda almen
På väg mot nästa station tågades kaffestationen förbi. Några kunde inte motstå
frestelsen varför den grupp som referenten
ingick i här tappade några deltagare. Det
skylldes på både rygg- och benbesvär som
orsak till att fortsatt vandring inte längre
var tillrådlig. Att döma av det antal som
redan satt vid stationen hade fler grupper
drabbats av samma symptom.Vi som övervann våra krämpor och tog oss ända fram
till stationen fick höra Lennart Ackzell
från Skogsstyrelsen berätta om syftet med
projektet och om almsjukan.
I almarkivet på Tånnö Ö finns 168
plantor. De planterades år 2000 som
sticklingar från Västerbotten, Jämtland,
Mälardalen , Gotland och Öland . Hittills
kunde konstateras att skåningarna växer
bäst medan jämtarna invintrar tidigast,
De svenska almarna är relikter från

värmeperioden ca 5 000 år f . Kr. Genom
DNA-teknik har man kunnat konstatera
att de svenska almama i allmänhet har
sitt ursprung i Italien. I Sverige finns tre
almarter, skogsalm, lundalm och vresalm. Den senare endast på Öland . Lennart berättade även om den holländska
almsjukan som funnits i Sverige sedan
mitten av 1900-talet. Almsjukan orsakas
av en svamp vars sporer sprids till friska
träd av almsplintborren. Det första tecknet är ett mer eller mindre utbrett
gulnande lövverk. Symtomen framträder
under hög- och sensommaren. Bladen
vissnar och grenar dör. Om angreppet är
starkt, kan trädet dö redan samma år.
Symtomen är desamma för andra svampsjukdomar varför det krävs en laboratorieodling för att definitivt fastställa om det
rör sig om almsjuka eller inte.
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Exkursionsledaren Bengt KR Johansson berättar om sin ö.Tormö Ö i sjön Vidöstem.
- Foto: SVS Jönköping-Kronoberg.
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Efter denna information var
samtliga grupper klara och det
blev dags för kaffe med tillbe¬
hör. En särskild eloge till Ma¬
ria och Bengt som lyckats duka
upp ett så välfyllt kaffebord så
långt bort från civilisationen.
Det smakade förträffligt.

Ur vägen och ett nytt
sortiment
Innan den första dagen var till
i* ända blev det ytterligare ett
stopp. Nu på fastlandet och i
\
anslutning till riksväg nr 1. Här
informerade Jan Karlsson om
r
A
den naturreservatsforvaltning
som skogsvårdsstyrelsen utför
åt länsstyrelsen. I landet är det
nästan enbart i Kronobergs län
som Skogsvårdsstyrelsen fort¬
■Jf
.. >ÿ
farande är reservatsförvaltare.
En del av markerna kring
. I.';
Toftaholm blev naturreservat
Karolinerekar. Stående t.h. Ekfrämjandets ordförande Arne 2001 bl .a. för att skydda de
många urgamla ekarna längs
Mirton och i bakgrunden sekreterare Lars Dahlén.
denna historiska vägsträcka.
- Foto: Boris Möllerström.
Jan berättade att här hade år
1552 Katarina Stenbock färdats som 17Gårdshistorik
Bengt KR Johansson tog emot på denna åring på väg till Stockholm för att bli
station och berättade att fastigheten tidi¬ Gustav Vasas tredje och sista hustru. Här
gare var arrendegård under Toftaholm, då färdades även Magnus Stenbocks kurir
ägd av Greve Bonde som kring 1810 be¬ 1710 också han på väg till Stockholm
byggde och påbörjade odling på ön. men med budskapet att dansken slagits
Bofasta har funnits fram till 1941. Bland tillbaka i slaget vid Helsingborg.
senare ägare kan nämnas Strömsnäs Bruk
I dessa tider med dålig avsättning för
AB och Södra Skogsägarna. Bengts far, ekstock kunde Jan glädja ekfrämjandets
Rune Johansson, blev ensam ägare till medlemmar med att man i trakten nu
Tånnö Ö 1979 och vid generationsskifte köpte in ett nytt sortiment av ek, sJc.
1990 tog Bengt och Maria över. Av den naturvårdsstockar. Kraven på detta sorti¬
totala arealen på 95 hektar utgör den ment var minst 50 cm diameter, så långt
produktiva skogsmarken 84 hektar. som möjligt och inga begränsningar vad
Trädslagsfördelningen är 30 % tall, 40 % gäller röta, kvist och krokighet. Någon
prislista fanns emellertid inte än ...
gran och 30 % löv, främst björk och al.
*• V
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Nygallrad produktionsskog granskas kritiskt av kunniga ekfrämjare.
Foto: Bengt KR Johansson.
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Årsmöte och middag

skogsvårdsstyrelsen berättade om de pampiga Karolinerekama som enligt uppgift
skulle vara 300 år. En av ekarna, Dombjälleeken, hade plommonstora ekollon.
Sven G. Nilsson från Lunds universitet
har besökt ekarna på jakt efter läderbaggen men det uppskattades tydligen inte
då en av de äldsta och mest ihåliga ekarna
lemmar.
Ett extra varmt tack till Tarkett som strax därpå träffades av blixten. Länge
även denna gång välvilligt försåg stod den och brann som en masugn med
middagsgästerna med vin till maten!
öppet spjäll. Det var en imponerande
fackla.
Ny dag och nya tag vid
Karolinerekama i Hånger
Fredagens upplägg var mer av gammalt, Prisutdelning
traditionellt snitt, dvs. mer eller mindre Som av en händelse visade det sig att vi
korta bussetapper med mellanliggande befann oss på fastigheten Hånger Söder¬
stopp. Från Toftaholm tog vi oss runt gård som ägs av lantbrukare Sven
Vidöstem för att hamna i Hånger på sjöns Gunnarsson. Sven utsågs till mottagare
västra sida. Tomas Gustavsson från av ekfrämjandets länspris 2003 varför det

Årsmötesförhandlingama avklarades på
sedvanligt sätt. Förre ordföranden Gustav Fredriksson berättade om det
forskningsprogram om ädellövskog som
startat vid SLU i Alnarp. Protokoll från
årsmötet har skickats ut till samtliga med-

5
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passade utmärkt att ordförande Arne Mir¬
ton delade ut ädellövskogspriset vid detta
tillfälle. (Länspristagama presenteras ut¬
förligare på annan plats i Ekbladet). Efter
prisutdelningsceremonin var det uppsittning i bussarna och en kort transport till
dagens första exkursionspunkt.

Nygallrat
I direkt anslutning till skogsbilvägen låg
ett yngre ekbestånd med inslag av flera
andra lövträdslag. Beståndet var olikåldrigt och hade uppkommit genom
självföryngring på f.d. betesmark. Sko¬
gen här förvaltades av Södra och
presenterades av Bengt-Ove Brentel. En
gallring hade utförts vintem 2002/2003.
Avsättningsmöjligheterna var särskilt då¬
liga just då varför det ekonomiska
resultatet inte hade varit särskilt uppmunt¬
rande. Sortimentsutfallet dominerades av
brännved och ekkubb. Avsättningsmöj¬
ligheterna var bättre denna säsong så om
gallringen hade skett idag så hade också
ekonomin blivit bättre. Mot denna bak¬
grund utspann sig en diskussion om ett av
skogsbrukarens många problem när det
gäller att planera skogsbruksåtgärdema.
Gallringsingreppen i ekskogen styrs i stor
utsträckning av hänsyn till de biologiska
förutsättningarna och kan inte alltid an¬
passas till en tidpunkt då de ekonomiska
är optimala.
Kaffe, 30-årig träda och föryngring
Efter en osedvanligt kort transportsträcka
gjordes halt vid en välutmstad kaffe¬
station. För denna utspisning stod
Skogsvårdsstyrelsen. Det är som vanligt
svårt att avbryta kostpausema men efter
viss möda kunde en förflyttning in i det
närliggande ek-bok beståndet företas. Här
hade skogen drabbats av en trettioårig
träda. Den nye ägaren ville nu göra något
men vad, det var frågan.
6

Som vanligt går det inte att ge ett
enkelt svar på en enkel fråga. Råd av
skilda slag korsade de arma träden. ”Märk
ut de finaste ekarna, hugg försiktigt kring
dem och gallra bort den dåliga boken”
var ett råd. ”Avverka rasket och satsa på
ny bokskog” ett annat. ”Prova flera olika
varianter och använd beståndet i fram¬
tida undervisning” ett tredje.
Nu tog Tomas Gustafsson till orda och
med risk för eget liv uttalade han att den
lösning som innebär att man skjuter på
föryngringsproblemet är en vanlig före¬
teelse. Det är bara att se på hur delta¬
garna i ekfrämjandets exkursioner ser ut!
Ekfrämjama lät sig inte nedslås av
denna kommentar. Någon föreslog att
”...i fortsättningen borde exkursionerna
läggas på lördag-söndag så att de ungdo¬
mar som inte kan ta ledigt på vardagar,
eftersom de då måste vara på sina arbets¬
platser för att tjäna de pengar som be¬
hövs för att ha råd med att vara skogsä¬
gare, kunde vara med. Då behöver inte vi
pensionärer förhånas...”.
För att inte gå djupare i föryngringsfrågoma passade Arne Mirton på att tacka
Bengt-Ove Brentel från Södra som an¬
svarat för dagens två första exkursionspunkter. Bengt-Ove sade att han hoppats
få råd om beståndens skötsel när det nu
fanns så många skogsmänniskor på plats
men kunde nu konstatera att det givits
dubbelt så många råd som antalet närvar¬
ande personer.

Kultur vid Åminne Gård
Resan fortsatte nu genom ett böljande
landskap fram till Åminne Gård. I par¬
ken, under ekkronorna fanns dukade
långbord med vackra tygomvirade paket.
Dessa, skulle det visa sig, innehöll en
förnämlig fältlunch sponsrad av Sydved,
Skogssällskapet, Södra och Skogsvårdsstyrelsen. Innan lunchpaketen avslöjades

Ekbladet 19

berättade markägaren Jacob Lilliecreutz
och fadern Magnus om gårdens historia.
Här startade järnframställning 1826 med
sjömalm från Vidöstem. Det fanns även
en lancashiresmedja för beredning av
smidesjärn ur tackjärn. Järnet tran¬
sporterades till Jönköping och Halmstad.
Stora kvantiteter malm, ved, kol och järn
hann transporteras på vägarna kring
Åminne innan verksamheten upphörde i
början av 1900-talet.
Johan berättade också att han förva¬
rade en f.d. skoglig medarbetare i går¬
dens kylrum. Detta väckte viss förstäm¬
ning innan det framgick att det handlade
om ett nyss skjutet vildsvin.
Sydveds Håkan Svensson och Erik
Källberg berättade om svårigheterna att
få fram kvalitetsek i dessa områden och
om ek som energived. Det gavs också en
jämförelse mellan olika trädslags energi¬
värden. Ek och bok står i det samman¬
hanget i en klass för sig och granen som
alltid annars brukar producera mer än de
ädla lövträden visades sig här vara rätt
undermålig. Alltid något att glädjas åt.
Förenade mål
Resan gick nu vidare mot Källunda gård.
Här gavs exempel på hur skogspolitikens
produktions- och miljömål kan förenas i
praktiken. Anna Thorén-Starby, som äger
fastigheten tillsammans med sin syster,
berättade om gårdens historia. Källunda
omnämns första gången 1382. På fastig¬
heten finns lämningar från vikingatiden
och bronsåldersgravar. En framtidsvision
är att bibehålla det öppna landskapet och
bevara fastigheten i privat ägo. Hon beto¬
nade vikten av en öppen dialog mellan
ägare och myndigheter för att finna prak¬
tiska lösningar kring bevarande och
brukande av lövskogsområden. Det är vik¬
tigt att markägaren är aktiv och kommer
med egna idéer.

Olof Wengelin från Skogssällskapet
gav ytterligare information om projekt
Källundasjön. De fyra stora gårdarna runt
sjön har enats om ett gemensamt
certifieringsprogram. Ett syfte med pro¬
grammet är att kombinera ett aktivt bruk¬
ande med bevarande av den natursköna
trakt som området kring sjön utgör. Ge¬
nom programmet vill man visa att natur¬
värdena kan bevaras utan att en reservatsbildning ska vara nödvändig.
Thomas Gustafsson från skogsvårdsstyrelsen konstaterade att markägarnas
ambitioner här stämde helt överens med
myndighetens. Resultatet blir god och hög
naturhänsyn inom hela området.
Även Bengt Nihlgård från Lunds univer¬
sitet ansåg att detta var en bra lösning. Det
finns uppenbara risker med de områden
som avsätts för naturlig utveckling utan
några föreskrivna skötselåtgärder. Jämför
med Dalby söderskog som nu bara har
kvar ca 30 % av de arter som fanns när
reservatet bildades. Det är utan tvekan så
att oskötta skogar inte kan bibehålla den
biologiska mångfalden,särskiltinte i södra
Sverige där den nuvarande skogsmarken
nyttjats av människan i flera tusen år,
d.v.s. aldrig varit egentlig urskog.
Då ekfrämjandet är ett opolitisk organ
återges inte den längre diskussion om
beskattning av skogs- och jordbruks¬
fastigheter som nu vidtog. Enighet nåd¬
des dock om konstaterandet att förutsättningen för en aktiv lövskogsskötsel är
god avsättning av det producerade vir¬
ket.
Avslutning men ändå inte
Exkursionen var inte slut med detta. Ett
avsnitt inne i Värnamo återstod. Ordfö¬
rande Arne Mirton tog dock tillfallet i akt
att på denna vackra plats där vi var ostörda
av andra, tacka de som medverkat till att
årets exkursion blivit mycket lyckad.
7
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Många har varit inblandade och ska be¬
römmas men ett särskilt tack till Bengt
Johansson och Thomas Gustavsson på
Skogsvårdsstyrelsen som dragit det
tyngsta lasset.
Därvid var det uppsittning och resa
till Apladalen i Värnamo. Här gavs möj¬
lighet att under ledning av Ulf Helgesson
från Värnamo kommun göra en rund¬
vandring i Apladalen (som fått sitt namn
efter vildapeln) eller göra ett besök vid
Bruno Mattsson center. Tyvärr medgav
inte tiden en dubblering av besöken. Oav¬
sett val bjöds båda grupperna på mycket

rolig och intressant information. Referent¬
ens blyertspennor började nu ta slut lik¬
som även anteckningspappret varför det
nu inte blir mer redovisat från avslut¬
ningen annat än att det blev en fin avrundning med kaffe och dopp i Apladalsstugan. Av ljudnivån att döma hade
exkursionsdeltagama fortfarande mycket
att samtala om men allteftersom mörkret
sänkte sig och den mer eller mindre långa
hemresan gjorde sig påmind skedde en
successiv avveckling med förhoppning
om ett återseende vid samma tid men
kanske inte samma plats nästa år.

EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH
EXKURSION 2004
60-ÅRSJUBILEUM !
Ekfrämjandets årsmöte och exkursion förläggs år 2004 - då Ekfrämjandet
för övrigt kan fira 60-årsjubileum - till Östergötland med Skogsvårds¬
styrelsen Östra Götaland (SVSÖG) som värd. Datum för exkursionen är
fastställt till den 9-10 september. Inbjudan kommer att skickas ut till

Ekfrämjandets medlemmar.
Styrelsen

8
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EKEN UNDER HOG- OCH SENMEDELTID
Några notiser - (Del 2)
Lars Kardell

I del 1, som trycktes i Ekbladet 2003, redogjorde Lars Kardell för ekens
användning till byggnation, möbler och skulpturer samt ekskogens bety¬
delse för jakt och svinskötsel. Några aspekter på eklandskapet ventilera¬
des. Nedan följer några andra synpunkter på den medeltida eken, dåtidens
i särklass mest värdefulla träd.
Ekens status
Granskar man trädslagsfördelningen i exempelvis Upplandslagens skogar finner
man att dessa till minst 90% borde ha
bestått av ek. Dessutom förekommer hassel och apel. Indirekt i samband med
förbud för nävertäkt förstår man att här
också fanns lite björk (Holmbäck &
Wessén 1979). Att majoriteten av skogens träd saknas, tyder på att de fanns i

överflöd och inte hade något värde. Det
som möjligen förvånar är äppelträdets
framträdande ställning. Om detta speglar
verkligheten kanske det fanns små apelhult ute i eklandskapet , i vilka man ympat
dyrbara, importerade kvistar på vild¬
formen. Men detta är en annan historia.
I byn Tift, S:t Lars socken i Linköping, sägs i Vadstena klosters äldsta jordebok 1447: ”ligger thaer til godher eke-
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Medeltida ekavverkning med bila under uppsikt. Ärkebiskop Absalon lär ha ålagt bönderna
utökad arbetsplikt. — Illustration: Annakarin Wennerberg.
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skogherAmen” (Larsson 1971). Klostret
hade vid denna tidpunkt omkring 870
gårdar (Norborg 1958). På 30 av dessa
finns någon form av ekskog antecknad. I
de flesta fall är den ”godher”, vid två
tillfällen ”nagher”, d.v.s. någon i bety¬
delsen ringa. I tre fall står ekskogen utan
epitet. Ek förekommer till¬
sammans med hassel res¬
Rt
pektive bok på vardera två
platser. I det förra fallet
påträffas dessa kring
Tåkem och i det senare i
Västbo härad (Vämamotrakten). Den moderna kombinationen ek
och gran finns med en gång. Bastaskog
(med stor sannolikhet av lind) finns på
ett par av jordebokens gårdar och någon
räntar ytterligare i form av en kippa av
bast (av tyskans ’kyp’=
knippa) Det är också möj¬
ligt att det fanns lite ek i
gamla Bötaskogen (i
Högsby trakten), ty där
hade klostret vart femte
träd. Denna variant på
skogsägande känns spännande. Hur kla¬
rade man fördelningen sinsemellan?
Mot bakgrund av gårdarnas rumsliga
fördelning är det mycket lite ekskog som
finns med i jordeboken. Den goda
ekskogen fanns blott på
3-4 % av klostrets gårdar
med nedslag i de flesta
”eklandskap”. Det måste
ha varit något specifikt
som karakteriserade den¬
na skog. Möjligen kan nå¬
gon hypotes framläggas från följande no¬
tis, där det om en gård i Skärstads socken
(N om Huskvarna) sägs att ”j Eeke
skoghenom....ligger godher ekeskogher” .
Jag vill föreslå att det är ett uppväxande
parti med raka stammar av hyggliga och
hanterliga dimensioner, vilka själv-

m
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föryngrat sig bland gamla, åldrade och
vördnadsvärda ekjättar. Men det är svårt
att från gårdarnas belägenhet avgöra om
de låg särdeles väl till för klostrets eller
köpstädernas behov. Ollonsvin är en an¬
nan tänkbar variant, men mindre sanno¬
lik, då klostret verkar ha fött upp sina
svin på det avradsmjöl, som kom från
dess kvarnar. Det var mjölnarens skyl¬
dighet att leverera ett antal svin i arrende.
Man kunde under 1300-talet heta Eke
och ha ättlingar med familjenamnen Eke¬
son, Ekason och liknande (Anon. 19671976). Men det var inte vanligt, vilket
inte heller andra träd var som namngivare.
Det är dock lite förvånande att eken med
sin status inte nådde en sådan position
om man jämför med de många namn¬
varianter varg och öm givit upphov till.
På den heraldiska sidan har dock eken en
relativt framskjutande plats. Det gäller
då inte alla ’Sparrar’ och ’Bjälkar’ , vilka
har annat ursprung, utan såväl hela trä¬
det, dess stubbe, grenar, blad och ollon
förekommer på vapensköldar. Minst elva
olika kombinationer går att leta upp. När¬
mast i popularitet kommer linden med
fyra vapen, medan hagtom, lönn, apel
och gran kan återfinnas på vardera ett
(Raneke 2001). Några slutsatser kring si¬
gill- eller sköldinnehavamas förhållande
till eken går inte att dra. Det äldsta kända
vapnet fördes av Emfast Martinsson som
år 1319 hade tre ekollon i sitt sigill.
I ett senmedeltida prosastycke finns
ett ”prinsessan-på-ärten-motiv”, där den
unge fursten sätts på prov under sömnen
efter det att hans läromästare lagt ”eth
enaste eke bladh” under sängstolparna
(Klemming 1887-89). Möjligen kan man
misstänka att den kejserliga eken och dess
rykte motiverade valet av blad.
I en från latinet omkring år 1380 över¬
satt dikt om Alexander den store, växer i
en av de stora floderna vass av sådana
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dimensioner att varje strå är ”stoor som
ek hardh som trä oc ekke week”. Äventy¬
ren är många och Alexander möts av våld¬
samt överdrivna naturfenomen allt för att
belysa den unge hjältens bravader. På ett
annat ställe reste sig en krabba i ”haffwith
op/ som tio eker me root oc top”
(Klemming 1862). Här får eken stå som
symbol för något oerhört stort, varaktigt
och möjligen vördnadsvärt/dramatiskt.
Någon latinkunnig kanske kan upplysa
mig om vilket träd som originalet har i
samma situationer.
De senmedeltida kyrkotaken innehål¬
ler såväl en mängd trädsymboler som
enstaka landskapsscener. De flesta träd
är hamlade och starkt schabloniserade,
varför de aldrig går att föra till någon
specifik art. Jag har ännu inte hittat de
kontinentala förlagor, vilka jag misstän¬
ker ligger bakom avbildningama. Däre¬
mot finns ganska sällsynt ekblad och ekol¬
lon med som dekorativa element kring
de olika figurscenema. Sådana kan stu¬
deras i exempelvis Västeråkers kyrka
(väster om Uppsala) i långhusets valv.
Dekorationerna har tidsfästs till 1300talet (Smedberg 1980).

kop Absalon tycks ha ålagt bönderna utö¬
kad arbetsplikt. De skulle fälla timmer
och köra ut de stora stammarna till något
borgbygge, sannolikt Sövdeborg. Kröni¬
korna framhäver svårigheterna att få ut
timret ur skogen (Holm 1988a). Är detta
vår första skogsstrejk? Det hade också
varit spännande att ta del av såväl
ekhygget som upptimrandet av den fest¬
sal hertig Erik år 1312 uppförde i Lödöse.
Här sändes enligt Erikskrönikan timmer¬
män ut i skogen för att ’hugga ok dragha
timber til att göra en saal”. Det tog tre
månader att uppföra denna hallbyggnad,
sannolikt i ek. Den pryddes med de mest
kostbara textilier (Jansson 1991).
Det var själklart att man högg ektimret
i ny och på hösten. Med Peder Månssons
ord skall byggnadsvirke avverkas ”tha
manen är j afftäkth....oc thet skal göras
wm hösthen”. Ty när våren inträder ger
trädet all sin ”krafft j quistana löff oc
frwktena”.
En spännande huggningsvariant kan
rekommenderas till hugade husbyggare.
Hugg trädet in till kärnan och låt det stå
på rot och rinna av. Trä med mycket
kvarvarande vätska ruttnar och angrips
av maskar, får vi veta. (Månsson 1913-

Skogsarbetet
Det verkligt tunga ”ekarbetet” gjordes
naturligtvis av alla nyodlare under hög¬
medeltid. Eken växte på marker som i
hög grad var begärliga för jordbrukskolonisation (jfr ortnamn som Ekhult,
Ekeryd och Ekemåla). Det känns torftigt
att inte kunna förmedla någonting av detta
gigantiska arbete vare sig i skrift eller
bild. Att ekarna såväl friska som torra
länge stod i åkern är väl antagligt. Men
hur mycket eder gick det åt för att få ned
ett träd?
Det kan i detta sammanhang nämnas
att ett inbördeskrig i Skåne år 1180 kan
ha skogsarbete som bakgrund. Ärkebis-

15).

Skogsvård
Det finns inga belägg för att man plantera¬
de ek (eller andra träd) under medeltiden.
Men det är väl självklart att trädgårdar
med fruktträd fanns, om inte förr så i
varje fall efter 1150 med klosterordnarnas
entré. Denna väg kom nog även en och
annan exotisk växt. Cisterciensemas roll
i detta sammanhang (Alvastra, Nydala
1147) brakar framhävas som epokgörande
på många områden. Även om man tonat
ned detta, förefaller det ändå rimligt att
se klosterfolket som entreprenörer/
innovatorer (Conradi Mattsson 1998).
11
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Granskar man förhållandena ute i Europa
under denna tid finns sporadiska notiser
om ekplanteringar och annan skogsvård.
De är antingen knutna till kloster¬
egendomar eller större feodala gods . Men
den skottskogsskötsel, som mångenstä¬
des var vanlig, krävde ingen sådd eller
plantering. Den äldsta tyska ekplan¬
teringen bär årtalet 1343 och kvarvarande
underrättelser om ollonsådder finns från
1357 (Hasel 1985). Åtgärderna var säkert
inte alltför omfattande då ett kloster i
slutet av 1400-talet årligen satte ollon på
blott 200-300 m2 (Schwappach 1913).
Från Skottland är trädplanteringar kring
feodal herrarnas boningar väl dokumen¬
terade från 1300-talet (Anderson 2002),
medan man i England anser att slutet av
1400-talet är den period under vilken man
upplever brist och börjar med en blygsam
skogsvård (James 1990). Här införde man
år 1482 en föreskrift, i vilken den som
avverkade ute i skogen skulle hägna fällan
under minst sju år för att hindra boskapsbete.

ii

Peder Månsson förser oss med detal¬
jer kring ekskogens sådd eller plantering
sannolikt hämtade ur den tyska er¬
farenhetsvärlden. Ollon kan samlas in,
torkas lätt i solen och bevaras över vin¬
tern i sand eller torrt eklöv. Om man
lägger dem i honung bevaras de färska
under ett helt år. Men i detta fall är de
nog tänkta till föda eller medicin. Man
kan sätta ett ollon antingen på hösten
eller efter stopning i vatten på våren.
Ollonet skall läggas på en sten, om vil¬
ken rötterna skall växa och med groddknoppen mot norr. Omplantering efter
två år på kall jord. Ingen rotbeskäming,
men värdet av flera omskolningar po¬
ängteras. Man skall gräva en djup grop
och lägga oxdynga och aska i botten.
Den senare gör ”ekena frwkthsamma”.
Det är ingen nackdel om man då och då
gräver omkring eken (läs: rensar bort an¬
nan vegetation). Gör man inte detta kan
träden bli ihåliga på ålderns höst eller
torka i förtid. Bortsett från en del hokus¬
pokus, som jag förbigått, skulle man lätt

ITTTI

Ölbrygd i lag gade tunnor av ek enligt Olaus Magnus 1555.
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Handel med ekvirke
Från Norge utgick under högmedeltid då
och då en ekstock, lite tunnstäver och
:
några åror av ek. Detta är belagt i de
"
engelska
tullräkenskapema från 1300-ta.
let. Att en del av detta virke kom från
W
Viken (norra Bohuslän) är självklart
(Bugge 1925). Men någon större export
kan det inte ha varit fråga om, därest man
nu inte utomlands sålde sina båtar och
Men den mesta handeln skedde
tunnor.
»Í
långt in på 1600-talet med främmande
fartyg. Från Nya Lödöse , kan man av1546
års exportstatistik misstänka att inte så
små kvantiteter följde med tillbaka på
f;
holländska båtar från sent 1400-tal och
framåt (Strömbom 1924). Men vår
konkurrenssituation var synnerligen då¬
lig jämfört med de stora ekexportörema
längs Östersjöns södra stränder inklusive
delar av Baltikum.
I bevarade senmedeltida räkenskaper
från Stockholm dyker ekbjälkar, ek¬
stockar, ekbräder (wagenscate), tunnor
samt sannolikt (ek)naglar upp. Oftast får
man reda på priser men ytterst sällan för
*
vad man betalar. En del virke går till
stadsporten, mycket till båtar och som
sagt till emballage. År 1460 fick exempel¬
vis herr Morten 14 öre för ”nagell, tunno
..."Ollonet skall läggas på en sten, om vilken
oc
ekebelke” (Almquist 1926). För be¬
rötterna skall växa med groddknoppen mot
loppet kunde han nästan köpa två nya
norr". Illustration: Annakarin Wennerberg.
armborst. Fru Mettha ”her Benet Grekunna få upp nya ekar med stöd av dessa gerssons” förnöjdes år 1501 med 26 mark
500 år gamla råd. Det enda som jag inte för ”ekewirkit høgx i hennes skogh til
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riktigt förstår är att varför man bör plan¬
tera ekarna på långt avstånd från varan¬
dra. Regnvattnet som ”dryper aff ekenne
skadar andro eketrä” (Månsson 1913—
15) är som förklaring dunkel. Det finns
andra bevarade senmedeltida råd om träd¬

stadzsins behoff” (Hildebrand 1915).
Värdet motsvarade det för 2,5 ’tunna’ sill
om 120 liter. Det hade varit intressant att
se hur detta leverensvirke såg ut och hur
det fälldes och transporterades.

plantering, vilka i och för sig förefaller Kampen om eken
mycket adekvata och sofistikerade. Men Med stigande befolkning och med ökande
de verkar i allt väsentligt gälla fruktträd handel blir skogen och dess produkter
(Geete 1913).
successivt allt mer intressanta. Eken och
13
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säkerligen i vissa fall boken intog i detta
stycke främsta rummet. Mycket tidigt kan
vi bevittna uppkomsten av ett ojämlikt
samhälle, i vilket en stor del av överskot¬
tet hamnar hos ett fåtal personer. När vi
når högmedeltid är ett klassamhälle re¬
dan utmejslat, där 5% av befolkningen
njuter arbetet från resterande 95%. Frälset
har befäst sina positioner inom kyrka och
råd, varifrån de påverkar lagstiftning och
rättstillämpning. De strider sinsemellan
om meravkastningen genom utövandet av
diverse våldsamheter. Inom ffälsekretsen
har ekskogen stort intresse. Om vi bortser
från uppodlingsvärdet, så har detta styrts
av behovet av byggnadstimmer samt av¬
kastningen från jakt och ollonsvin.
Ser man till markägandet så kunde
skog ägas av enskild person. I byskogen
hade man skogsrättigheter tillsammans
med andra. De längre bort liggande
allmänningama saknade länge betydelse
i detta sammanhang. Men senare kan man
ha reglerat utnyttjandet i dessa efter
hemmanstal. Successivt försöker kunga¬
makten stärka sin ställning genom att en¬
ligt europeisk tradition hävda överhöghetsrätt till alla allmänningar. Denna
regalrätt går tillbaka på romersk rätts¬
uppfattning och återupplivades av den
tysk-romerske kejsaren år 1158. Under
första hälften av 1200-talet finns den på
plats i Danmark efter att uppenbart
tvångsvis ha tryckts på allmogen. De
skogsrättigheter, jag ovan diskuterat, vad
avser Esroms klosters i Falkenbergs¬
trakten och Nydala klosters något senare,
bör tolkas som ett försök att tvinga på
allmogen en ny praxis (Holm 1988b).
Denna gick som all annan beskattning
givetvis ut på att mervärdet snabbare
skulle komma överheten till godo.
Det är denna doktrin som Gustav Vasa
år 1542, således nästan 400 år senare,
gjort världsberömd inom vårt lands grän14

ser. Intrånget i allmänningama leder till
att såväl i Danmark som i Norge tvingas
allmogen acceptera detta. Praxis finns
utmejslad redan i mitten av 1200-talet.
Detta innebär att nyodlingar godkänns
av kungen och de nya gårdarna blir kronogods. Allmogen har kvar betes¬
rättigheter samt möjlighet till skogsfång
men är utträngda från jaktmöjligheter.
Kungen eller senare frälset (beroende på
donationspolitik) äger de värdefulla trä¬
den. I dessa kan en bonde ha rätt att
hugga av torra grenar. I övriga Sverige
går processen inte lika långt, sannolikt
beroende på svårigheter att övervaka den¬
samma. Men här finns konungens tredje¬
del i alla allmänningar. Ibland tycks denna
vara utbruten, uppodlad och donerad. Så¬
väl i byskogen som allmänningsskogen
kommer adelsmän ’inridande’ . Här sker

kontinuerligt ett stort maktövertagande
som utmynnar i att . denna krets säkerli¬
gen behärskar 60-70% av avkastningen
från jord och skog i medeltidens slut¬
skede. Jag skall inte närmare utreda hur
denna process gick till. Det jag hävdar är
att ekskogen var en mycket väsentlig fak¬
tor i denna utveckling.
Skyddet av de bärande träden åter¬
finns i lite olika utföranden mycket tidigt
ute i Europa. Det sannolika motivet för
detta är jakt eller möjligheterna till ollongäld. Hos oss ”blommar” företeelsen ut i
landskapslagarna och år 1414 försöker
statsmakten i Växjö stadga införa ett re¬
gale på bok- och ekskog, oavsett mar¬
kens jordnatur (Skogsstyrelsen 1879).
Möjligen har man tidigare under det sena
1300-talets ofärdstider testat denna vari¬
ant. Men såväl då som senare var försö¬
ken ett slag i luften, då man i stort sak¬
nade resurser för att bevaka skogarna och
beivra brott.
Utöver vad som nämnts ovan finns få
bevarade tvister kring skogsägande i med-
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eltid. En långvarig sådan, som troligen Anderson, M. L. 2002: A History ofScottish Forestry. - Castlepoint Press,
också gällde ekskog, utspelas mellan fru
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ÄDELLÖVSKOGSPROGRAMMET
Jörg Brunet, Gert Göransson, Matts Karlsson, Magnus Löf, Leif Mattsson,
Mats Nylinder, Kerstin Sonesson, Martin Werner
T'Ven skogsvetenskapliga fakulteten vid

\-J Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
startade i september 2003 ett forsknings¬
program rörande uthålligt skogsbruk i
ädellövskog. Det är ett TEMA-program,
en programform inom Skogsvetenskapliga fakulteten där externa finansiärer
(fonder, näring och samhälle) tillsammans
med universitetet finansierar viktiga om¬
råden. Skogsvetenskapliga fakulteten
motfinansierar lika mycket som de ex¬
terna finansiärerna satsar i programmet.
De externa finansiärerna i forsknings¬
projektet är Lidellska fonden, fem olika
sparbanksstiftelser, Region Skåne, Tranemålastiftelsen, LRF Skogsägarna, Södra,
Stiftelsen Skogssällskapet, Stora Enso
Nymölla AB, Naturvårdsverket, Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA)
samt Tarkett AB. Världsnaturfonden
(WWF) och Skogsvårdsstyrelsen kom¬
mer att på olika sätt samverka med
programmet. Det leds av Magnus Löf
och en styrgrupp där Karl-Erik Olsson är
ordförande och löper under en sexårsperiod från 2003 till 2009.

Programmets mål
Programmet skall ses som en viktig start
för ett nytänkande kring ädellövskogen.
Syftet är att stärka kunskapsuppbygg¬
naden på ett för skogsbruket, naturvården
och samhället i södra Sverige mycket cen¬
tralt område. Mot slutet av sexårsperioden
beräknas programmet ha bidragit till upp-

byggnaden av en internationellt känd fors¬
kargrupp i Sverige med hög vetenskaplig
kompetens inom uthålligt skogsbruk i
ädellövskog. Samtidigt skall kunskapen
inom programmet överföras till berörda
intressenter.
Det övergripande målet är att utveckla
skogsskötsel- och bevarandestrategier för
ädellövskog med hänsyn till skogens
ekonomiska, ekologiska och sociala funk¬
tioner.
Programmet är uppbyggt kring de fyra
delområdena produktion, naturvård, väl¬
färd och virke för att täcka in ett brett
spektrum av relevanta frågeställningar
kring ädellövskogen. En kort presenta¬
tion av de första delprojekten ges nedan.
Nya projekt tillkommer efter hand.

Ett nytt skötselprogram för bokskog
I delområdet ”Produktion” inom ädellövskogsprogrammet syftar ett antal
projekt till att öka kunskapen kring effekt¬
ivare skötsel och föryngring. Ett projekt
om skador på ek (se nedan) har redan
startats. Nästa projekt inom delområdet
som planeras skall handla om bok. Pro¬
jektet ska ta ett helhetsgrepp över
bokskogsskötseln och inkludera för¬
yngring, beståndsvård, ekonomi och
naturvård. Det befintliga skötselpro¬
grammet för bok fungerar visserligen men
det finns utvecklingsmöjligheter. Ett för¬
ändrat program skulle kunna innebära en
intensifiering genom ett högre virkesflöde,
17
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eventuellt även tidigare i beståndsutveckling, och samtidigt gynna en god
kvalitetsutveckling på det kvarvarande.
Det skulle också kunna innebära att
tillämpbarheten blev enklare och därmed
att skötselaktiviteten blev större. Det se¬
nare kan vara speciellt viktigt för mindre,
privata skogsägare som idag kan ha svårt
att tillämpa det relativt komplicerade sköt¬
selprogrammet. Tänkbara områden för
utvecklingsmöjligheter kan vara t.ex. ung¬
skogsvård, gallringsuttag/intervall, urval
av framtids-/huvudstammar, föryngringsstrategier. Projektet skall fånga in idéer
och sammanställa tidigare utförda under¬
sökningar såväl inom Sverige som
internationellt men även inkludera nya
undersökningar. Delprojektet leds av
Matts Karlsson.
Skogsskador på ek
Skogsskador på ek, i massmedia ofta kal¬
lad ekdöd är ett komplext problem som vi

ännu saknar lösning till. Omfattningen av
skogsskadorna i Sverige och i övriga Eu¬
ropa har ökat kraftigt sedan 1980-talet.
Vid Skogsvårdsstyrelsens senaste skogsskadeinventering av bok och ek, 1999,
bedömdes mer än hälften av de inventera¬
de ekarna i Sydsverige vara skadade.
Konsekvensen av ekskadoma är en växan¬
de oro hos såväl skogsägare, naturvårdare
och myndigheter som hos förädlings¬
industrin. Begreppet skogsskador på ek
inkluderar en rad olika skadesymptom
hos eken, exempelvis en gradvis nedbryt¬
ning av kronan, reducerad årsskottsslängd
samt gulnings- och vissningsfenomen.
Även ett snabbt händelseförlopp, då till¬
synes friska ekar dör inom loppet av en
eller två vegetationssäsonger inkluderas i
begreppet skogsskador på ek. Flera euro¬
peiska studier har visat en skadebild med
ett flertal abiotiska, biotiska och antro18

pogena stressfaktorer involverade. Pro¬
jektets syfte är att öka förståelsen och
kunskapen om skadeförloppet hos ek. På
sikt ska vi kunna sköta eller behandla
ekbestånd så att omfattningen av skadorna
minimeras. Delprojektet leds av Kerstin
Sonesson.

Förbättrat skogsodlingsmaterial av
ekarterna
Syftet med detta projekt är att åstadkomma
ett förbättrat skogsodlingsmaterial av
stjälkek, bergek och rödek. Detta är ett
mycket långsiktigt åtagande, som kom¬
mer att sträcka sig många årtionden
framöver. De resurser som för närvarande
finns, medger att vi startar verksamheten.
Vägen till ett bättre skogsodlings¬
material går via urvalsförädling, vilken
startar med urval av de bästa ekarna, s Jr.
plusträd, i bra bestånd. De utvalda ekarnas
avkommor får sedan tävla med varandra
i flera fältförsök, som anläggs med väl
geografisk spridning. De egenskaper som
framför allt studeras i fältförsöken är an¬
passning, sundhet, tillväxt samt virkes¬
kvalitet. Försöken ger därigenom inte bara
kunskap om vilka plusträd som har bäst
tillväxt, utan först och främst var de pas¬
sar bäst geografiskt. Det tar ända upp till
40 år innan man med säkerhet kan fast¬
ställa ärftliga skillnader i tillväxtegen¬
skaper hos ek, och därefter ytterligare
några årtionden innan ollonskördama bör¬
jar i fröplantagema. ”Vän av snabba re¬
sultat” har sannolikt tappat tron på pro¬
jektet. Emellertid är ekarna våra ”största”
ädellövträd och de har en stor spridning
över landet. Skall vi arbeta vidare med
dessa arter på ett seriöst sätt kan odlingsmaterialets genetiska egenskaper inte för¬
summas. Enligt experter står vi t. ex. in¬
för betydande klimatförändringar. Då be¬
hövs en strategi för att skaffa oss bättre
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kunskap om olika trädavkommors anpassningsegenskaper och tillväxtka¬
pacitet. Det är därför oansvarigt att för¬
summa ett seriöst val av odlingsmaterial.
Gör man det, kan resultatet bli katastro¬

falt, t.ex. en hög frekvens stamsprickor,
eller ett bestånd som inte når omloppstid¬
ens slut. Delprojektet leds av Martin Wer¬
ner.

Förekomst av hotade insekter knutna
till ved av bok
Skalbaggar som lever i död ved av bok är
idag en av de mest hotade grupper av
skogsorganismer, både i Sverige och i
övriga Europa. Vedskalbaggar konkurre¬
rar med skogsbruket om tillgången på
grovt virke och det är viktigt att
naturvårdsavsättningar är effektiva. Idag
saknar vi emellertid kunskap om vilken
typ av avsättning som ger mest naturvårdsnytta. Ska vi verka för en ökad andel
sparade träd och död ved i brukade be¬
stånd eller är det bättre att koncentrera
insatserna till färre och större avsätt¬
ningar? För att kunna ge svar på denna
fråga behöver vi framför allt veta mer om
hotade arters förekomst i död ved som
sparas i brukade bestånd. Projektet syftar
åt att jämföra skalbaggsfaunan vid högstubbar och lågor i orörda och brukade
bokbestånd (före och efter föryngringshuggning). Vi kommer särskilt att jämföra
effekter av bokhögstubbars och lågors
egenskaper (nedbrytningsgrad, grovlek
mm) på skalbaggsfaunan i relation till
effekter av den döda vedens rumsliga för¬
delning. Baserat på projektets resultat
kommer vi att kunna ge rekommendatio¬
ner för naturhänsyn i brukad bokskog
angående mängd och rumslig fördelning
av fredade bokar för att gynna en rik
vedinsektsfauna. Delprojektet leds av do¬
cent Jörg Brunet.

Ädellövskogens välfärdsekonomiska
rekreationsvärde
Många människor söker sig till ädellöv¬
skogar för sin rekreation. Det framgår
t.ex. av den utomordentligt höga besöks¬
frekvens som delar av Region Skånes
skogar uppvisar. Men hur stort är egentli¬
gen det välfärdsekonomiska bidraget av
ädellövskogen sedd som en rekreationsnyttighet? Att besvara den frågan är ett
viktigt syfte med projektet. I syftet ingår
också att kvantifiera potentialerna för en
ökning av ädellövskogamas välfärds¬
ekonomiska rekreationsvärde, och då är
bl.a. följande delfrågor viktiga att analy¬
sera: Hur påverkar ädellövskogarnas
areella omfattning i förhållande till annan
skog, t.ex. gran, rekreationsvärdet av södra
Sveriges skogar? Vilken betydelse för re¬
kreationsvärdet har ädellövskogamas
geografiska läge i förhållande till tätort¬
er? Och hur påverkas ädellövskogamas
rekreationsvärde av deras inre egenska¬
per och tillgänglighet, t. ex. beståndsålder,
skiktning, stigar och rastplatser etc.? Ana¬
lyser av frågor som dessa kan - jämte
skogsbruksekonomiska och andra analy¬
ser - hjälpa oss att utveckla ädellövskogen
så att dess olika nyttigheter tillsammans
bidrar så mycket som möjligt till samhäl¬
lets välfärd. Delprojektet leds av professor
Leif Mattsson.
De ädla lövträdens virkesegenskaper i
bokform
En av förutsättningarna för att öka efter¬
frågan på virke av ädellöv och därmed ett
ökat intresse att plantera ädla lövträd är
lättillgänglig kunskap om virkets egen¬
skaper och användningsområden. Till
skillnad från barrvirke saknas denna kun¬
skap. Basen för fördjupad forskning är
vidare en sammanställning av befintlig
kunskap. Huvudsyftet är att sammanställa
kunskap för att bidra till att arkitekter,
19
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konstruktörer, byggare, forskare och av ädellöv kan användas. För att nå detta
utvecklare av nya material såsom kom- mål avses en referensgrupp skapas där
positer, laminat m.m. i högre grad än i arkitekter, byggarem.fi. igår. Delprojektet
leds av professor Mats Nylinder.
dag beaktar virke av ädla lövträd.

Boken kommer bl.a. att omfatta följande Ett innovationsprogram för nya
produkter
avsnitt:
•Förädling, massatillverkning, sågning, Idén med projektet är att finna nya an¬
vändningsområden på marknaden för
fanertillverkning, limning mjn.
•Virkets tekniska, fysikaliska, kemiska och ädelt lövträ genom ett innovationsprogram
som tar sin utgångspunkt i ny kunskap
biologiska egenskaper.
•Användningsområden. Här avses en ge- vid universiteten.
nomgång av virkets användning i Sverige
En projektgrupp har börjat arbeta med
men även i övriga Europa och Nordame- Gustav Fredriksson, Martin Werner, Magrika. Målet är att genom många exempel nus Löf samt Gert Göransson (projekt¬
visa hur och varför ädellövträ valts till olika ledare). Under första året är målet att
produkter. Här skall även beröras ädellöv lyfta fram fem nya koncept att presentetill massa, skivmaterial och nya komposit- ras för berörda företag. Koncepten basematerial. En jämförelse mot konkurrerande ras på kunskap vid universitet och hög¬
skolor som tillämpat på ädelt lövträ ger
tropiska träslag avses även att behandlas,
nya affärsidéer för företagen.
Som underlag för koncepten genom¬
Boken syftar främst till att ge brukare
av trä kunskap och underlag till hur trä förs ett antal workshops och seminarier
21
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med deltagare från såväl forskningen som Kontakter
från företagen. Härigenom skapas den Jörg Brunet Tel: 040-41 51 84;
E-post: jorg.brunet@ess.slu.se
dialog mellan intresserade företag och
forskningen som är nödvändig för att Gert Göransson Tel: 040-41 53 73;
E-post: gert.goransson@omv.slu.se
skapa nya användningar av ädelt lövträ.

Ett kunskapssystem för ädla lövträd
Särskilda resurser har ställts till förfo¬
gande för att utveckla ett kunskapssystem
baserat på Internet för de ädla lövträden.
Syftet med detta system är att det skall
vara ett lättåtkomligt beslutsstöd, som ger
konkreta, handfasta råd i olika situatio¬
ner, till den som ansvarar för förvaltning
och åtgärder i ädel lövskog. Projektet är
ett samarbetsprojekt mellan Skogforsk
och SLU. Det finansieras av LRF Skogs¬
ägarna och Södra.
Systemet blir aktivitets- och problemorienterat. Användaren arbetar interaktiv
i systemet via sin intemetuppkopplade
dator. Vill man veta bakgrunden till sys¬
temets rekommendationer, kan man via
hänvisningar hitta relevanta källor för vi¬
dare självstudier. Förhoppningsvis kom¬
mer detta system om några år, vara ett
allmänt känt och utnyttjat redskap vid
förvaltning och skötsel av våra ädellöv¬
skogar

22

Matts Karlsson Tel: 040-41 51 78;
E-post: matts.karlsson@ess.slu.se
Magnus Löf Tel: 040-41 51 19;
E-post: magnus.lof@ess.slu.se
Leif Mattsson Tel: 040-41 51 95;
E-post: leif.mattsson@ess.slu.se
Mats Nylinder Tel: 018-67 24 70;
E-post: mats.nylinder@spm.slu.se
Kerstin Sonesson Tel: 040-41 51 94;
E-post: kerstin.sonesson@ess.slu.se
Martin Werner Tel: 0418-47 13 01;
E-post: martin.wemer@skogforsk.se
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NYA DEMONSTRATIONSFÖRSÖK FÖR
ETABLERING OCH SKÖTSEL AV
ÄDELLÖVSKOG
Magnus Löf och Dan Rydberg

T Tnder en treårsperiod från år 2000 till
U 2002 har det lagts ut en rad demonstrationsförsök i Skåne och Halland vars
syfte är att demonstrera olika typer av
etablerings- och skötselmetoder för ädel¬
lövskog. Medel har erhållits från Lidellska
fonden som förvaltas av Skogsvårdsstyrelsen samt från ädellövskogsbidraget
då flera av försöken har lagts ut på loka¬
ler med gran som blåste ned vintem 1999.
Dessa försök har lagts ut med dels ett
vetenskapligt syfte och dels med ett
demonstrations- och informationssyfte.
Insprängda i de olika ytoma ligger upp¬
repningar för statistisk bearbetning.
Huvudsyftet är dock att i framtiden kunna
visa på olika skötselmodeller samt att
använda ytoma som exkursionspunkter.
De olika försöken vid Högestad, Fulltofta, Skarhult och Ågerup i Skåne samt i
Åkulla och Tönnersjöheden i Halland
innehåller två olika moment vilka be¬
skrivs nedan. Exempel på hur försöken
är uppbyggda kan också ses i de olika
figurerna.

1. Etableringsförsök
Två typer av etableringsförsök finns inom
de olika ytoma. En typ av försök handlar
om etablering av ädellövskog på hygge
efter nedblåst gran och den andra typen
handlar om etablering av ädellövskog un¬
der granskärmar. Hyggesfasen är
problematisk vid etablering av ädellöv-

skog och det beror på frostskador och på
problem relaterade till ogräs som hotar
föryngringsresultatet . Båda metoderna
som beskrivs ovan används i Europa för
att överföra granskog till ädellövskog.
Emellertid finns lite systematiskt inhäm¬
tad kunskap på området och följande
frågor avser vi i framtiden kunna svara på
med våra försök.

Vilken typ av förkultur skall användas?
Vi har därför anlagt försök där olika för¬
kulturer äv björk, al och lärk jämförs med
varandra på samma lokal (figur 1). Sam¬
tidigt har en rad ädla lövträd etablerats
för att se vilka trädslag som passar ihop.
Vidare har vi försök med olika täthet av
förkultur. Det är viktigt att veta då förkult¬
uren utgör en kostnad för markägaren.
Hur tät skall granskärmen vara för
optimal tillväxt och överlevnad av
ädellövplantor?
Underplantering av framförallt bok un¬
der gran har länge använts i Europa för
att överföra granskog till lövskog. Lite
kunskap finns dock om hur tät gran¬
skärmen skall vara för att erhålla god
tillväxt och hög överlevnad av föryngringen. Lite kunskap finns också kring
andra trädslag än bok, varför vi har inklu¬
derat en rad ädla lövträd i våra försök
(figur 2 & 3).
23
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Vilka insektsskador drabbar
föryngringarna?
Av erfarenhet vet man hur man skall skydda sin barrföryngring mot insektsskador,
t.ex. snytbagge. Liknande erfarenheter
finns inte för lövskogsetablering och därför har vi studerat insektsskador i alla
våra försök. Det har visat sig att snytbagge i mycket liten grad angriper ädla
lövträd, men att andra insekter som
ögonvivlar ibland kan vara ett problem.
De första resultaten från försöksserien
finns beskrivna i nedanstående litteratur,
Försöken kommer dock att löpa över lång
tid och framgent kommer de att ge svar
på många intressanta frågor, t.ex. kvalitets24

egenskaperna i den unga ädellövskogen
efter olika typer av etableringsbehandlingar.
2. Demonstration av
biandskogsodling
Demonstrationernas huvudsakliga syfte
är att visa på skilda metoder för att nå
olika skogsbruksmål. En målsättning som
har beaktats vid alla demonstrationsområdenas utformning är att utifrån ett
landskapsperspektiv öka skogens sociala,
estetiska och ekologiska värden (figur 1).
Vidare visas hur man kan öka riskfördelningen genom att producera både kvantitet
och kvalitet vid bruket av skogen. Även
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bestånd. Inspiration till de olika mo¬
dellerna har främst hämtats från
planteringarna i landskapslabora¬
toriet i Snogeholm. Det huvudsak¬
liga målet med planteringen i Fulltofta (Skåne) är att åskådliggöra hur
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vill vi visa på hur man utifrån olika
ståndortsförhållanden och täthet i
en befintlig granskärm ska anpassa
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hänsyn till ståndortmässiga faktorer och
möjliga framtida miljöförändringar har
tagits till hjälp vid planering av dessa
lokaler.
De olika lokalerna har dock skilda
teman som avses demonstreras. I Högestad (Skåne) är det övergripande målet
med planteringen att visa på hur man
utifrån olika ståndortsförhållanden och
täthet i amkultur kan anpassa trädslagsvalet i planteringen. Syftet är även att
åskådliggöra hur befintliga lövträd kan
användas dels som skärmträd och dels
som fröträd för naturlig insåning. I
Ågerup (Skåne) är syftet att visa på hur
man med olika planteringsmodeller kan
skapa ek- respektive bokdominerade
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trädslagblandningen i lövträdsplant- Rydberg, D., Fredriksson, G., Isaksson,
G., Löf, M„Welander, T.: 2002: Plan¬
eringen. Vidare demonstreras olika for¬
mer av plantering (grupp- respektive rad¬
ting mixed broadleaved forest after
Norway spruce in south Sweden. In
plantering) och behovet av skydd mot
Proceedings from IUFRO international
viltet i form av stängsel. Och slutligen på
conference on restoration of boreal and
Tönnersjöhedens försökspark (Halland)
är avsikten att demonstrera på olika mo¬
temperate forests - documenting forest
deller för att etablera lövskog på ett hygge
restoration knowledge and practices in
efter en tidigare granskog. En viktig del
boreal and temperate ecosystems, 210.
på Tönnersjöheden är den brynplantering
28 April - 3 May 2002,Vejle, Denmark.
som demonstrerar olika idéer om hur bryn
Ed. Gardiner, E., Breland, L J. Danish
kan utformas och anläggas.
Forest and Landscape Research Institu¬
te, Denmark. Report no 11.
Welander, N.T., Fredriksson, G., Isacs¬
son, G., Löf, M., Rydberg, D. 2001.
New experiments with planting mixed
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Proceedings from international work¬
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shop on restocking of storm-felled
short-snouted weevils (Strophosoma
forests: new approaches. 6-7 March
melanogrammum Forst. and Otio2001,Mikkelborg, Denmark. Ed. Brun¬
rhynchus scaber L.) during the
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conversion of a wind-thrown Norway
Research Institute, Hoersholm, Den¬
spruce forest into a mixed-species plan¬
mark. Report no 12.
tation. For. Ecol. Manage.190: 281-290.
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TUSENÅRS-LUND I LUND
Carl von Friesendorff

Tnför det 1000-årsjubileum, som staden lika röstetal varför ordföranden fick ut¬

JLLund skulle fira 1990, väckte Eric
Rasmusson en motion i kommunfull¬
mäktige i Lund med förslag att en
"tusenårslund" skulle planteras bestående
av tusen ekar. Motionen bestod av flera
att-satser:
att lämpligt område, gärna på sluttning mot
Arendala, upplåtes och forberedes för plan¬
tering av ekar under jubileumsåret.
att den tilltänkta eklunden skall planteras
som ett framtida ströv och rekreationsom¬
råde men samtidigt erinra om hur vårt
landskap tedde sig för tusen år sedan.

att området lämpligen skall vara av den
omfattningen att upp till tusen ekar får plats .
att ekbeståndet skall kallas ''tusenårs¬

lunden".
att dessa "tusenårsekar" skall bekostas ge¬
nom frivilliga bidrag, varvid varje givare
skall erlägga tusen kronor för varje ekträd.
att en detaljerad planteringskarta uppgörs,
där varje tusenårsek förknippas med sin
donator.

Kommunfullmäktige var positiv till
motionen men att-satsen om placeringen
vid Arendala, som ligger en bra bit utan¬
för stadsbebyggelsen, blev en tvistig
fråga. Skulle det bli perifer eller en cen¬
tral placering? Kommunstyrelsen och ett
flertal nämnder blev inblandade och till
slut blev det votering i fullmäktige med

nyttja sin utslagsröst. Det blev en central
placering i kanten på bebyggelsen öster
om staden. Lika stor tvist blev det inte
om områdets storlek men det nämndes
arealer från 3 till 30 hektar. Slutligen
blev det 3,5 hektar. Där planterades som
ungträd 1000 stjälkekar ( Quercus robur)
på ett förband på 5,5 meter samt 750 av
vardera skogskomell, hassel, slån och
benved. Ekarna har sitt ursprung till 60%
från Tyskland och 40% från Holland. Det
blev ingen finansiering enligt förslaget
utan det blev bidrag från några organisa¬
tioner och företag (se figur 1) förutom
alla skattebetalares kostnad.
Tusenårslunden invigdes högtidligen
den 5 november 1990 av kommunfull¬
mäktiges ordförande.
Idén med en eklund i stadens omedel¬
bara närhet var strålande. Jag har själv
verkat för anläggande av stadsskog runt
staden. Någon större skog blir det nog
aldrig här på slätten men ytterligare några
skogsdungar har etablerats.
Åren har gått och träden, under¬
vegetationen samt ytterligare sly har
vuxit. En del ekar har gått ut. En hel del
andra träd hade vuxit sig större än ekarna
och trängde ordentligt. Inga skötsel¬
åtgärder hade vidtagits sedan plant¬
eringen. Allmänheten började skriva in¬
sändare och undra om möjligheterna till
strövande och rekreation. I höstas (2003)
gjorde kommunen en insats i form av
total rensning av all vegetation - utom
27
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Figur 1 Minnessten vid "Tusenårslunden" i Lund. - Foto: Ulf Olsson

ekama. Man lämnade en kant på ca tio
meter runt området, där all vegetation
fick stå kvar. Tanken med denna kant var
att försöka skapa en inneslutning med
skydd för vindar och omvärld, en ostörd
oas. Ekama rördes inte alls d.v.s. allt grenverk förblir opåverkat av annat än naturen.
Nu när en del av den akuta markpåverkan läkts ser lunden riktigt trevlig
ut (figur 2). Ekama har väl utvecklade
kronor. Marken är ren och slät som en
äng - litet sliten så här i böljan av mars.
Där enstaka ekar gått ut ser det ut som en
liten beteshage - men till sommaren växer
slyet ånyo. Där ekama tagit sig som bäst
möts kronorna kanske redan till sommaren. Jag har ställt frågan till ansvariga
inom kommunen om framtida skötsel men
inte fått något egentligt svar. Hur skall
det bli en riktig lund? Hur skall man få
ett område med vidkroniga ekar och örtrik undervegetation? Skall ekama kvistas
28
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för att få en ren stam? Skall träden gallras så att kronorna utvecklas till "skogsekar"? Skall gallringen göras så hård att
ekama utvecklas till "parkekar"? Hur skall
träden skötas för att ett visst resultat med
ekama skall uppnås - om hundra år? Vad
skall man göra för att skogen skall bli
"människovänlig" för strövtåg och picknick? Här tänkte man att man nog får gå
in och slå vissa ytor med lie eller kanske
att dra upp buskar med rötterna. Kanske
måste man bearbeta marken med någon
maskin? - Det finns utrymme för
Ekbladets läsare att komma med goda

råd!
Planteringsförbandet med tusen ekar
på 3 ,5 hektar innebär att efterhand måste
antalet ekar reduceras. I motionen hade
förslagsställaren inte något direkt förslag
till den erforderliga arealen, ej heller hade
han direkt tänkt att det skulle bli en lund
med tusen fullvuxna ekar. Diskussionen
inom kommunen vid motionstillfället
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Figur 2. Del ser ut som en riktigt trevlig äng men man snubblar lätt på stubbar efter en total
röjning av all undervegetation efter tolv års fri tillväxt . - Foto: Ulf Olsson.

omfattande som högst 30 hektar grun¬
dade sig säkert på sådana tankar. Men
hur stor skulle arealen verkligen behövt
vara? En produktionsskog med tusen
framtidsekar kräver 20 hektar om målet
är 50 träd per hektar. Hade 30 hektar
räckt till en park med ekar, där viss träng-

sel kan accepteras? I en eklund förestäl¬
ler jag mig träd med helt fritt utvecklade
kronor - då hade inte 30 hektar räckt till.
Men hur mycket hade behövts? Priset
för mark runt Lund förklarar varför nå¬
gon lund med tusen fullvuxna ekar inte
var något alternativ.
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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2003
Sven Gunnarsson i Jönköpings län
Sven Gunnarsson, Hånger Södergård,
Värnamo kommun fick i unga år ta över
ansvaret för gårdens skötsel som omfat¬
tar såväl skogsbruk som lantbruk med
mjölkproduktion. En stor del av gårdens
produktiva skogsmark omfattas av ädel¬
lövskog, ca 20 hektar, främst bok med
inslag av ek. Han har under åren visat ett
stort intresse för att sköta och utveckla
dessa ädellövbestånd. Gunnarssons
erfarenheter har även kommit andra
skogsägare till nytta. Vid sidan av lant¬
bruket och det egna skogsbruket arbetar
han som entreprenör åt Södra. Vi anser
att hans praktiska färdigheter i såväl aptering som skötsel har varit till stor nytta
för traktens ekskogsbruk.
Thomas Gustafsson
SVS Jönköping-Kronoberg

Lennart Östersten, Värnanäs i
Kalmar län; Hornsberg i
Östergötlands län
Lennart Östersten förvärvade år 1993
Värnanäs egendom i Kalmar kommun och
innehar sedan 36 år också Homsbergs
egendom utanför Valdemarsvik, Östergöt¬
lands län. De båda egendomarna drivs
som en brukningsenhet och den samman¬
lagda skogmarksarealen är 3596 ha, 1463
ha i Värnanäs och 2133 ha i Homsberg.
Totala innehavet är 5448 ha varav 2398
ha i Värnanäs och 3050 ha i Homsberg.
Lennart förfogar över ca 270 ha ädel¬
lövskog på de båda enheterna varav 210
ha skogsmark och 60 ha ädellövhagmark.
Största delen, ca 190 ha ädellövskog, finns
30

på Värnanäs. På Hornsberg består
ädellövet i huvudsak av ek, medan det
på Värnanäs finns förutom ek och ask
också ca 40 ha bokskog av god kvalitet.
Det kan noteras att ca 15 ha består av
välskött bokungskog.
Värnanäs är rikskänt i natur- och
kulturvårdssammanhang för sitt kärn¬
område av gammal grov ek och ett stort
antal naturminnesträd. Skogsvårdsstyrelsen har nyligen tecknat naturvårdsavtal med Lennart Östersten på 32 ha
ädellövskog och ädellövhagmark.
Lennart Östersten har visat stort in¬
tresse för att bevara och förnya ädellöv¬
skogen på sina fastigheter. Han har pla¬
ner på att överföra i princip all barrskog
öster om gamla E 22:an, som är gammal
inägomark, till ädellövskog och lövskog.
Denna landskapsekologiska plan kan leda
till att ytterligare 100 ha ädellövskog till¬
kommer. Arbetet har inletts med 9 ha
nyplantering av ek på Värnanäs och 18
ha ekplantering på Homsberg.
Egendomarnas ädellövskog förpliktigar och Lennart Östersten har visat
mycket stort intresse för både skötsel och
nyskapande av ädellövskog. Han betonar
ofta vikten av att lämna välskötta skogar
efter sig, inte minst föryngringar. Len¬
nart Östersten är en mycket välförtjänt
mottagare av Ekfrämjandets länspris år
2003.
Sven-Inge Karlsson
SVS Östra Götaland
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Kjell Lorentzon i V. Götalands län
Kjell Lorentzon har tillsammans med fa¬
miljen brukat fastigheten Ingasäter 1:1
sedan början av 1960-talet. Fastigheten
är på ca 100 ha skog och ligger på slutt¬
ningen av Billingen. Billingen är välkänt
långt utanför Skaraborg för sin lövskog
och goda förutsättningar för ädellövskogsskötsel. En stor del av skogen hos Kjell
Lorentzon är följdriktigt lövskog med hög
andel ädla lövträd. Här finns bl.a. ek, ask
och bok. Kjell har alltid varit mycket in¬
tresserad av ädellövskogsskötsel och själv
engagerat sig i skötseln. På fastigheten
finns bl.a. en nyanlagd bokskog. Han har
bl.a. utfört sina röjningar på egen hand
och har genom sitt praktiska arbete visat
att han har stort intresse och stora kun¬
skaper i ädellövskogsskötsel. Kjell är en
mycket engagerad skogsägare som på ett
framsynt sätt valt att ta tillvara de goda
förutsättningarna för ädellövskogsbruk på
Billingen. Det är skogsägare som Kjell
som genom långsiktighet i sitt skogsbruk
bidrar till en mångfald i skogen till gagn
för kommande generationer.
Kjell Lorentzon är en mvcket värdig
mottagare av Ekfrämjandets ädellövskogspris i Västra Götaland 2003.
Per Hallerstig
SYS Västra Götaland
Karin Mattsson i Blekinge län
Karin Mattsson förvaltar släktgården
Björsmåla 1:2 i östra Blekinge. Fastighet¬
en har 60 ha skog. 30% av virkesförrådet
är ädellövskog.
Karin är mycket mån om att hålla sin
fastighet i förstklassigt skick. Det gäller
såväl byggnaderna hemma på gården som
bestånden ute i skogen. För några år se¬
dan lät hon restaurera en 130 meter lång
stenmur för att ytterligare berika den
gårdsnära kulturmiljön.

Fastighetens läge invid Lyckebyån
innebär att Karin har betydande land¬
skapsvården att vårda. Skogen sköts mi¬
nutiöst med stöd av goda rådgivare
och skogsbeståndet har genomgått en
grundlig restaurering under Karins inne¬
hav. När hon på 1980-talet lät plantera ek
för att öka ädellövskogsarealen, var hon
först i länet med att pröva elstängsel som
skydd mot rådjuren. Det blev dyrköpta
erfarenheter, men Karin gav inte tappt
utan fortsatte med ekplantering enligt
mera beprövade metoder.
Under många, många år har Karin varit
en flitig och uppskattad deltagare på
Ekfrämjandets resor och exkursioner.
Hennes blygsamma framtoning i de skog¬
liga resonemangen har väl kompenserats
av hennes sprudlande entusiasm och hen¬
nes charmerande personlighet.
Karin Mattsson är en mycket värdig
mottagare av Ekfrämjandets ädellövskogspris i Blekinge 2003.
Arne Mirton
SVS Södra Götaland
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VEDSVAMPAR PÅ EK
11. Igelkottaggsvamp, Hericium erinaceum
Stellan Sunhede

Tÿemton

tickor, två skinnsvampar och

Igelkottaggsvamp

E en skivling har tidigare beskrivits i

- Hericium erinaceum (Bull.:

ord och bild i Ekbladet. Alla dessa är
vedrötare på ek utom ekskinn, Aleurodiscus disciformis, som växer på bark av
levande ek (Sunhede & Meiere 2003).
Nedan presenteras en vedlevande taggsvamp, igelkottaggsvamp, Hericium
erinaceum, som orsakar vitröta i ek och
bok.

Fruktkropp

Vedlevande taggsvamp. Fruktkropp vit¬
aktig, rundad-klumpformad, hel eller ±
tydligt loberad, 7-30 cm vid, kompakt,
köttig, fäst med sidan vid substratet eller
med en sidställd fot (figur 1 A, B). Tätt
klädd med 1-5 cm långa, lodrät, häng¬
ande taggar, på ovansidan skrovlig eller
med små korta oregelbundet böjda tagg¬

/1
i'
l-

i

ÍíTT

-.1

;

'

i

Öf

i
t

32

Fr.) Pers.

r

>

- Ekbladet 19 (figur 1 A, B). Författaren har också observerat arten på klenare substrat, en ca
30 cm grov stam av levande ek. Fruktkropparna kan sitta direkt på stammen
utgående från någon mer obetydlig stam¬
skada. Ofta finns dock en ± sidoställd fot
som efter hand smalnar av och har sitt
ursprung från det inre av små stamhåligheter (”grenhål”) eller hackspetthål. På
stammar av levande ek har fruktkroppar
observerats 1,6-11 m över marken.
Svampen kan fortsätta att producera
fruktkroppar även sedan trädet dött (fig¬
ur 1 B) och från Danmark rapporterar
Knudsen & Pedersen (1984) fruktkroppar
Ekologi
I Sverige är igelkottaggsvampen sällsynt på bokstammar som legat på marken i
funnen på gammal grov ek och grov bok flera år.
lika utskott. Den färska vita fruktkroppen
blir med tiden gulaktig. Fruktkroppskött
som färskt vitaktigt,± kompakt eller med
håligheter, vid intorkning vitaktigt eller
med gulaktiga till rödbruna nyanser. Upp
till 7 kilo tunga fruktkroppar har observerats (Kreisel 1961).
För mikroskopiska kännetecken hänvisas till Strid (1983), Koski-Kotiranta &
Niemelä (1987) och Hansen & Knudsen
(1997). Svampens karaktäristiska utseende tillsammans med substratet gör den
dock lätt att känna igen i fält.

j

.

Figur 1 Igelkottaggsvamp - Hericium erinaceum. - A: liten fruktkropp på stam av levande ek. B: stor, drygt 20 cm bred fruktkropp på död grov bok. - A: Uppland, Sollentuna, Järvafältet,
Hanstad, Säby, ca 0,1 km NO Djupan, 11.10.1981. - B.:Skåne, Nyteboda, Hjärsås sn,
Värestorp, 2.11.1984. - Foto: A. Johan Nitare, B. Stellan Sunhede.
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Från Tyskland beskriver Jahn (1965,
1979) arten som en sårparasit på gamla
lövträd, framför allt ek och bok och noter¬
ar att fruktkropparna nästan alltid sitter
några meter över marken. I Europa växer
igelkottaggsvampen främst på ek och bok
men den är också rapporterad från andra
lövträd som apel, björk, gudaträd (Ailatithus altissima) och valnötsträd (Bourdot
& Galzin 1928, Knudsen & Pedersen
1984). En översikt över europeiska natur¬
typer (”Natura 2000 habitats”) där svamp¬
en förekommer ges av Dahlberg & Croneborg (2003). I Nordamerika förekommer
arten främst på ek och tillfälligt på bok,
eukalyptusträd, lönn och platan (Harri¬
son 1973 a).
Röta
Svampen är en vitrötare som orsakar
kämröta i stamved av främst ek och bok
(Rypåcek 1966, Harrison 1973 a, b, Plank
1978). Den förstnämnde noterar att den
rötade veden först blir ljus och att det
senare bildas små hålrum i denna.
Utbredning
Igelkottsaggvampen förekommer sällsynt
inom ekens naturliga utbredningsområde
i Sverige och är känd från Skåne, Blekin¬
ge, Småland, Västergötland, Östergötland
och södra Uppland. Svampen är mycket
sällsynt funnen i Danmark på Sjaelland
och Lolland (Knudsen & Pedersen 1984).
Den tycks ej vara känd från Finland,

Norge och de baltiska staterna.
Kreisel (1961) anger arten som holarktisk (förekommer runt hela det nord¬
liga halvklotet).
I Europa och har igelkottaggsvampen
rapporterats från Frankrike, Italien,
Kroatien, Nederländerna, Schweiz, Ser¬
bien, Spanien, Storbritannien, f.d. Tjecko¬
slovakien, Tyskland och Österrike (Jahn
1965, Julich 1984, Tellena 1980, Tortic
34

& Jelic 1977). Svampen är sparsamt fun¬
nen från sydvästra Ryssland till sydväs¬
tra Sibirien (Nikolaeva 1961, fig. 176).
Den är även rapporterad från Indien, Ja¬
pan, Kina, Nepal, Pakistan, Sikkim och
Borneo (Maas Geesteranus 1971, Imazeki
mil. 1988). I Nordamerika är arten vitt
spridd men lokalt sällsynt (Harrison
1973a). Uppgifter om svampens före¬
komst i Kanada har ej kunnat bekräftas
(Ginns 1985).

Status
I Sverige är igelkottaggsvampen klassad
i rödlistekategorin starkt hotad ”EN” och
bland de få svampar som är fridlysta
(Aronsson 2000, Gärdenfors 2000). Ar¬
ten är rödlistad i Danmark (Vesterholt &
Knudsen 1990) och klassad som sårbar
(Stoltze & Pihl 1998). I Polen rapporteras
arten som starkt hotad av Wojewoda &
Lawrynowicz (1986). Arten är totalt
rödlistad i 13 länder i Europa och en av
de 33 europeiska svampar som föreslagits
som skyddsvärda för Bemkonventionen
(Dahlberg & Croneborg 2003).

Artens roll i skogsbruket
Harrison (1973a,b) anger att arten i Norda¬
merika orsakar svår kärnröta i ekar.
Kreisel (1961) noterar att svampen visar
samma patologiska bild i Europa men att
dess sällsynthet minskar dess betydelse
som skadegörare. Rypåcek (1966) anmär¬
ker att arten också förstör veden i fällda
träd. I Sverige torde igelkottaggsvampen
sakna betydelse som skadegörare inom
det moderna ek- och bokskogsbruket då
den är sällsynt och främst bunden till
gamla ekar och bokar.
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www.artdata.slu.se/bern_fungi/
bem_fungi.htm
Bourdot, H. & Galzin, A. 1928. Hyménomycétes de France. Hétérobasidiés homobasidiés gymnocarpes. - Paris.
Gärdenfors, U. 2000. Rödlistade arter i
- Ekbladet 19: 32-36.
Sverige 2000. - The 2000 Red List of
The gross morphology, ecology, and distri¬
Swedish Species. - ArtDatabanken,
bution of the hydnoid fungus Hericium
Summary

Sunhede, S. 2004. Vedsvampar på ek. 11.
Igelkottaggsvamp, Hericium erinaceum . (Wood
fungi on oak. 11. Monkey head, Hericium
erinaceum (Bull.: Fr.) Pers.)

erinaceum (Bull.: Fr.) Pers. are treated. In
Sweden fruit bodies of the fungus have been
found on old, thick oaks and beeches except
once when observed on a rather thin, 0.3 m
thick, living oak. The species has been found on
living trees as well as on dead standing trunks.
In Denmark fruit bodies have appeared on fal¬
len beech-logs lying on ground for several years.
Fruit bodies grow directly on the stem surface
or emerge via a lateral, stipe from the interior of
small holes caused by woodpeckers or from
scars from former branches. The rounded, 7-30
cm wide fruit bodies have been observed from
1 .6 to 11 m above the ground. The fungus is
sparsely scattered within the natural distribu¬
tion area of Quercus in Sweden and known
from the provinces of Skåne, Blekinge, Små¬
land, Västergötland, Östergötland and south
Uppland. Hericium erinaceum is protected and
red-listed in Sweden and placed in the category
” Endangered’ (EN).
Stellan Sunhede, School of Life Sciences,
University of Skövde, Box 408, SE-541 28
Skövde, Sweden.
E-mail . Stellan ,sunhede@ inv.his .se.
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VEDINSEKTER PÅ ÄDELLÖVTRÄD
Gunnar Isacsson

1 . Vedvivlar av släktet Cossonus

B

land vivlama, samma skalbaggsfamilj som snytbaggen hör till, finns
det några arter som lever i ved. De största
av dessa är de kanstanjebruna-brunsvarta
och 5,5-7 mm långa vedvivlama Almvedviveln ( Cossonus cylindricus), Större
vedviveln (C. parallelepipedus) samt C.
linearis (den senare saknar svenskt namn),
Arterna har ett enhetligt utseende, men
kan skiljas på följande karaktärer:
Almvedviveln har grövre snyte och
grövre punkterad halssköld än de båda
andra.

Större vedviveln har halsskölden jämnt
punkterad med bara en smal opunkterad
mittstrimma.
C. linearis har en bred opunkterad mittstrimma på halsskölden. På ömse sidor
om denna finns en långsträckt och grovt
punkterad grop. Halsskölden är också
mera rund i formen (sett ovanifrån) än
hos de båda andra.
Alla tre arterna lever i brunrötad mjuk
ved i ihåliga och mycket grova lövträd,
särskilt alm, ek, poppel, asp och sälg. De
föredrar särskilt rötad ved under fågel-

V

C. linearis

C. cylindricus
Almvedvivel

t

C. parallelepipedus
Större vedviveln
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bon eller där fladdermöss vistas. Arterna
förekommer gärna i samma träd där läderbaggen, Osmoderma eremita, lever.
De för ett undanskymt leverne i sina
hålträd. Många individer lämnar inte ens
trädet när de är fullbildade, utan parar
sig, lever och dör i samma ved där de
utvecklats. Man brukar därför lätt finna
fragment av döda vedvivlar när man undersöker mulmen (den lösa, bruna veden
som finns i större ihåligheter i träd). Eftersom de kan leva många generationer i
samma träd, så är de inte särskilt benägna att förflytta sig längre sträckor,
Ljumma nätter kan dock vissa exemplar
ge sig ut och flyga, men chansen att ett
sådant exemplar ska hitta ett nytt passande träd är ganska liten. Förekomst av

---

vedvivlar är därför ett mycket gott tecken
på att det funnits grova gamla hålträd på
platsen eller i dess närhet under mycket
lång tid (åtminstone flera hundra år).
Alla tre arterna är rödlistade i Sverige.
Den större ved vi vein är klassad som sårbar, medan de två andra, som ytterst sällan påträffas här, är klassade som starkt
respektive akut hotade. Den större
vedviveln har jag bl. a. hittat i döda allé¬
almar nära Wanås och i avverkade jätteekar och dito bokar vid Vegeholm.
Almvedvivein har jag hittat en enda gång
i en extremt grov vi tpoppel, PO/JU/U,v alba,
som också hade massor av läderbagge, i
Litauen. C. linearis har jag hittat på poppel i södra Tyskland, där den uppges vara
den vanligaste av de tre arterna.

*

Vad är det som hänt med ekoxarna?
De som har varit med några år berättar ofta om hur mycket ekoxe det fanns förr. Man kunde se
många tiotals - hundratals ekoxar som flög runt som små helikoptrar på kvällarna. Under senare år
har arten minskat. Från många lokaler har den försvunnit eller dyker bara upp med många års
mellanrum. Men det är ingen som vet riktigt varför. Bland gissningarna brukar nämnas hagmarkers
igenväxande, betets upphörande, vildsvin, försurning, m.m.
Jag skulle därför vilja få in så många uppgifter om observationer av ekoxe som möjligt, för att
se om man kan finna något mönster i försvinnandet och kanske också komma orsakerna på spåren.
Vet man orsakerna kan vi kanske också göra något åt dem och förbättra situationen för denna vår
mest spektakulära ädellövskogsinsekt och Blekinges landskapsdjur.
Rapportera in uppgifter om var du sett ekoxe, vilket /vilka år och vilka antal det rör sig om till
mig, helst på e-post gunnar.isacsson@svssg.svo.se eller via ”snigelpost” Gunnar Isacsson,
Skogsvårdsstyrelsen, Box 234, 291 23 Kristianstad. Alla uppgifter är intressanta! Nämn gärna
också något om hur terrängen såg ut, trädbeståndets karaktär, eventuellt bete, savande träd etc.
Kanske kan vi tillsammans lösa gåtan och säkra ekoxens framtida överlevnad!
Gunnar Isacsson
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Våra ädla lövträd
Gunnar Almgren, Lars Jamemo, Dan Rydberg:
Våra ädla lövträd.
Utgiven av Skogsstyrelsens förlag.
ISBN 91-88462-60-9
Pris: ill kr.
Boken förmedlar kunskap och information till

oss alla som älskar lövskogen. Den redovisar
lövträdens betydelse för naturen och landska¬
pet, hur de förskönar och framhäver rikedomen
i trädsamhället.
Som man från droppen i havet förnimmer
havets sälta förmedlar boken generationer skogs¬
mäns samlade kunskap om de ädla lövträdens
betingelser och krav på omvårdnad. De vackra
beskrivande bilderna gör boken lättläst och vi¬
sar på de ädla lövträdens särart, behag och bety¬
delse i vårt landskap.
Anläggning av ny lövskog genom självsådd
eller plantering är detaljerat beskrivet liksom
plantvård och ungskogsröjning. De för lövträden
så viktiga gallringarna och intervallerna ägnas
stor uppmärksamhet.
Historiska tillbakablickar och framtidsvisio¬
ner finns också med.
Boken är ett mästerverk och kan läsas med
stor behållning av varje naturvän.
För vårdaren av lövskog är den ett måste och
en källa till kunskap och inspiration.
Erik Ståål och Cecilia Rooth

Skånska Jätteträd - deras förekomst,
betydelse och historia
Blomberg, P. & Billquist, M. 2003: Skånska
jätteträd och deras mytologiska historia.
Förlag: Naturskyddsföreningen i Skåne.
ISSN 1101-0886.
Boken finns att köpa på Naturskyddsförening¬
ens kansli i Lund (tfn 046-13 96 70, e-post:
kansli.skane@snf.se) till det facila priset av 220
kr (180 kr för medlemmar i SNF). Porto till¬
kommer vid försändelse.

Per Blomberg och Magnus Billquist är redaktö¬
rer för "Skånska Jätteträd - deras förekomst,
betydelse och historia" , utgiven av Naturskydds¬
föreningen i Skåne 2003.
Med hjälp av ytterligare ett tiotal skånska
naturkännare skildras på 236 sidor den bety¬
delse de stora gamla träden har för framför allt
den biologiska mångfalden. De första 75 sid¬
orna ägnas åt ett 40-tal olika trädslag som upp¬
når jättedimensioner! Här inräknas då också så¬
dana som vi normalt ser som buskar, t.ex. flä¬
der, benved, hagtom, men som i vissa fall når
träddimensioner.
I boken ges även ett historiskt perspektiv på
framväxten av dessa gamla träd. Varför har de
fått stå kvar, när det mesta andra har huggits
bort? Heliga lundar, helande träd, vårdträd och
ibland kanske den ohanterliga växten har gjort
att de lämnats. Illustrerat med massor av fina
färgfoton och ibland små trevliga teckningar,
behandlar man gammelträdförekomsten i kom¬
mun efter kommun i Skåne. För den som intres¬
serar sig för träd och biologisk mångfald är det
en jättebra tillgång!
Bengt Nihlgård
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Floran i Skåne. Vegetation och
utflyktsmål
Olsson, K.-A. m.fl. 2003: Floran i Skåne. Vege¬
tation och utflyktsmål.
Förlag:Lunds Botaniska Förening 2003 .
ISBN 91-971021-4-8.
Boken kan enklast beställas genom att sätta in
500 kr (400+porto) på pg 41130-7, Lunds Bota¬
niska Förening. Glöm inte ange avsändaradress
på inbetalningen.

Det är en verkligt inspirerande och gedigen
guldgruva som Lunds Botaniska Förening åstad¬
kommit. Och inte bara för botanister! Boken
inleds med en rad allmänbildande uppsatser som
ger en god bild av hur det kommer sig att Skå¬
nes växtvärld ser ut som det gör. Bokens andra
del består av beskrivningar av drygt 300 ut¬
flyktsmål fördelade på alla Skånes kommuner.
Utflyktsmålen är inte bara intressanta för sina
växters skull, utan beskrivningarna berättar också
om sköna landskapscenerier, kulturhistoria, geo¬
logi och mycket annat.
Den första uppsatsen i boken beskriver
utforskningen av den skånska kärlväxtfloran
genom att presentera de viktigaste arbetena som
skrivits om växter i Skåne från 1534 och framåt.
På de följande sidorna får man en god över¬
sikt över Skånes geologi och vilka förhållanden
som rådde när olika berg- och jordlager bilda¬
des. Korallrev och musslors lugna liv, våld¬
samma vulkanutbrott och inlandsisens rörelser
- allt har skapat olika förhållanden som åter¬
speglas i växtligheten än idag. Nästa uppsats
beskriver Skånes klimat som med sina variatio¬
ner tillsammans med olika geologiska förutsätt¬
ningar förklarar mycket av florans mångformighet. Ännu en viktig faktor är människans
brukande genom årtusendena, som mycket le¬
vande och överskådligt presenteras därnäst. Sär¬
skilt gränsen mellan inmarkens ängar och löv¬
skogsdungar och utmarkens betespräglade skog
syns än idag. Nästa uppsats beskriver en stor
mängd olika vegetationstyper, deras typiska ar¬
ter och förutsättningar. Följande kapitel disku40

terar orsakerna till att floran ständigt förändras.

En intressant slutsats författarna gör är att kväve¬
nedfallet verkar vara mycket viktigare än
försurningen som orsak till förändringar i väx¬
ternas artsammansättning och frekvens. Mot slu¬
tet av bokens första del beskrivs de hotade och
rödlistade växtarterna i Skåne. Det är väldigt
bra att det här även anges exempel på var man
har chans att se dessa arter. Om hotade arter ska
kunna överleva är det mycket viktigt att folk
känner igen dem och lär sig bevara de miljöer
som dessa arter behöver.
Mossorna och lavarna tillägnas de två sista
kapitlen i första delen. Båda grupperna rymmer
många arter som genom sin närvaro kan berätta
mycket om kulturlandskapets historia.
Andra delen, från sidan 133 till 459 är en
veritabel guldgruva över intressanta utflykts¬
mål. Nyckeln till utflyktsmålen är kartan på
sidan 134, som hänvisar till de 33 kommunkartorna där de enskilda utflyktsmålen finns ut¬
märkta. 1 beskrivningarna finns typiska och sär¬
skilt intressanta växter uppräknade med både
svenska och latinska namn, diverse intressanta
notiser om geologi och kulturhistoria, samt en
vägbeskrivning som gör lokalerna mycket lätta
att hitta. I början känns det lite jobbigt att stän¬
digt behöva bläddra fram till sidan 134 för att
kunna ta sig vidare i beskrivningen, men man
lär sig snabbt att hitta dit. Priset, 400 kr + ev
porto borde inte vara avskräckande med tanke
på det rika innehållet, de fina bilderna och det
enorma arbete och tid som lagts ner för att
skapa detta praktverk, som man bara kan gratu¬
lera Lunds Botaniska Förening till att ha kunnat
genomföra. Boken kan varmt rekommenderas!
Gunnar Isacsson
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ANVISNINGAR TILL FÖRFATTARE I EKBLADET
Artiklar eller notiser
bör vara skrivna på svenska. De godtages för publicering efter granskning av redaktionen eller av
redaktören utsedd fackgranskare.

Manuskript
bör vara inlämnade som textfiler på diskett eller på CD-skiva. Det går också att skicka digital text
och bildfiler till redaktörens epostadress: ulf.olsson@one.se. Skicka dessutom alltid utskrift av
manuskript med vanlig post (adress på andra pärmsidan).
Skriv all text (även rubriker) som brödtext med samma normala storlek och stil löpande utan
radbrytning med enkelt radavstånd. Bryt endast rad vid nytt stycke och efter rubrik. Markera eller
skriv ord som skall införas med avvikande stil (t.ex. kursiv eller fet).

Referenser i text
Hänvisningar till uppgifter från tidskrifter, böcker samt Intemet-källa anges med författare och

årtal inom parentes. Exempel: (Almgren mil. 2003), (Petersen 1997).
Litteraturlista i slutet av artikel
I slutet av artikeln anges referenserna i alfabetisk ordning. Boktitlar, tidskrifter och namn på
databaser kursiveras). Intemet-referensen bör skrivas på engelska och ha följande form: Name of
author:’’URL Artide Heading and/or subheadings." Name of Database. Available URL through
html.[access date in international style].
Exempel:
Almgren, G., Jamemo, L. & Rydberg, D. 2003: Vära ädla lövträd. - Skogsstyrelsen, Jönköping.
Petersen, J.H.: "Vejret og svampene". Danish Mycological Society, http://www.mycosoc.dk/
VejrkorVvejret.htm. [21 September 1997],
Sandhall, Å. 1992: Ekens insekter 7 - Ekbladet 7:24.
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