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FÖRORD

—

—

Med denna skrift EKBLADETs första nummer vill styrelsen ge med¬
lemmarna i Ekfrämjandet ökad information om ädellövskogen och dess
skötsel samt om tillvaratagandet av dess virkesproduktion. Avsikten är att
skicka ut EKBLADET ett par gånger per år, i regel samordnat med proto¬
koll, kallelser m m till medlemmarna. Vi hoppas naturligtvis på ett långt
stoff finns förvisso, och att medlemmarna
liv för denna publikation
skall uppskatta och även medverka i skriften.

—

Gunnar Almgren
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Ekfrämjandet grundades 1944
Logotype design Ulf Olsson
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EKFRÄMJANDETS EXKURSION 1985
Bengt Stenerås
Exkursion
Årets exkursion hölls som vanligt dels sam¬
ma dag som årsmötet och dels dagen efter
årsmötet. Exkursionsvärd var skogsvårdsstyrelsen i Kalmar län under ledning av länsjägmästare Alvar Öhlén och hans medhjäl¬
pare skogsvårdschef Erik Jonsson och jäg¬
mästare Lars Dahlén, vilka i sin tur hade
engagerat Strömsrums AB. Blomstermåla
Fanér AB, Domänverket, Kalmar revir och
AB Gustav Kähr i Nybro som ’’underexkur¬
sionsvärdar”.

Inledning
Dag 1 torsdagen 12 september e m
Exkursionen som samlat rekordstort antal
deltagare fler än fjolårets jubileumsexöppnades i strålande väder på
kursion
gårdsplanen framför det anrika träslottet
på Strömsrums gods av Ekfrämjandets ord¬
förande varefter länsjägmästaren hälsade
välkommen till länet och påminde om att
Kalmar län har det största ekvirkesförrådet
i landet. Strömsrums ägare, friherre Chris¬
topher Rappe, föredrog sedan glimtar från
godsets geologiska och skogliga historia, in¬
nan det var dags för avfärd ut i skogen till
exkursionspunkt 1.

—

—

Strömsrum 1
Exkursionspunkt

1 (Strömsrum

—

Nor-

reskog)
95-årigt ekbestånd med underväxt av gran.
Totalålder: 95 år. Höjd: 24 m. Ståndorstindex: Ek 24. Virkesförråd: 250 m3 sk/ha.
Stamantal: 230 st/ha. Medeldiam: 34 cm.
Beståndet, vars uppkomstsätt var okänt
(möjligen självföryngring) hade gallrats
under kriget och sedan fått stå orört till
1976 då en genomhuggning gjordes, karak4

täriserades av mycket små och högt ”upp¬
hissade” kronor och mer eller mindre ut¬
växta vattskott. Frågan var nu vad som skul¬
le göras för att få bästa möjliga fason på och
ekonomi av beståndet. En tidvis ganska het
diskussion följde där Lennart Nordström,
Erik Tham, Erik Ståål och Gunnar Almgren
var huvudagerande eller experter. Samtliga
var överens om att snabba åtgärder var nöd¬
vändiga främst genom täta men försiktiga
gallringar. Alla större granar borde tas bort.
Underbeståndet skulle vara kvar som skydd
mot vattskott men man skulle vara obser¬
vant på granarna så att dessa inte tilläts nå
upp i kronorna. Huvudstammar, i förband
15 m, möjligen 10 12 m, skulle utses och
stamkvistas upp till 8 m. Därefter skulle år¬
lig rensning av vattskott ske på huvudstam¬
marna. Meningarna var dock delade beträf¬
fande stamkvistningen. Företrädarna för
industrin var inte glada åt sådana stockar
utan föredrog friska kvistar i stället. Erik
Tham ville ej stamkvista grövre grenar än
max 3 4 cm i diam och Erik Ståål menade
att all stamkvistning av grövre stammar
skulle vara avslutad innan 18 cm i brösthöjdsdiameter hade uppnåtts varefter en¬
dast rensning av vattskott skulle fa utföras.

—

—

Strömsrum 2

—

Exkursionspunkt 2 (Strömsrum Dal)
120-årigt planerat kulturbestånd på svag
bonitet (grusås). Ålder: 120 år. Ståndsortsindex: Ek 18. Virkesförråd: 150 m3 sk/ha.
Stamantal: 360/ha. Medeldiam: 24 cm.

Friherre Christopher Kappe på Strömsrums
gods i glatt samspråk med professor Lennart
Nordström.
Foto Lars Dahlén.
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Beståndet karaktäriserades av kortvuxen,
delvis rätt grov ek, en del torra stammar
samt inblandning av grov tall, som tycktes
trivas. Ägaren ville avverka och ersätta med
annat trädslag, lämpligen tall p g a att han
ansåg att boniteten var för låg for ek men
var förhindrad genom ädellövskogslagen
som anger boniteten Ek 18 som nedre gräns
för mark lämplig för ekproduktion. G.
Almgren menade att Ek 18 som nedre gräns
var diskutabel. Ur naturvårdssynpunkt för¬
höll det sig emellertid annorlunda, här me¬
nade de flesta att beståndet skulle bevaras
(beståndet låg på en grusås som löpte längs
en landsväg). Detta var också ägarens av¬
sikt. Det första påståendet om avverkning
var bara en provokation av ägaren för att få
i gång debatten om ädellövskogslagen och
den nya PBL (plan- och bygglagen) vilket
han också lyckades bra med.
Efter diskussionen smakade det gott med
kaffe och ”fralla” i gröngräset särskilt för
den som hade rest långt på dagen.

Strömsrum 3

Blomstermåla Fanér AB

—

Exkursionspunkt 3 (Strömsrum Idhult)
Föryngring under polsk ek, planterad 1784.
Olika föryngringsstadier. Vi diskuterade
dels en plantskogsdel, per ha omfattande
28 000 ekplantor och 2 000 gran- + övriga
plantor, totalt 30 000 och dels en röjningsskogsdel omfattande totalt 2 00 ekar per ha
varav 850 huvudstammar och 1 200 stam¬
mar skadade genom betning.
Friherre Rappe berättade att området
se’n långa tider kallats ”Parken” pga sina
osedvanligt ståtliga och välväxta ekar men
att beståndet spolierades av den tidiga
höststormen 1969 då ekarna så att säga inte
”hann reva seglen”. (Löven hade ej fällts när
stormen bröt ut.) Nu återstod enbart ensta¬
ka stammar och mindre grupper givande
sentida besökare en vision om ”Parkens”
ursprungliga tillstånd och utseende. Äga¬
ren visste inte hur ”restbeståndet” skulle
hanteras. Man vidmakthöll fn ett ”upp¬
rätthållande försvar” och lät det stå kvar ef¬
tersom man inte hade hjärta att slutawerka
6

resterande stora ekar. Besked om skötselåt¬
gärd efterlystes. E Stååls recept löd: Spara
de allra finaste ekarna och låt dem stå kvar
som minne och påminnelse om hur fina
och stora ekar verkligen kan bli. Avverka
resterande gamla ekar. Ställ bland ekunderväxten ut grupper med ca 30 plantor/
grupp på ca 15 m avstånd. Behandla blivan¬
de tänkbara huvudstammar i dessa grupper
med sekatör och kvistsåg. Låt utfyllnadsproduktionen mellan grupperna stå kvar.
Vi diskuterade också skötseln av ett röjningsbestånd av ek uppdraget efter stor¬
men. Meningarna, om det redan nu var rätt
att välja ut huvudstammar, var delade mel¬
lan ”experterna”. Man var dock eniga om
att det var viktigt att underväxten var med
från början. Lennart Nordström tryckte på
vikten av att huvudstammarna eller blivan¬
de sådana håde en krona omfattande minst
50% av stamlängden. Annars blev det vattskottsbesvär.
Dag 2 Fredagen 13 september
Första delen av förmiddagen ägnades åt
industribesök på Blomstermåla Fanér AB
Sveriges äldsta fanérföretag ingående
i Kärnsundsgruppen. Efter en genomgång
av VD Kjell Kärnsund följde en gruppvis
genomgång av industrin med en avslutan¬
de information kring de olika produkterna
samt marknadsfrågor.
Blomstermålafabriken var specialiserad
på knivskuren fanér av i huvudsak furu, ek
och gabon men även teak, sapeli abachi,
rosewood, gran, björk och ask. Ett dotterfö¬
BF-Format
ingående i koncer¬
retag
nen hade specialiserat sig på vidareföräd¬
ling av den knivskurna fanéren. Genom
sammanfogning (zigzaglimning, tejpning
eller ”kantikantlimning”) och skärning
kunde fanér levereras i såväl olika standard¬
mått som skräddarsydda mått. Tillverk¬
ningen omfattarfanér i olika tjocklekar upp
till 5 mm. Totala årsproduktionen är 7 10
milj m2 fanér. En nr fanérvirke ger ca 800
m2 inmätt fanér till ett pris varierande mel-
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Idhultsekar planterade 1784. — Foto Lars Dahlén.
lan 3 och 10 kr/m2. En stor del exporteras
bl a till Öst- och Västtyskland.
Man hade även inom området en bandsågsavdelning där man f n legosågade
”ekstrips” av ekkubb f v b till Kährs industrier i Nybro och tillverkning av ekparkett.
Företaget hade också i samarbete med
bl a Sida byggt upp ett dotterföretag i
Guinea-Bissau för tillverkning av fanér från
där växande trädslag bl a rosewood. Inhemsk personal hade utbildats i Sverige.

Ufl

Domänverket, Kalmar revir
På väg till Kährs industrier i Nybro gjorde
bussen en ”boghalt” på kronoparken Slättingebygd i Kalmar revir, där ett ekbestånd
(huvudstammar: 80/ha, ålder 60 år, ståndortsindex Ek 24, medelhöjd: 17,2 m, medeldiam: 21,8 cm) studerades och diskuterades. Beståndet hade uppkommit genom

självföryngring. Gallring hade utförts
1980. Dessförinnan hade sporadiska in¬
grepp i samband med husbehovsvedhugg7

ning gjorts. ”Experterna” konstaterade att
beståndet inte hade skötts i tid men att det
inte var ”förlorat”. Snabba åtgärder var
dock av nöden. Ingvar Svensson uppehöll
sig vid vikten av underväxt och menade att
ek som underväxt till ek inte var särskilt bra
bl a p g a risken för angrepp av ekvecklaren.
Rönn var mycket bra däremot eftersom den
är långlivad och ej växte upp i kronorna.
Andra goda underväxtträdslag var vildapel,
hassel och lind. Den slutliga rekommenda¬
tionen blev: snabb utmärkning av huvud¬
stammar (50 eller 80, olika bud!), stamkvistning av dessa och därefter ett antal
gallringar, så skulle man ha tillräckligt gro¬
va dimensioner på huvudstammarna för
slutavverkning efter ca 40 år d v s vid 100 års
totalålder.

AB Gustaf Kähr
Besöket på AB Gustaf Kähr inleddes med
bjudlunch på brukshotellet och genom¬
gångar av VD Ola Vilhelmsson och mark¬
nadschefen Åke Pettersson. Bl a nämndes
att företaget bildades 1857 och inledde
med tillverkning av spinnrockar. Numera
var man Sveriges störste ”förädlare” av ek
till bl a möbler, dörrar, golv mm. Sedan
1979 hade man specialiserat sig på trägolv
av olika träslag. Mest var det fråga om ek
och svensk ek , nämligen 70 80%. Man
beräknade att företaget förädlade ca
50 60% av landets totala ektimmerpro¬
duktion (f n uppgående till ca 100 000 m3).
Första exkursionspunkten bestod av
praktiskt arbete nämligen virkesmätning av
ett antal travar bestående av såväl ekkubb
som ektimmer. Kubben som levereras i tra¬
vat mått och i standardlängden 2,8 m ± 20
cm introducerades för 5 6 år sedan och
har sedan dess ökat i volym. Kravet är att bi¬
tarna skall vara sågningsbara och min dim
är 15 cm p b d v s ca 12 13 cm ub. Priset va¬
rierade f n mellan 215 330 kr/m3f beroen¬
de på antalet bitar/m3. Sortimentet och de
klena min dimensionerna bidrar utan tve¬
kan till att gallringarna i våra ekskogar nu
åter kan bli lönsamma och därmed intensi-

—

—

—

——
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—

ficrade! Timret kan levereras i 1,80 3,20
m längder och klassas i A- B- eller C-kvalitet. För A- kvalitet betalas fn 730 kr/m3f.
Medelåldern på det ekvirke som förbrukas i
företaget är inte över 120 år. Man köper ek¬
virke från hela landet.
Därefter följde en genomgång av sågver¬
ket, där datorer styr sågarna med maximalt
sågutbyte i råvaru ämnen för vidare tillverk¬
ning av stav i standarddimensioner samt
kvistrent virke för lister mm. Idag sågar
man 200 m3 to/skift och utbytesprocenten
är 60. Bark, bakar och avfall sönderdelas
och säljs dels till Södra Energi och används
dels i egen bränslebrikettillverkning.
Slutligen gick vi igenom produktionsav¬
delningen där vi fick se hur Kährs lamellgolvbrädor tillverkades. Trots att mekanise¬
ringen och automationen utnyttjas så långt
möjligt kan de ännu inte ersätta männi¬
skan. Avdelningen sysselsatte 200 personer
i tvåskift med sortering, klassning, spackling, lackning, avsyning mm. Förutom
golvbrädor (standardmått 2.423 m lång
200 mm bredd och tjocklek 10, 13 eller 22
mm) i svensk ek och furu såg vi även bräder
tillverkade av ungersk ek, diverse västafrikanska exotiska trädslag m m.

Avslutning

—

1985 års exkursion den hitintills största i
Ekfrämjandets historia avslutades i skön
sensommarvärme på industriplanen utan¬
för AB Gustaf Kähr. Huvudarrangören
skogsvårdsstyrelsen i Kalmar län avtackades
å det hjärtligaste och samtliga var överens
om att alla praktiska arrangemang fungerat
perfekt, att ”mixen” avexkursionsobjekten
och exkursionspunkterna varit mycket välkomponerad och lärorik samt till slut och
icke minst viktigt, att den lekamliga spisen
varit god och närande samt generöst tillta¬
gen.

—

Bengt Stenerås

Sekreterare

Carl-Wilhelm Lothigius,

en av ekskogsskötselns tillskyndare har nyligen gått bort. Ödet ville, att han själv
gav oss en gåva i form av ett skaldestycke, som nu också blir en särskild påminnelse
till oss alla i Ekfrämjandet som de insatser, han gjorde i samklang med sällskapets

syften.

EK-0
ETT
Skriven för och tillägnad Ekfrämjandet den
Grekiskam ”drys" betyder ek, men också träd,
visar vem som är dess moder.
Genom henne, ur livets säd
bildades jordeskeppets roder,
som styr mänskligheten genom kulturens faser.
Den tog släktet på sin rygg
en urgröpt stock till fullriggare,
som klöv oceaners vågor.
Mejslades till gladiatorers segervagn
i Iliadens hjältedikter.

Den var gudars like, en avgud till vår Herre,
ty vem gav bättre virke och borgens värn,

grovbröd när komet sinat och dessvärre
vapen till strid och försvar. Ett urtids jäm.

12 september 1985

Hagmarkseken-Sparbankseken,
’'Hinc robur et securitas’’,
omfångsrik och ögonmärke
i ett landskap i förvandling
bärande en sköld mot tidens flathet,
kemikalier och plaster,
mot handlags aristokrater.

När sannare ginge det att förlika,
tallens högborenhet, bokens adelskap
med den nyrika granens massa.
Att odla detta landskap,
måla det med livets färger
från vår till höst,
ge varje träd sin plats,
där jorden är begiven
det är framtids tröst
i Herrens testamente skriven.

På Lejonhjärtas tid, var utposten dess grenar
åt en Kobin Hood som rikedom förmenar
den, som ej gjort sig förtjänt av stulet guld.
Ett kungligt träd i sanning, med kronans vapen Den skogsman, som ej kan se bortom
dag och tid
som skydd, där ålderdom och skönhet sig förenar.
där andra världar stiger
För 9000 år sen, somen "Bolie" vandrande
bör skaffa sig ett annat id
från söder
i en värld som lider
telningar, som borrade sig ner i Skånes jordar
av monokulturer och dess förbannelser.
och greppade om småländska graniten,
det blev eliten i dåtids skogar.
Hatten av för "Skogens" katedraler
så fylld av tillbedjare och signaler
för trädkulturens sämjande
Under dess krona höll man ting om
vardags skeende
genom ekens främjande.
mannadråp och frihetsvärden,
Carl-Wilhelm Lothigius
hängde folk pr ingenting,
som hade rot och stam till huvudgärden.
Så ingick eken som del i vardags nödtorft
till helg och socken för Nordsörlands menighet.
Jag vill skingra dagens töcken
och slå ett slag för gudomträdets enighet.

9

EKAR GENOM TIDERNA
Gunnar Brusewitz:

Sagan om eken är egentligen en sorglig sa¬
ga.
Den börjar omkring 7 000 f Kr, då de för¬
sta ekarna följde i hasselns, alens och al¬
mens spår in över Skandinavien och deras
guldålder inträffade tretusen år senare då
skogarna av ädla lövträd lade under sig de
feta jordarna och drev ut tall och björk på

de magra moränmarkerna. Då bredde
ofantliga lövlundar ut sig över Sydsverige.
Det var sumpiga urskogar där hjordar av
visenter och uroxar drog fram mellan
stormfällda trädjättar och där murgröna
och mistel bildade täta snärjen högt uppe i
trädkronorna. Myriader av kärrsköldpad¬
dor plumsade som stenregn ner i det stilla¬
stående vattnet mellan alarnas luftrötter,
när skuggan av en häger eller svartstork kom
glidande över träsket. Och vildsvin bökade
efter nötter och saftiga rotskott i den svarta
förnan mellan stammarna.
I den gröna skymningen under lövmas¬
sorna rådde en fuktig drivhusvärme och i
ekarnas torrtoppar satt gröngölingen och
manade med sitt skrikande och trumman¬
de fram de ljumma regnen som återskänkte
jorden vatten som den avdunstat.
Milda vintrar följde på heta somrar, år¬
hundrade följde på århundrade utan
nämnvärda förändringar. Någon gång hör¬
des kanske det svaga pickandet från en yxa
vid en strand eller sågs rök ringla sig upp
mellan trädkronorna i en glänta men an¬
nars var det andra arter än människan som
dominerade. Skogen och det frodiga gräset
läkte snabbt de sår i marken som hon läm¬
nade efter sig under det ändlösa sökandet
efter jaktbyte och fred för fientliga stam¬
mar.
Omkring år 3000 började det kärva till
sig för lövträden. Pollendiagrammen visar
10

att alm och lind minskade. Den fuktiga vär¬
men avtog långsamt, men eken behöll sina
positioner och fick snart ett övertag i löv¬

blandskogarna, sen började klimatet för¬
sämras och under århundradena kring vår
tideräknings början hade granen kommit
igång på allvar med sitt erövringståg mot
syd- och mellansverige.
Det var slut på den paradisiska värmeti¬
den och skarpa vindar började tjuta i mörk¬
nande vinterskogar. Bronsålderseken käm¬
pade hela tiden tappert och fick stöd av den
härdiga vintereken med vilken den blanda¬
de sig.
Än så länge vördade och aktade männi¬
skan eken. Liksom hassel och bok var den
ett ”bärande’ träd som skördades på sin
frukt men inte fick fällas utan vidare. De
medeltida landskapslagarna slog vakt om
ollonbetet för svinen som räknades till ek¬
lundarnas viktigaste förtjänster. De största
ekjättarna behöll också sin aura av heden
kultmystik århundraden efter det att kris¬
tendomen segrat i Norden.
Ekarna var livets och fruktbarhetens sym¬
bol men också dödens. 1 ekarna offrade
man djur och människor, de grova vågräta
grenarna som fritt sköt ut från stammen
blev till galgar som gudarna skapat.
Men snart fick eken också en annan upp¬
gift än att bara vara ollonsvinens försörjare
och människors galgträd. Nya riken skapa¬
des och der behövdes välutrustade örlogsflottor för att skydda gränserna eller utvid¬
ga dem, och till skeppsbyggena krävdes ek¬
virke i väldiga mängder. Eken blev plötsligt
en riksangelägenhet och ju mer vi engage¬
rade oss i krigiska företag desto strängare
blev lagarna för ”ekträns fällande”. För var¬
je fälld ek skulle nya plantor sättas som er¬
sättning för att ge en garanti för flottans
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tillgång på skeppsvirke i framtiden men att
det syndades mycket mot den bestämmel¬
sen framgår i många sammanhang.
Den 8 januari 1766 gav plantagedirektören E G Lid beck en bister rapport om det
svenska skogsbrukets tillgång i ett tal hållet
för K Vetenskapsakademien. Som exempel
nämnde han att enbart den korta perioden
1760 65 hade man i Jönköpings län fällt
85 550 ekar men inte återplanterat mer än
2 302. Det säger en del både om ekskogar¬
nas omfattning och hushållningen med
dem.
Överallt i våra äldsta resebeskrivningar

—

och topografiska arbeten talas det om ekar¬
na, deras väldiga kronor måste ha satt sin
prägel på stora delar av naturen söder om

Dalälven. Man noterade det som en natur¬
lig sak och några synpunkter på skötseln av
ekskogarna förekommer sällan utanför
fackskrifterna.
Bertil Lindquist påpekar i en uppsats om
skogen i Linnés Skåneresa hur överraskande

lite Linné intresserade sig för skogsskötseln
och hur obetydligt han kommenterat den i
Skåneresan 1749. Hade han visat större in¬
tresse för den saken så skulle det säkert ha
betytt åtskilligt för främjandet av skogs¬
skötseln i våra sydligaste provinser.
Men Linné hade en vän och gynnare som
samma år men på dagen en månad senare
startade sin Skåneresa, och denne hade i
stället åtskilligt att säga om skogsskötseln i
riket. Det var Carl Hårleman, överinten¬
dent, slottsarkitekt och ledamot av Veten¬
skapsakademien, en man med starka fysiokratiska intressen i tidens anda och för öv¬
rigt initiativtagare till Linnés skånska resa.

Hårleman samlade sina intryck i en ”DagBok Öfwer en ifrån Stockholm igenom åtskillige Rikets Lanskaper gjord resa”, senare
kompletterad med två små volymer tryckta
resebrev till president C F Piper.
Dessa dagboksanteckningar har ingen¬
ting av den linneanska charmen i framställ¬
ningen, tvärtom är de ganska torra. Men i
11

gengäld andas de på var och varannan sida
en formlig lidelse för skogsnäringen och är
som helhet en svidande kritik mot den van¬
vettiga misshushållningen med våra natur¬

rikedomar.
Redan på första sidan noterar han: ”På
ömse sidor om vägen (mellan Stockholm
och Salem), så långt ögat hinner, ses ännu
Ekar, men af hög ålder, och snart ingen
ung, utan twifwel af orsak at i forna tider
desse angelägne trän, antingen blifwit
mindre wanskötte, eller ock boskapen, alla
unga träns förstörare, då ej warit så talrik,
eller ock, at så mycket wanartigt folk den ti¬
den ej funnits.” I fortsättningen återkom¬
mer han till hushållningen med våra löv¬
träd. Han skriver en upprörd rapport till
myndigheterna när han bevittnar hur man
fäller den gammelek som är vårdträd vid
Staby gästgivaregård bara för att skaffa
bränsle till gårdens salpetersjuderi och när
han kommer till Blekinge konstaterar han
med bitterhet att ekarna står avbarkade
som en följd av garveriernas verksamhet.
Mellan Rotnaby och Hoby finner han
däremot till sin häpnad något som han dit¬
tills hållit för ”spöken och trolleri”, nämli¬
gen en hage full med planterade ekar och
bokar! Den var anlagd av en bonde i trakten
och ger baronen anledning till en obetalbar
kommentar när han hyllar det goda initiati¬
vet: ”Ett föredöme, som denne enfaldige
jordbrukare borde, genom täflan af de för¬
mögnare och i stånd mer uphögde, missun¬
nas.”
Mårten Sjöbäck, vår store landskapshis¬
toriker, har en gång fastslagit att det i vår tid
inte finns så mycket som ett enda tunnland
av svensk lövurskog kvar och att den av allt
att döma var utplånad redan under medel¬
tiden. Det är inte bara klimatförändringen
och jordförsämringen som spelat stor roll i
det sammanhanget för vad som hänt un¬
der det senaste årtusendet är det här, lik¬
som i så många andra typer av landskaps¬
forvandling, människan och ingen annan
som skall påtaga sig skulden.
Vad som återstår av de eklundar som su-

—
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sades över de gamla resenärernas kalescher
är som sagt inte mycket. De flesta överle¬
vande ekar som grodde under medeltiden
döljs inne i täta buskkratt och risiga bland¬
skogar om de inte haft turen att leva på nå¬
der ute på en åker eller i en öppen skogs¬
kant. Ungefär 4 300 av dem bär den medalj

för trofast nit och redlighet i rikets tjänst
som i ekars fall utgörs av en fridlysningsplåt
i brösthöjd. Det är en vördnadsbjudande
samling pensionärer som står och väntar på
slutet runt om i vårt land.
De har det gemensamt att de som genom
ett under klarat sig undan yxan, dynami¬
ten, motorsågen, vägingenjören, markex¬
ploatören, girigbuken, vandalen, stadspla¬
neraren, förutom alla mer ursäktliga kata¬
strofer.
Ja, det finns gammelekar som hotats
med fällkniv, tro det om ni vill.
I Gunnar Falkås’ bok ”Vitormen” berät¬
tas en folktradition från en socken i södra
Västergötland. Den morske soldaten Hjelte
hade en gång skymfat den mäktige patro¬
nen Lohman genom att föraktfullt kalla
traktens största ek och patronens stolthet,
”Bergsjö ek”, för en liten buske. Patronen
blev arg.
”Det säger jag dig, Hjelte, att täljer du
ner den busken med kniv, så skall du få hela
Bergsjö herrgård till skänks.”
Och Hjelte tog fasta på löftet och började
tälja. Han blev snabbt en attraktion i sin
landsända. Många täljknivar slet han ut
men besökarna gav honom genast nya och
uppmuntrade honom. Hjelte kretade och
kretade och så småningom vågade han sig
på en arbetsplan:

”Jag kommer att få lägga ner tretusen¬
femhundra dagsverken på dä hära. Dä blir
elva år. Men dä tycker jag Bergsjö kan vara
värt.”
Och så fortsatte han att tälja i den väldiga
ekstammen och efter ett par år hade han
kommit ett duktigt stycke in i trädet. Men
Lohman som skrattat åt galenskapen börja¬
de nu bli allt nervösare, han kunde inte
släppa Hjelte ur tankarna och en dag upp-
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sökte han den idoge täljaren och räknade
upp tusen riksdaler som han erbjöd bara
Hjelte ville sluta med sitt täljande. Till att
börja med vägrade soldaten tjurigt men en
tid senare lät han sig övertalas och tog emot
pengarna.
Dagen därpå kom patronens drängar och
fällde jätten, den hade tagit så hårt på hans
nerver att han inte stod ut med att se den
mer.
Men även de fridlysta ekarna kan hotas.

De kan älskas ihjäl, bokstavligt talat.
Vi behöver bara se på ekarna i Halltorps
hage på Öland.
Bara ordet hage borde väl säga en del.
Men alltsammans fridlystes, ekar och hagmark och alla de märkliga insekter som
fanns där värmeskogsrelikter som ekbocken, läderbaggen och sällsynta knäppare,
praktbaggar och kortvingar, för att nu slippa rabbla en massa latinska namn.
Halltorps hage var en liten rest av bronsålderns värmeskog, eller åtminstone en enkel kopia.
Man fredade alltså Halltorps hage mycket med tanke på stora ekbocken. Och re-

—
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sultatet lät inte vänta på sig. Hagen började
växa igen, och det ganska snabbt.
Hagens attraktion, ekbocken, som här
hade sin enda kända lokal i landet, ansågs i
det närmaste utrotad i början av 1950-talet.
Allt som minde om den var de väldiga
gnaghålen som perforerade flera av stammarna. Sedan betningen på grund av frid¬
lysningen upphört, sköt slyskogen raskt i
höjden och hotade att kväva ekarna i sitt
gröna famntag.
Härskaror av myror invaderade ekjättarna och en sommardag 1958 kunde jag sam¬
manställa en hel lista på skalbaggar som jag
påträffat i myrstigarna och som var avsedda
att bilda byggnadsmaterial eller matförråd
i stackarna. Där kom rester av tordyvlar,
ekoxar, guldbaggar, läderbaggar och lövträdslöpare, vaggande längs de smala myrstigarna burna som segertroféer i långa pa¬
rader hem till stackarna och en morgon hittade jag också till min överraskning en nyss
död hona av ekbocken bland myrornas by¬
tesdjur. Bakkroppens mjukdelar hade myrorna kalasat på men i övrigt var skalbaggen
så gott som felfri. Jag lade beslag på den

utan dåligt samvete. Det var ett, om också
ömkligt, bevis för att hagen alltjämt kunde
leva upp till sitt rykte som relikt från varme¬
tiden. Det var ett av de få fynd som gjordes
under 50-talet.
Jag minns mitt sista besök i Halltorps ha¬
ge under förfallets tid. Slyskogen hade skju¬
tit så högt i höjden att en ny plantgeneration var på väg upp. De gamla jätteekarna
stod halvt förkvävda i ett grönt ljusdunkel.
Marken var täckt av en bladmatta som
knappt tillät en blomma att spira, det var
en döende lund.
I slutet på 60-talet kom AMS in i bilden.
Man hade beslutat att restaurera den gamla
hagen, med hjälp av hästar och nöt. Sly¬
skogen höggs ner och solen började blossa
igen över det lilla sällskapet gammelekar i
sluttningen ner mot Kalmarsund. I ett slag
hade man ur klimatisk synpunkt förflyttat
hagen hundra år tillbaka i tiden och i de solhettade träden började plötsligt ekbockar¬
na att frodas igen, till entomologernas häp¬
nad. Numera kan man räkna med att få se
flera av de svartbruna jättebaggarna kalasa
på utsipprande trädsaft i sällskap med ek¬
oxar och guldbaggar, och i de ljumma som¬
markvällarna brummar de stora insekterna
kring ekarnas kronor, alldeles som i gamla
tider.
Hur skall det gå med Halltorps hage?
Genom upphuggningen har man släppt på
solgasset för fullt och då har ekbockarna
åter börjat stortrivas och förökar sig med
förödande energi. Men baggarna är skade¬
djur på eken: när deras fingertjocka larver
börjar härja i veden så är eken dödsdömd.
Och nu fruktar entomologerna att ekboc¬
karna är i full färd med att gräva sin egen

—

grav när gammelekbeståndet är avverkat
av långhorningarna har de inga andra
lämpliga ekar att övergå till. Kanske försö¬
ker man inplantera dem i ekhagar på andra
sidan Kalmarsund, där det påträffats angreppsmärken men ännu ingen levande

bock.
Naturvård, det är svårt det.

I de mellansvenska skogarna finns inga ek¬
bockar, men ekarna är det inget fel på. De
dominerar våra odlingsmarker, och bildar
stilriktiga komplement till runstenar och
ättehögar, det är så man vill bocka sig för
dem.
Men det finns också glömda ekar, minst
lika fantasieggande.
Jag hittar dem långt inne i granskogarna
och de ser ut som ruiner efter en för länge
sedan svunnen kultur. Och det är väl också
just vad det är.
Inte så långt från platsen där jag nu sitter
och skriver finns en gammal skog med tjock
mossa under granarna och en djupt nersku¬
ren bäckfåra som vindlar sig till sjön från en
plats som heter Dammen. I den branta
sluttningen ner mot stranden breddar sig
bäcken och under vår och höst dånar det så
starkt från fallen att det hörs över till vår si¬
da av sjön. Sågbäcken heter den på gamla
kartor och det finns fortfarande lämningar
efter kvarnhus nere vid fallen. Dammen,
varifrån krafttillflödet en gång reglerades,
ligger långt uppe i skogen och är numera
igenvuxen av videsnår och tallbuskar och
nyttjas bara till harpass.
Det händer att jag följer bäckfåran upp
genom granskogen och ibland ligger det så
mycket stormfällt bråte mellan träden att
jag måste gå i själva bäckfåran där urberget
lyser blankskurat mellan kuddar av vatten¬
mossa.
Mitt i denna skog, som man kunde tro
bar minnen från hednatiden minst, stöter
man här och där på jätteekar som gör kram¬
paktiga försök att överleva gransnårens an¬
grepp. Några har inte lyckats. En av dem
står inklämd mellan granarna, ärrad av
blixt och stormar med avslagna armar och
stympad krona som en uppländsk Nike
från Samothrake, en torso som ännu mitt i
förgängelsen lyckats bevara sin värdighet.
En mäktig pelare av vitnad ved, hård som
flinta. Den lyser på långt håll mellan gra¬
narna.
Andra ekar kämpar efter fri rymd inne i
dunklet. En gamling stormfälldes halvvägs

—
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ett par månader sedan: halva trädet
rämnade ner till roten och nu är det bara en
kort nådatid kvar för den återstående halvan. I toppen av den eken brukar fiskgjusen sitta och vila sig i morgonsolen när vi är
ute och vittjar näten.
Ekarna berättar om ett gammaldags
landskap.
Här var hagmarker med blåa och vita
stråk av sippor om vårarna, täta hasselsnår
och enmarker kring grå bergknallar. Längre
bort i utmarkerna böljade rågen på svedje-

för
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Nu fläker andra typer av hyggen ut sig i
bortom Dammen, med dess minnen från
en bondekultursom man måste gå till lantmätenkartorna för att få en saklig uppfattning om.
Här i hagmarkerna stod ekarna och gav
en rik karaktär åt landskapet attdeundgick yxan när mulbetet upphörde berodde
säkert mest på oföretagsamhet. Eller också
ansåg man det inte löna mödan att släpa
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virket den långa vägen ner till gården. Snart
kommer ekarnas multnande stubbar att
ses som gravstenar från en tid som faktiskt
inte är längre tillbaka än att de äldsta i socknen bör ha upplevt den som barn.
För många år sedan hade vi besök av
en gammal man som räknade släktskap
med en tidigare ägare till huset vi bor i. Fast
inte varit här mer än ett par gånger på
hastiga tesok i början pa seklet sa kande
han ™
gården pa avstand, en
nan’ han hade
gång dromt om att aga den. Han var hembygdforskare och geneolog och han berättacjc fgr oss om ajja människor och släkter
som bott här sedan medeltiden.
vi fóijde honom tin en beteshage ett par
hundra meter från huset- Nu £nns här någ.
ra grova ”kandelaberbjörkar” med spår av
tidigare hamling, mellan täta bestånd av
syrenbuskar och nyponsnår. Istidsslipade
hällar går i dagen på flera håll i branten ner
mot en liten äng bortom vilken skogen tar
vid. Det var på den här ängen som den älds-
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ta bebyggelsen låg. I berget ovanför finns
spår efter en befästningsvall och lite här och
var i strandbackarna nedanför sover viking¬
ar under låga kullar.
Här bodde människor under järnåldern
och kanske långt dessförinnan.
Den gamle visade oss tre ekstubbar,
mäktiga som gammaldags ölfat. De dolde
sig i slyn och granar och björkar hade slagit
rot inne i stubbarna av vilka bara ett tunt

vedskal återstod.
Första gången jag var här det var
den heta sommaren 1914, då luften var di¬

—
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sig av otaliga skogsbränder och det började
dra ihop sig till världskrig ute i Europa
stod ännu de här tre jätteekarna kvar här
uppe i hagen. Det var en ståtlig syn.
Tre, fyra år senare var alla tre fällda av
profitsugna gulascher som köpt gården på
spekulation. Halvgråtande låg jag på en av
de väldiga stubbarna och räknade till unge¬
fär trehundra årsringar. De var planterade

—

—

— Foto Kemal Delic.

av en av gårdens ägare som under ipånga år
tjänte som korpral vid Upplands Ryttare.
Han var med om åtskilliga drabbningar i
Tyskland, Polen och Danmark innan han
tog avsked på 1670-talet och drog sig till¬
baka till den gamla roslagsgården.
Han hade hunnit leva under Karl IX,
Gustaf II Adolf, Kristina, Karl X Gustaf

och Karl XI.
Tre ekstubbar är vad som återstår av synli¬
ga minnesmärken efter den gamle krigaren.
I våras hade ett grönfinkpar rett sitt bo i
en av de yviga granarna som skjutit upp ur
den av stubbarna som låg närmast skogen.
Jag gick förbi där rätt ofta och till slut låg
den ruvande fågeln kvar trots att våra ögon
möttes genom snärjet av grankvistar.
Kanske är det någon av ungarna från
boet i stubbgranen som just nu lockar i sig
hampfrön på fågelbordet utanför fönstret
och på så vis utgör en länk med det förgång¬
na.
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RAPPORT FRÅN BOTANISK
KONGRESS I USA
Ulf Olsson
The University of Florida i Gainesville, Flo¬
ridas äldsta universitet, har 35 000 studen¬
ter, som deltager i undervisning eller forsk¬
ning i för närvarande 737 byggnader. Det
finns vid universitetet bla världens mest
kompletta centrum för Citrus-forskning.
Detta säger något om det universitet, som
1985 hade värdskapet för AIBS:s årliga
kongress. AIBS (American Institute of Bio¬
logical Sciences) är en amerikansk organisa¬
tion, som stöder biologisk forskning.
En av sessionerna berörde ekarternas sys¬
tematisering och utveckling: ”Systematics
and Evolution of Oaks”. Till detta sympo¬
sium var både amerikanska och europeiska
ekforskare inbjudna.
De svenska ekarterna uppmärksamma¬
des i tre föreläsningar. Brian Rushton från
Nordirland berättade om användandet av
pollenundersökningar för att visa att upp¬
komsten av variation inom skogsek- och
bergekpopulationer delvis är en följd av
korsningar mellan arterna. Giovanni Christofolini från Italien beskrev morfologisk
och biokemisk variation inom och mellan
”lövfällande ekarter i Europa”.
Jag sammanfattade resultaten av mina
undersökningar av ekpopulationer inom
bergekens utbredningsområde i Sverige.
Bergeken eller vintereken kännetecknas
av relativt långskaftade blad med kilformad bladbas och en ganska regelbunden
lobering av bladskivan. Honblomställnin¬
gen är mycket kort. Dess millimeterlånga
stam är nästan alltid dold av blomdelar el¬
ler frukter.
Skogseken eller sommareken har relativt
kortskaftade blad, vars skivor ofta är oregel¬
bundet loberade och har öronlika flikar vid
18

bladbaserna. Honblomställningens axel är
lång. Liksom hos bergeken sitter honblom¬
morna (ollonen) alltid oskaftade. (I äldre
litteratur är det tyvärr vanligt att se felaktiga
illustrationer av skogsekens frukställning).

.'r-*

sm
Fig 1. Slash Pine (Pinus elliotti) är en viktig,
timmerproducerande, snabbväxande tall. I
underväxten ingår ofta Palmettopalmer.
Vägarna har nästan alltid mycket breda
välklippta vägrenar för att hålla tillbaka ve¬
getationen och minska antalet viltolyckor.

Den naturliga morfologiska variationen,
som finns inom varje art, kan ofta ge en för¬
klaring till forekomsten av mellanformer.
De intermediära ekarna uppvisar emeller¬
tid ofta en låg halt av livsdugligt pollen.
Detta utmärker ekar, som är korsningsprodukter av bergek och skogsek. Liknande re¬
sultat har Brian Rushton kommit fram till i
sina studier av ekpopulationer på Nordir¬

land.
Om man använder sig av biokemiska
egenskaper för att spåra eventuellt före¬
kommande hybridogena mellanformer, får
man resultat, som ej direkt överensstämmer
med de morfologiska undersökningarna.
De morfologiskt intermediära ekarna har
således ej entydigt intermediära proteinst¬
rukturer. Detta resultet fick Christofolini
och hans medhjälpare vid analys av före¬
komsten av vissa proteinstrukturer. Protei¬
ner som primära produkter i växtcellen an¬
ses kunna väl spegla sammansättningen av
ekens DNA (arvsmassa). Proteinanalyser
skulle därför kunna användas som ett av de
redskap, som kan forma en bild av släktska¬
pet mellan ekar i en population.
Jag har tittat på förekomsten av peroxidaser, en typ av viktiga proteinmolekyler i
bladvävnad. Resultatet av elektroforesanalysen visade emellertid att variationen i fö¬
rekomsten av isoperoxidaser inom en art var
lika stor som mellan ekarterna.
Brian Rushtons och mina morfologiska
undersökningar av bergek och skogsek i
Norra Europa stöder uppfattningen, att det
är ganska vanligt med korsningar mellan ar¬
terna. Detta leder till uppkomsten av po¬
pulationer med träd, som har nedsatt pol¬

lenfertilitet.
Christofolini och hans ”biokemiska sko¬
la” å andra sidan vidhåller sin uppfattning,
att den morfologiska variationen orsakas av
miljöpåverkan och ej har sin grund i hybridisering.
Vid mitt besök i Florida fick jag tillfälle
att deltaga i flera exkursioner.
Florida har över tre hundra trädarter.
Nordamerika har för övrigt omkring 60
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Fig 2. Kantareller (!) och andra svampar
gynnas av värmen och den höga luftfuktig¬
heten. Ocala nationalpark. Foto: U Ols¬

—

son 1985.

ekarter. Florida med sitt subtropiska och
tropiska klimat med hög luftfuktighet har
flera vintergröna ekarter. Träden är ofta vac¬
kert bemängda med spansk mossa och and¬
ra epifytiskt levande växter. I södra Florida
växer bl a mahogny och hickory ett par väl¬
kända ädla trä(d)slag. Jordmån och klimat
gynnar i hög grad skogsodling (Fig 1). Det¬
ta har medfört att ett stort antal trädslag är
införda från andra tropiska och temperera¬
de zoner. Ytligt sett ser marken mycket ma¬
ger ut (Fig 2). Jordmånen består överst av
ett sandlager med ett minimum av förna på
grund av den snabba omsättningen. Mar¬
ken är emellertid mycket näringsrik. San¬
den vilar ofta på ett lerlager på en berg¬
grund av porös eller fast kalksten.
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EKODLING
Ståål
Erik

Gallring i ekskog
All gallring kräver framförhållning. Vid
gallring runt ekhuvudstammar är en god
tumregel att avståndet mellan huvudstam¬
mens krona och de närmaste grannarnas
kronor inte bör understiga 2 m.
Kronan är den del av trädet som försörjer
trädet och i samarbete med roten svarar för
tillväxten. Röjning och gallring är ingrepp
runt trädkronan som påverkar och stimule¬
rar utveckling av rot, stam och krona. Svaga
och sällan återkommande gallringsingrepp
ger beskuggade, svältfödda, små kronor,
som ger stammen liten tillväxt. Motsatsen:
hårda ofta återkommande gallringar ger
livskraftiga, stora kronor och stor tillväxt.
Då uppstår frågan hur många utvuxna
träd, 80 90 cm grova som kan produceras
per ha utan att träden i den senare delen av
växttiden skadar varandra, så att tillväxten
avsevärt minskar.
Svaren beror på förutsättningarna. Det
slutgiltiga antalet huvudstammar är en
följd härav.
Ett bestånd där man före 40 års ålder väl¬
jer ut ekhuvudstammar, frihugger dem och
gallrar vid rätta tidpunkten kommer före
100 års ålder att vara slutet med 44 huvud¬
stammar per ha. Ett ekbestånd som ej varit
föremål för skötsel vid 60 — 80 års åldern
har så små kronor, att antalet huvudstam¬
mar måste vara flera om de ska bilda slutet
bestånd vid 100 års ålder.
Skilda förutsättningar ger alltså skilda
lösningar, men om åtgärder verkställs vid
bästa tidpunkt kan förutsättningar skapas
för att uppnå målet: grov kvistren ek vid
120 års omloppstid. Vid försenade och för¬
summade åtgärder anvisar beståndsbilden
vilket mål som kan uppnås.

—
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För framgångsrik ckskogsskötsel är den
frihuggna kronan från 30 års ålder så vä¬
sentlig, att vill man uppnå grov ek på om¬
loppstiden 120 år, får gallringen aldrig ef¬
tersättas. Den kände ekskogsentusiasten
greve Reventlow sade också: ”Jag såg aldrig
en grov ek utan stor krona.”
Det är skötseln av ekarna som betyder
mest för resultatet. Vilka träd som är gran¬
nar betyder mindre förutsatt att de gallras
bort i tid. Det kan dock vara svårt att förutse
vissa trädslags reaktion efter gallringsingreppen. Så skjuter boken snabbt med ti¬
digt utvecklad och intensivt beskuggande
grönska och fyller det mm som huggningen
ämnat åt ekkronan.
I det avseendet är granen en hänsynfullare granne. Även om dess krona är beskug¬
gande och tät, vidgar den sin koniska krona
långsamt och med en regelbundenhet som
låter sig förutses.
Då 80 % av ekens värde ligger i rotstocken
är trädet ovanför 8 m höjd, dvs den höjd
till vilken man kvistar från marken utan att
arbetet blir för betungande, väsentligast att
betrakta som försörjare till den kvistrena
rotstocken.
Ett sådant konstaterande innebär att
ekkronan sedan rotstocken fått 8 meters
höjd, aldrig får skadas eller beskuggas i den
omfattning att årsringsbredden minskas.
Också ett till synes ringa sidotryck på kro¬
nan kan snabbt minska årsringsbredden.
En tillväxtförlust som kan åstadkommas
inom få år genom för svag eller försummad
gallring kan naturligt nog aldrig återvinnas
och det tar dubbelt längre tid att återställa
årsringsbredden om det överhuvudtaget är
möjligt, än att förorsaka minskningen. Att

försumma utbyggnaden av kronan och på
så sätt hålla årsringsbredden vid exempelvis
3 mm, när den under maxförhållanden
kunde vara 4 mm, ger under 100 års växttid
från brösthöjd räknat en minskning av diametern med 100 x 2 mm = 20 cm.
För att samma volym skall erhållas i rotstockar för eken med 3 mm årsringsbredd
får omloppstiden förlängas med 33 år.
Försummelsen att inte ge ekkronan full
”gas” försvårar skötseln och gör stammarna
vattenskottsbenägna.

Beståndstyper där slutprodukten
kan bli ett ekbestånd, om bra ek
finns i tillräckligt antal
1. Ren ek
2. Ek-, löv- och gran blandskog
3. Samodling av ek och gran

Ren ek
Undvik att anlägga rena ekbestånd. I ett
skogsbruk inriktat på god ekonomi torde ic¬
ke någon beståndsform ge ägaren sämre
ekonomi än anlagd ren ekskog.
Kultur- och skogsskötselkostnader är höga och slutprodukten kommer mycket långt
fram i tiden. Det är den som ska ge praktiskt taget hela inkomsten. Huggningarna
dessförinnan ger inga stora pengar.
Ekved är det prismässigt sämsta sortimentet. Priset härför betalar med knapp
nöd kostnaden för att avverka och taga fram
sortimentet till bilväg.
Mot den bakgrunden ter det sig självklart att plantering och anläggning av ren
ekskog föga lockande. Dagens prisrelationer tycks bestå.
Som regel kan man utgå ifrån att det är
mer lönsahn att fortsätta påbörjad produktion, än att kalawerka och plantera annat
trädslag, om eken växer på god ekmark, om
proveniensen bedöms ge nöjaktig kvalitet
per ha. Skötseln blir i stort densamma, som
förordas för ek-, löv- och granblandskogen.
Skötseln av ekhuvudstammarna står hela tiden i blickpunkten.

Ek-löv-granblandskog
En stor del av vår nuvarande ek växer i
blandning med andra trädslag, merendels
på bördig mark. Hagmarker och den övergiVna slåtterängen har sedan länge varit
”tummelplats” i Sydsverige för den mång¬
fald trädslag, skuggfördragande och ljus¬
älskande, som i sin rika variation och sin
brist på regelbundenhet förefaller omöjliga
att inpassa i vedertaget ekonomiskt skogsbruk.
Alltför ofta möter den beståndsbild, där
kvalitetsträden trängs undan av sådan ek
och bok, som har ett högsta nettovärde av
60 80r /m3f, medan värdet på huvud¬
stammens färdiga rotstock är 10 20 gång¬
er högre per nrf. Det stora felet i dagens
slentrianmässiga ekskogsskötsel ligger däri,
att man icke gör klart för sig den stora pris¬
skillnaden som råder mellan den grova,
kvistrena stocken och det virke man får då
man underlåter att individvårda och speciellt gynna ekhuvudstammar.
Ett sådant lövblandbestånd, där man icke i tid klargjort för sig syftet med beståndsskötsel blir ofta i 40—60 årsåldern icke utan
skäl utsatt för så kritisk bedömning, att be¬
ståndet kalawerkas med åtföljande granplantering.
Nackdelar med detta ”vänta och se”
skogsbruk är att
.
* Shitavverknmgen ger lag inkomst.
råvara’ som Pÿduceras ar foga at*

—

—

_

.

De,n
traktiv.

*

äT

....

nar halva omfwdukaonen
toppeden har forflutit Med riktig
tradslag f?. “‘“ka¬
J00?’.
rattrligger
blandning
produktionen nor-

e*
J? * °ÿpt -1 ett?S
och skogsodling härefter
* Kalavyerkning
™ed adbl[andef ?)nmgar bhr
k<fSa?’
då
från ett stort antal
stub'
i

Tar,s

a

e,

afnPasproduktionsperioden
har markcn vant ett <*onomiskt impediment.
En slutsats av resonemanget blir, att vid be¬
ståndets anläggning eller tidigt i bestånds*

T

.

21

-s

Y
k-

r*‘

\

Fl

WÄ
sy
'

.: >

1É

■

Si

>•

*
WHi

-i

Hasse/ och gran kommer spontant som underväxt i denna ekskog. Säflackagård, Krist. län.
Foto U. Olsson.
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åldern ställa frågorna: Vilket är syftet med
detta bestånd? Hur uppnås målet?
För att kunna svara måste man inventera
beståndet och därefter göra klart för sig vad
som kan skapas som slutprodukt med det
material som finns.
Ett förnuftigt omhändertagande av
dessa spontant uppkomna bestånd skapar
på sikt värdefulla, livskraftiga och stormfas¬
ta bestånd, ännu så länge oangripna av de
skadegörare i monokulturerna som inte all¬
tid kan stoppas.
För att slutmålet skall bli ett ekbestånd
erfordras att på ett ha finns 40 50 bra
ekar, som efter gallring snabbt kan utveckla
sina kronor. Avståndet mellan huvudstam¬
marna, bör så vitt möjligt vara 15 meter. Då
det av naturliga skäl i det spontana bestån¬
det är omöjligt att ”finna’’ ekar så väl place¬
rade, kan avvikelser godtagas inom ramen,

—
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minsta avstånd 10 m, största 20 m. Det är
önskvärt att inventering görs i samband
med en röjning i 20 års åldern. Det är nöd¬
vändigt att den utförs innan medelåldern
på blivande ekhuvudstammar är 40 år.
Spännvidden på 20 år kan tolereras där¬
för att eken i ungdomen anpassar sin höjdtillväxt till omgivningen, men då trängseln
blir för stor minskar diametertillväxten
medan eken fortfarande följer med på höj¬
den (egalisering). Resultatet klena stam¬
mar med för högt ansatta kronor ger ett då¬
ligt utgångsläge vid val av huvudstammar.
Sådana ”uppkörda” ekar kan böjas omkull,
när gallringsingreppen tar bort sidostödet,
och även om trädet står kvar kan det ta upp
till 20 år med intensivvård att få dem i ba¬
lans och normal tillväxt.
Vid val av huvudstammar skall man söka
efter rakvuxna träd utan klykor i kronan,

—

utan

vattenskottsbcnägna stammar, träd i
balans och goda proportioner mellan krona
och stam.

användbart avstånd 10 20 m till nästa
huvudstam. Beståndsbehandlingen
mellan huvudstammar får alltså ett helt
normalt förlopp. Gallra med 4 5 års

Ek och gran

intervaller.
Särskild uppmärksamhet ägnas åt un¬
mark och
derväxten. Underväxten
stamskydd. Den ger möjligheter till
kraftigare ingrepp i det härskande trädskiktet och kommer efterhand att bilda
underbestånd som genom åren kan pro¬
ducera massved.
Stamkvista med kvistsåg halva träd¬
höjden.
När trädhöjden är 16 m bör man vid
kontinuerlig skötsel ha 8 meter kvistren

För alla 3 beståndsformerna förordas följan¬
de åtgärder:
Märk ut huvudstammarna med snitsel.
Måla dem då valet är slutgiltigt.
Gallra i första hand för ekhuvudstam¬
marna. Om gallringen utförs i 20 30
års-åldem, då träden är ca 10 meter hö¬
ga skall ingreppen vara måttligt hårda
med tanke på att den framdeles funge¬
rande kronan skall ligga ovanför 8 m
stamhöjd. Kronförhållandet får ej vara
under 50%. Gallringar som sätts in då
trädhöjden är 16 m, syftar till att frihugga kronorna.
Vid samma trädhöjd kan uppkvistning
av stammen till 8 m höjd slutföras, 50%
kvistren stam 50% krona. Gallringar
skall utföras så hårt och så ofta att kro¬
nan om möjligt alltid är frihuggen. Man
bör tänka på att toppskotten utvecklas
bäst i vindskydd.
Gallra i övrigt beståndet så att granen
gynnas, dock ej på bekostnad av ekhu¬
vudstammar.
Ekar som genom sin placering i bestån¬
det inte kan växa ut till grova träd gyn¬
nas ej utan gallras bort så snart slutenhe¬
ten tillåter det, dock tages hänsyn till att
reserver för ekhuvudstammar lämnas
kvar fram till 40 50 års-åldern, inom

•
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•
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•

stam.

Skriv in i skogsbmksplanen när åtgär¬
den utfördes, för framtiden ett betydel¬
sefullt dokument.
Året efter gallring skall eventuella vattenskott avlägsnas med kvistjärn. Detta
kan vara nödvändigt fram till 60 70 års
ålder, då träden vanligen inte längre
skjuter vattenskott, om skötseln tidigare
varit normal.
Vid 80 års ålder skall bestånden vara fär¬
diggallrade och huvudstammarna skall
sedan växa till omloppstidens slut på
tilldelat utrymme. Men också härefter
skall underbeståndet gallras, så att träd
ej växer upp i huvudstammarnas kro¬
nor.

—
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Interiör från 70-årig löv-

Uf

från slåtteräng — betesäng
— lövblandskog till ekskog
med underväxt av avenbok,
bok, hassel, lönn och lind.
Huvudstammen är en ek av
sällsynt skönhet och resning,
ett härligt träd, ett arkitekto niskt mästerverk. Brösthöjdsdiameter 1984 var 34,8 cm.

I blandskog, som utvecklats

töjt

ujm
'

I
I
I

I
II
I
I

Årlig diametertillväxt är 10
mm. Kvistren stam är 11,3 m.
Bok och avenbok har fram
■ till gallringen våren 1982
I kringgärdat eken , som aldng
I stamkvistats. Vad som är än
H märkligare — den sköt inte
■ något vattenskott trots att
Q frihuggningen av kronan var
1 hård. — Foto Mats Kockum.
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Ekens underväxt
I flertalet beståndstyper utgör underväxt
enbart ett besvärande hinder. Att den lever
kvar betraktas som underlåten röjning.
I ekskog är underväxt en viktig del av be¬
ståndet. Rätt skött är den en god medhjäl¬
pare i beståndsvården. Underväxtens sam¬
mansättning kan variera beroende på
ståndsorter av skiftande bonitet och
fuktighetsgrad
huvudbeståndets uppkomst
trädslagsblandning
varierande slutenhet
Allt detta ger förutsättningar för under¬
växt av skiftande sammansättning. Så visar

•
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•
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exempelvis bestånd, som ursprungligen va¬
rit hagmark stor artrikedom.
Väldränerad mark har ofta bok, hassel
och avenbok, som dominerande underväxt.
I låglänta, dåligt dränerade områden trivs
brakved och vide samt sälg, björk, al och
asp ofta som stubbskott och rotskott.
De flesta trädslag och buskar trivs på god
väldränerad mark. Färre klarar sig bra på
mark med överskott på vatten.
Också underväxten markerar just detta.
Hassel, bok, avenbok och gran skyr mark
som är vattensjuk.
Hasselunderväxt i ekskog är en värdefull
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7 Skåne är det inte ovanligt med tysklönn som underväxt i ekskog.
Foto U Olsson
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medarbetare. Bladen multnar snabbt. De
täta snåren täcker ekstammarna och deras
skugga försvagar och dödar vattenskotten.
Hassel når sällan mer än 6 meters höjd. Den
växer således inte upp i eller vid sidan av
ekens gröna krona.
Bokunderväxt är i ungdomen jämförbar
med hassel, som mark och stamskydd. Båda
trivs under samma fömtsättningar och i
halvskugga. Därför är blandning av bok i
hassel vanlig. Avenbok är i växtsättet ett
mellanting mellan bok och hassel och för¬
nämlig som mark och stamskydd. Den får
skugga som bok och växer så småningom
upp i ekkronan, dock inte lika snabbt som
boken. Skogslönn och lind förekommer
sporadiskt och båda trädslagen är värdeful¬
la i underväxten.
Till skillnad från hassel som stannar sin
utveckling vid för eken rätt höjd, fortsätter
bokunderväxten ihärdigt och tålmodigt sin
väg mot ljuset upp i ekkronorna och i luckor

däremellan.
I detta skede blir det nödvändigt att gall¬
ra i underbeståndet. Då det av olika skäl
merendels inte är möjligt att gallra oftare
än vart 5 7 år, är det nödvändigt med god
framförhållning. Träd som bedöms att in¬
om denna period skada gröna delar av ek¬

—

kronorna måste gallras bort.
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Underväxtens och underbeståndets
betydelse

det efterhand allt stamglesare huvud¬
•Ibeståndet
ger underbeståndet marknä¬

•
•

ra lä, som bevarar fuktighet och påskyn¬
dar förmultning.
Eklöven multnar snabbare i blandning
med annat löv.
En fråga inställer sig ofta:
Kan underväxten inneha någon slags
vågmästareroll i beståndet? Om huvud¬
beståndet är välslutet tynar underväx¬
ten med ringa tillgång på ljus och nä¬
ring.
Efter gallring ökar ljustillflödet och
både huvudbestånd och underväxt får
förbättrade betingelser. Efterhand som
beståndet sluter sig, får huvudbestån¬
det återigen över mera av näringsutbu-

•

det.
Har underväxten en sådan utjämnan¬
de funktion, kan detta förklara den
hävdvunna meningen att underväxten
minskar tillkomst av vattenskott.
Underväxtens roll i det ekologiska sam¬
spelet måste uppmärksammas. Slent¬
rianmässig bortröjning av skogsbryn
och underväxt är en kostsam åtgärd som
skadar den ekologiska balans naturen
alltid eftersträvar.

_

EKSKOGAR I SKÅNE OCH
ÖSTRA SMÅLAND
Ake Riihling och Germund Tyler

Växtekologiska avd Lunds universitet

Sedan några år tillbaka studerar vi svampflorans sammansättning i ekskogar på olika
marktyper i Skåne och östra Småland. In¬
om vardera området finns drygt ett hundra¬
tal provytor utlagda, i vilka kärlväxtflorans
sammansättning och humustäckets egen¬
skaper beskrivits som underlag för analyser
av storsvampfördelningen.
Studiet av svampfloran kommer att be¬
drivas under flera år för att få en fullständig
bild av den, men redan nu kan resultatet av
vegetationsundersökningarnaoch de mark¬
kemiska analyserna presenteras. En detalje¬
rad redovisning har lämnats i Svensk bota¬
nisk tidskrift 1986:2, och här skall huvud¬
dragen av resultaten återges.
Vid valet av provytor har vi försökt få oli¬
ka marktyper, från mårjordar över svagt ut¬
vecklade sura mulltyper till välaggregerade
mulljordar, representerade. I Skåne är
provytorna ca 500 m2 och fördelade över
nästan hela landskapet med undantag av
den nordvästra delen. I östra Småland är
terrängen oftast mera småbruten än i Skåne
och ekbeståndet vanligen små men många.
Provytorna begränsades därför till 100 m2.
De ligger alla inom Oskarhamns kommun i
den mellersta kustnära delen av Småland.
Antalet arter per provyta är i genomsnitt

—

24 2 5 i Skåne och 27 i östra Småland, men

sannolikt är den verkliga arttätheten ännu
något större i det senare området, där en
mindre provyta använts än i Skåne. En lång
rad arter är gemensamma och många kan
sägas vara ungefär lika allmänna i båda om¬
rådena.
Anmärkningsvärd är bristen i Skåne på
sådana triviala arter som nyponros, gulmå¬

ra, fårsvingel, häckvicker, skogsklöver,
bergslok, fibblor m fl. Man ser sällan måbär

eller oxel i den skånska ekskogen där det
också är mycket sparsammare med blåsip¬
por och gullvivor. I gengäld kan Skåne upp¬
visa ett begränsat antal arter som inte alls
uppnår samma frekvens i östra Småland.
Det gäller sådana vanliga arter som hallon,
brännässla, mjölkört, pipdån, ekorrbär och
harsyra. Betydligt vanligare i Skåne är också
olvon, stenbär, skogsbingel, lentåtel och
skogsbräken.
Många av de arter som är vanligare i Skå¬
ne anses gynnas av god kvävetillgång, med¬
an de som företrädesvis förekommer i östra
Småland är kväveindifferenta eller karakte¬
ristiska för kvävefattig miljö. De senare an¬
ses dessutom fordra ett högre mark-pH
samt vara mer ljuskrävande.
Vi vet att nedfallet av kväve- och svavelfö¬
reningar är större i Skåne än i östra Små¬
land. Det beror delvis på skillnader i tillför¬
seln av med luftmassorna långtransporterade föroreningar, men också på det stora
källområde för kväve som jordbruksmarken
i Skåne och Danmark utgör. Det är därför
förklarligt att de skånska ekskogarna är be¬
tydligt rikare på arter som anses kvävegynnade eller kväveindikerande. Det stora ned¬
fallet av försurande ämnen har också med¬
fört betydande pH-sänkningar i den
skånska skogsmarken under senare årtion¬
den. pH-värdet i de skånska bokskogarna
ligger överlag mycket lägre än i östra Små¬
land. Faktum är, att de humustyper som
klassats som mår i Småland med hänsyn till
sin höga halt av organisk substans och
strukturegenskaper har ett pH-värde som
27
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ligger i nivå med mulljordarnas i Skåne.
Och för mulljordarna är pH-KCl-värdet i
östra Småland vanligen 4,0 4,4 mot endast 3,5 3,9 i Skåne, trots att åtskilliga av
de skånska ekskogarna ligger i områden
med ursprungligen kalkrika jordar. Genom
försurningen har de ytligare jordlagren kalkats ur och det i allmänhet låga lerinnehållet har medgivit en snabb pH-sänkning.
Det verkar därför sannolikt att en väsent¬
lig del av skillnaderna i ekskogarnas artsammansättning mellan Skåne och östra Små-

—

—

land kan förklaras med olikheterna i forsurningläget för markmiljön och tillgången av
växttillgängligt kväve från nedfallet. Det
kan emellertid inte uteslutas att genomsnittliga skillnader i markhistoria och trädskiktets struktur också är av betydelse. Det
finns vissa tecken som tyder på att andelen
i sen tid betade bestånd kan vara något större i det småländska än i det skånska mate¬
rialet. Den något rikare förekomsten av
ljusindikerande arter i Småland kan tyda på

detta.

SKOGSVÅRDSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN OCH

EKFRÄMJANDET HÄLSAR ALLA MEDLEMMAR
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL ÅRETS EXKURSION
I HALLAND.

Preliminärt program
18 sept

12.00
13.00

16.30
19.00
19 sept

08.00

08.30

11.30
12.30

14.00
15.30

Samling i Varberg. Avresa med buss.
ÅRENÄS. (Tore Svensson)
Skötsel av ek i olika åldrar.
GÄDDEVIK.
Bokföryngring samt röjning i ädellöv.
Avresa med färja Varberg- Grenå-Varberg.

Avresa med buss från Varberg.
UNNEBO. 115-årig ekskog. Produktion
och gallring.
VIK. Skötsel av ek på svag mark. Naturvård?
Lunch på Åkulla friluftsgård.
Årsmöte.
ÅKULLA. Skötsel av blandskog ek/bok.
Avslutning i Varberg.

Örtrik ängsekskog vid Påskallavik.
Foto Åke Riihling/ma j 1986

—
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Bokanmälningar
Ståål, Erik: Eken i skogen och landskapet

Utgivare och förlag: Södra skogsägarna,
(100 kr)
Växjö 1986.

—

De lövskogsintresserade i detta land fick
vänta länge på, att i bokform med tidsmäs¬
sigt innehåll få läsa om lövskogen, dess

skötsel och värde. Skogsstyrelsens
Ädellövskog-ekologi med Gunnar Alm¬
gren som huvudförfattare kom ut 1984.
Nu har även Eken i skogen och landska¬
pet av Erik Ståål kommit ut. Författaren be¬
höver ingen närmare presentation för den¬
na tidskrifts läsare. Många känner honom
från bl a Ekfrämjandets exkursioner, där
han tillsammans med professor Lennart
Nordström slutgiltigt brukar avgöra hur exkursionspunkternas skötselproblem skall
lösas.
Boken är resultatet av ett hängivet intres¬
se för ekskogsskötsel. Som främste suppor¬
ter och medarbetare har författaren sedan
drygt trettio år tillbaka haft skogsägaren
Arvid Nilsson, Hammarby och Sillesås, på
vars marker många av de skötselåtgärder
och mätningar ägt rum, som boken handlar
om. Målet har varit att hitta ett skötselpro¬
gram, som grundat på sunda ekonomiska
åtgärder, ger grov kvistren ek som slutpro¬
dukt. Det är ett program, vars huvudlinjer
inte berörs så mycket av ”det lokalas järn¬
hårda lag”. Även om tillämpningen främst
skett inom det privata småskogsbruket, bör
det målmedvetna arbetet att hårt satsa på
huvudstammarnas utveckling även kunna
passa in i storskogsbrukets handlingspro¬
gram.
När man läser boken, får man känslan av
att det handlar om ekar som individer. Det
som ger detta intryck har flera orsaker. För¬
fattarens språkstil ger läsaren en personlighetskänsla för ekarna. Protokollen från
många ekar, som han i årtionden följt och
30

mätt reaktioner på. Den bildmässiga redo¬
visningen, dels som fotografier och dels
som teckningar och noggrant redovisade
profiler ger också känslan av att det handlar
om individer i skogssamhället.
Som exempel på Erik Stååls konkreta och
av praktiska erfarenheter välgrundade rödatrådsresonemang kan nämnas: Plantans
känslighet och omsorgsbehov. De unga
ekarnas reaktioner och sociala behov. Vik¬
ten av utrymme i gallrings- och slutbe¬
stånd. Ekens kamp med boken som granne.
Svårigheten att i längden får allt att fungera
i blandningen ek-gran.
Författaren vänder sig mot ”att mycket
skogligt handlande grundar sig på att löv¬
skogen inte lönar sig”. Det understryks ”att
mångfalden trädslag ger uthållighet och
styrka i det ekologiska systemet”. En var¬
ning uttalas t o m för ren ek och då gäller
det svårigheten att få fram bra underväxt i
ekbeståndet.
I kapitlet Eken i landskapet ger Roland
Gustavsson SLU, Alnarp synpunkter på
detta trädslags fantastiska bredd, som kan
ge oss människor ekonomiska och estetiska
värden, men också tillfredsställer många ar¬
ters behov för att leva vidare.
Boken är en källa att hämta kunskap och
lust ur för att vårda och skapa riktiga ekar.
Den är inte bara en värdefull lärobok. Med
tanke på hur eken behandlas på många håll
annars hade
är den även en debattbok
inte Erik Ståål varit författaren. Tänk om
de som sysslar med ek läser boken och asso¬
cierar sig med dess program och handlar

—

—

därefter, då...

Ove Gustavsson
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Innehåll
Redaktionellt
Bengt Stenerås, Exkursionsrapport 1985
Carl- Wilhelm Lothigius, Ett Ek-o
Gunnar Brusewitz, Ekar genom tiderna
Ulf Olsson, Rapport från botanisk kongress i USA
Erik Ståål, Ekodling
Åke Riihling, Germund Tyler, Ekskogar i Skåne och östra Småland
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FÖRFATTARNA
Brusewitz Gunnar Fil. dr., kulturskribent och konstnär med naturskildringar som

specialitet.

Lothigius Carl-Wilhelm Riksdagsman (d. 1985).
Olsson Ulf Fil.dr., lärare vid Kommunala vuxenutbildningen i Malmö.

Riihling Åke Docent, ekolog vid Lunds universitet.
Sandhall Åke Lektor vid Katedralskolan i Lund, författare och naturfotograf.
Stenerås Bengt Bitr. stifts jägmästare.

Ståål Erik Skogsinspektor.

Tyler Germund Professor, ekolog vid Lunds universitet.

31

m
*

■

K
V

*

■

Ti

I.

s':*.

mm
pn

jT7v.'-:

.

§B&

•SI
.

-

>•

-

i

-

■■

EKENS INSEKTER
Eken är känd för att hysa en mängd insekter, tro¬
ligtvis flest av alla våra trädsorter. Många har
ekbladen som föda, exempelvis fjärilslarver,
skalbaggar och bladlöss, andra är rovdjur och le¬
ver t ex på dessa växtätare. I en serie artiklar tän¬
ker jag kortfattat skildra några av dessa insekter
och jag börjar med ett mycket speciellt djur.

1. Ekvårtbitaren
De flesta vårtbitare lever i markvegetationen
men några hittar man även då och då högre upp.
Ekvårtbitaren Meconema thalassinum lever hela
sitt liv uppe i trädkronorna, huvudsakligen i
ekens lövverk. Det är en ljusgrön, skir insekt
med en kroppslängd som fullvuxen på cirka 15
mm. Genom sin färg är den väl kamouflerad,
och eftersom den mest är aktiv om natten och
endast tillfälligtvis, t ex vid en storm, hamnar på
marken, är det inte många som har sett den.
Dess levnadssätt är till stora delar okänt.

Ekvårtbitaren är annars rätt vanlig i Sydsverige,
åtminstone i Skåne. Den håller främst till i
skogsbryn åt söder, gärna i hagmark, parker och

strandskog. Man hittar den inte inne i större
skogspartier. I lövskogen ska det helst finnas en
del höga, grova ekar, eftersom honan oftast läg¬
ger sina ägg i skrovlig ekbark. Med sin sabelböjda äggledare sticker hon in äggen i barkspringor¬
na (se bilden). Man får lättast syn på ekvårtbitapå
ren just genom att lysa med eo
lämpliga ekstammar sent på kvällen under sena¬
re hälften av september och under oktober må¬
nad.
Vårtbitarhannarna kan vanligen frambringa
ljud genom gnidning av framvingamas främre
delar mot varandra. Ekvårtbitarhannen har dock
inte denna förmåga. I stället lär han kunna sig¬
nalera till honom genom att trumma med ett
bakben mot underlaget.

Ekvårtbitaren har välutvecklade vingar och kan
flyga. Den lever troligen av små insekter. Själv
kan den bli byte för fåglar och rovinsekter, t ex
getingar.

Åke Sandhall
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