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EKFRÄMJANDETS EXKURSION OCH
ÅRSMÖTE I ÖSTERGÖTLAND 2004
Lars Dahlén
Nästan 1/3 av medlemmarna i Ek¬
främjandet - 75 personer - mötte upp vid
Vätterns strand i parken kring Vadstena
klosterhotell torsdagen den 9 september.
Exakt på slaget 13.00 krånglade den an¬
nars så förträffliga högtalaranläggningen
som i många år varit en pålitlig följesla¬
gare under Ekfrämjandets exkursioner.
Den fördröjning av starten som detta med¬
förde gjorde å andra sidan att några sista
minuten deltagare hann fram och ingen
behövde missa inledningen.
Ordförande Arne Mirton hälsade
exkursionsdeltagama välkomna. Årets
exkursion hade förlagts till Östergötland
eftersom styrelsen tyckte det kunde vara
dags att nu tio år senare återkomma till
det län där Ekfrämjandets jubileumsexkursion (den 50:e) hölls 1994. Ame
lämnade därefter över ordet till den
nytillträdde länsjägmästaren på Skogsvårdsstyrelsen (SVS) i Östra Götaland,
Ove Arnesson som hälsade exkursions¬
deltagama välkomna. Ove höll en före¬
dömligt kortfattad inledning och konsta¬
terade bl.a. att Östra Götaland omfattar
Östergötland och Kalmar län. Kalmar län
är det ekrikaste länet i landet. Av virkes¬
förrådet i Kalmar län är 19 % löv och ca
en tredjedel av lövet är ek. I Östergötland
är det 18 % löv och eken utgör där knappt
en tiondel. Det skiljer också när det gäl¬
ler var i landskapet eken finns. Medan
eken i Kalmar län företrädesvis finns i
skogsmarken så är det i hagmarken man
finner Östergötlands ekar. Ove beklagade

att han p.g.a. andra viktigare (?) åtagan¬
den inte skulle kunna vara med båda da¬
garna och därför valt ut Kristian Sved¬
berg, skogsvårdschef vid SVS, som
exkursionsvärd. Ove passade den för
stunden fungerande mikrofonen vidare
till Kristian som först klarade ut en del av
de praktiska detaljerna kring exkurerandet. Därefter vidtog ett kortare upprop
för att klara ut fördelningen mellan biloch bussåkare. Deltagarna försågs även
med en exkursionsmapp där de båda da¬
garnas olika exkursionspunkter fanns be¬
skrivna förutom kartmaterial och del¬
tagarförteckning. (Då exkursionsmappen
innehåller objektiva fakta om exkursionspunktema har författaren till detta referat
valt att inte upprepa dem här utan mer
koncentrera referatet på det som inte står
i mappen). Trots att det inte rörde sig om
mer än en buss och 5-6 bilar lyckades
referatoms bil vid avresan missa klungan
med de övriga resenärerna. Endast med
stor tur och utan att vi egentligen förstod
hur kom även vi till slut fram till dagens
första exkursionspunkt.
Fågelbär på nedlagd jordbruksmark
Första dagens skogliga innehåll bestod
av två punkter på fastigheten ”Skärstad
Övre Boställe”. Förutom markägaren An¬
ders Gladh guidade Per Hazell från
Skogsvårdsstyrelsen. Fågelbärsplanteringen här var ett exempel på den stora
markomläggning som skedde under 1990talet när sådan jordbruksmark som av
1
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Nils Bylund och Svenne Hermodsson. Båda
ledamöter i Ekfrämjandets styrelse.
Foto: Boris Möllerström.
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plantering gjordes fanns inget annat att
tillgå. En annan förklaring till problemen
lät ”det kan bero på torkan för i denna
sandiga morän växer ju inte ens gräset”.
Förutom torka så kunde även en del pro¬
blem bokföras på sorkens konto.
Vice ordförande Jan Linder hade un¬
der gårdagen besökt en fågelbärsplantering i Skåne som gått förträffligt
utan att någon kunnat förklara varför. Er¬
farenheterna från kontinenten säger att
med rätt proveniens kan det bli både hur
bra som helst men också hur dåligt som
helst. Fågelbär är alltså ett lynnigt träd¬
slag. På de torrare partierna hade några
tallar etablerat sig och det rekommende¬
rades att satsa på dessa i stället. Bengt
Nihlgård gav följande handfasta råd när
det gäller fågelbärets krav; lerrik gärna
också kalkrik mark, plantera på hösten
(här hade planteringen skett på våren un¬
der de torra somrarna 1992 och 1994).

olika skäl inte längre ansågs lämplig att I
använda för jordbrukets produktion i stäl- I
let lades om till skogsmark. Här valde W
markägaren att 1992 och 1994 plantera TJ
fågelbär. De planteringar som gjordes på
nedlagd jordbruksmark har inventerats
*?
och resultaten publicerats i en rapport
”Uppföljning av lövträdsplanteringar på
■'O
åkermark i Östergötland” som fanns i
mappen.
Resultatet på exkursionspunkten var
bättre än för länet som helhet men ändå
inte ”tillräckligt” bra enligt mångas me¬
.
iT
t*
ning. Det var hög andel skadade träd och
träd med kvalitetsfel. Planteringen har
skett med stor möda och till hög kostnad
V
och då borde det blivit bättre. Kanske
kunde det bero på proveniensen. Här har
en tysk proveniens använts och det kan
vara vanskligt med en flyttning så långt Erik Ståål med dotter Bodil. - Foto: Boris
norrut, var en förklaring. Men när denna Möllerström.
2
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Gunnar Almgren fyllde på rekommenda¬
tionerna med att fågelbäret tål sparsamt
med ljus men kan lätt bli utkonkurrerat i
blandning med skuggfördragande träd¬
slag, exempelvis bok.
Under livligt samspråk skedde ett spritt
återtåg till gårdsplanen där det under tiden dukats upp med kaffe och tilltugg som
välvilligt ställts till förfogande av SVS.

Vadstena slott
När kaffet var urdrucket blev det uppsittning och återfärd till Vadstena. Dock inte
direkt till hotellet utan först en guidning
på Vadstena slott. Där blev det uppdel¬
ning på två grupper och ett försök gjordes
att räkna deltagarna för den kommande
debiteringen av rundturen. Tre olika per¬
soner kom till tre helt olika resultat så det
antal som redovisades för debitering fick
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Margit och Olle Berglund.
Foto: Boris Möllerström.
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Erik Stenström och Bengt Nihlgård.
Foto: Boris Möllerström.
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bli en kvalificerad gissning. Turen som
gick från borggården via källare och
vindlande trappor slutade i kyrksalen som
hade en enastående akustik. De som så
ville kunde sedan ta strandpromenaden
tillbaka till hotellet och en stunds vila
före det stundande årsmötet. När undertecknad kom fram till hotellet visade det
sig att problem tillstött. Antalet beställda
rum stämde inte med antalet deltagare
ochvisspanik utbröt. Efter en del omräkningar och avstämningar med utlämnade
nycklar kunde de flesta ändå inkvarteras
under tak även om det för några blev att
återvända till källarvalven i slottet som

man just lämnat.

Årsmöte och middag
Årsmötet inleddes av Arne Mirton med
en tillbakablick över vad som hänt sedan
50-årsjubileet i Östergötland. Arne gjorde
3

Ekbladet 20

œmsm

life

WH
r

'J

fi
ry:

U

■" n

■‘a' Ú

K
.

>

'

V
■=

¥

£

■'

4-TW

t
3gs
Ly-

Förundrade ekfrämjare blickar ut över ett återskapat beteslandskap av 1850-talsmodell.
Foto: Jens Vaifeldt.

en snabbgenomgång av de tio exkursio¬
ner och de sex utlandsresor som företagits
sedan dess. Åtta ek-kurser har hållits och
lika många rikspristagare har utsetts.
Länspris har mottagits av 23 personer.
När det gäller medlemsutvecklingen så
hade Ekfrämjandet år 1994 36 företag
och 175 enskilda som medlemmar. Nu är
det 31 företag och 218 enskilda medlem¬
mar. Den ekonomiska ställningen har inte
förändrats nämnvärt utan tillgångarna lig¬
ger på nivån knappt 200 tkr.
Årsmötesförhandlingama hölls sedan
utan några uppseendeväckande intermez¬
zon och avslutades med att Nils Bylund
lämnade en rapport från marknads¬
gruppen. Protokoll från årsmötet och rap¬
port från marknadsgruppen har sänts ut
till samtliga medlemmar.
4

Årsmötesmiddagen avnjöts i den pam¬
piga kungasalen. Ett särskilt tack till
Tarkett som även denna gång välvilligt
såg till att deltagarna vid middagen ej led
törstens kval.
Morgonen gryr
Frukosten på fredagen intogs i samma
kungasal som årsmötesmiddagen. Det
tycktes som om de flesta hunnit tillbringa
någon stund sovandes mellan middag och
frukost. Endast ett fåtal tycktes fortfa¬
rande sitta kvar ivrigt samspråkandes på
samma plats som vid middagen. Efter
utcheckningen bar det av från en helig
plats till en annan, nämligen Omberg som
beskrivs som östgötarnas heliga berg.
Vid en västsluttning mot Vättern mötte
markvärden Sveaskogs representanter Per
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Petersson och Christer Samuelsson upp.
Per berättade att Omberg är ett välbesökt
turistmål med 350 000 besökare varje år.
Här byggdes Alvastra kloster på 1100talet. På Omberg hade kungen en av lan¬
dets största djurgårdar (inhägnad jakt¬
park) under 1600- och 1700-talet. En stat¬
lig skogsskola inrättades 1859 och med
den inleddes ett mer planerat skogsbruk
som bl.a.innefattade inplantering av olika
exotiska trädslag. År 2002 beslutade
Sveaskogs ledning att avsätta 20 % av
bolagets produktiva skogsmark för
naturvårdsändamål. Avsättningen skulle
koncentreras till landskapsavsnitt med
höga naturvärden, gärna i ekoparker. I en
ekopark används minst hälften av area¬
len för naturvårdsändamål. Omberg är
just ett sådant område med höga natur¬
värden och därför inrättades ekoparken
Omberg år 2003. Sveaskog arbetar nu
med att ta fram planer som innebär att
70% av parkens skogsmark kommer att
få en naturvårdsinriktad skötsel. Man vill
t.ex. återskapa det gamla beteslandskapet
och våtmarker. Parkens drygt 400 jätteekar ska få bättre möjligheter att åldras
värdigt samtidigt som förutsättningarna
för arvtagarna att ta sig fram ska under¬
lättas. Det område vi först beskådade var
16 ha stort och där hade det tidigare varit
tätt med gran som skymt eken. Nu hade
granen tagits bort och 250 ekar fått möj¬
lighet att utvecklas bättre. Några ekar
hade medvetet skadats för att påskynda
bildandet av död ved till gagn för läder¬
baggen. Samtliga ekar har dokumente¬
rats i foto och siffror. Området var hägnat
med stängsel av lärkvirke från trakten
och avsikten var nu att släppa in betes¬
djur. En beskrivning av skötseln av jätteekar och deras arvtagare på Omberg fanns
i exkursionsmappen.
Efter denna inledning släpptes ordet
fritt och många åsikter kom i dagen. Erik

Stenström berättade att han varit med om
att anlägga just detta bestånd. Ekollonen
kom från Visingsö och hade dragits upp i
en då nyanlagd plantskola i närheten av
klostret. Detta bestånd var ett av de om¬
råden där beståndsanläggningen lyckats
bäst och även lärk planterades i bestånd¬
et. En livlig diskussion om de åtgärder
som Sveaskog vidtagit bröt ut. Många
ekfrämjare blev upprörda över vad som
nu skedde med den ek som anlades i
mitten av 50-talet.
Det kan bara konstateras att skogsskötseln varierar över tiden. Tidigare
inriktningar mot att producera så mycket
värdefull virkesråvara som möjligt har
nu inom vissa områden förbytts till att
producera andra värden. Om detta kan
man ha olika åsikter. Det står dock varje
skogsägare fritt att sköta sin skog efter
eget huvud så länge man håller sig inom
de ramar som våra politiker från tid till
annan sätter upp.
Fantastiska vyer
Den engagerade diskussionen om olika
mål för ekskogsbruket tog på krafterna
och ett näringsintag i form av förmid¬
dagskaffe kändes angeläget. Vi förflyttade
oss därför längre fram på Norra Sjövägen
som går längs Ombergs västra sida och
med stupet ner mot Vättern ibland onö¬
digt nära. Vid ”Västra väggar” erbjöds en
utsikt över Vättern som inte skymdes var¬
ken av produktionsek eller naturvårdsek
och här smakade Sveaskogs kaffe för¬
träffligt. Det blev ett kortare stopp på
ytterligare en punkt på Sveaskogs marker
där bland annat problemen med att beta
skogsmarker diskuterades. Jordbrukets
krav på betesmarker är höga så det är inte
på många ställen en markägare kan få
betesdjur gratis. Tvärtom får man betala
för att få ett skogsområde betat.
5
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Ekfrämjare kontrollerar effekten av inplastning av ekstammar. Foto: Jens Varfeldt.

”Erfarenheter och idéer...
...om ädellövskogsskötsel utifrån en
privatskogsägares perspektiv” var rubri¬
ken för exkursionens återstående del.
Privatskogsägaren var Tor Nyberg med
ett förflutet i ”Vi-skogen” och som skogsinspektor. Numera ägare av 600 ha varav
135 ha skog på Omberg och med odling
av jordgubbar, kräftor och olika lövträd¬
slag på programmet. Tor berättade att hans
stora intresse för att pröva olika trädslag
inneburit att det på fastigheten nu finns
päron, körsbär, gullregn för virkespro¬
duktion men även äkta kastanj, tysk oxel
och valnöt. Tor visade några områden där
granen avvecklats och där han inte ville
ha gran igen. Delvis beroende på att det
här är stora problem med rotröta på gra¬
nen. Valet blev då en lövskogsanläggning
med hälften ask / fågelbär och hälften
6

björk. Det sistnämnda ett ”åläggande” från
SVS. Tanken med variationen i trädslag
var att slippa monokulturer och utnyttja
det faktum att olika trädslag växer olika
fort i ungdomsstadiet. Att valet föll på
ask beror på att asken växer fortare, blir
rakare och är mer lätthanterlig än ek. Häg¬
nad är absolut nödvändigt eftersom
kombinationerna rådjur-ask-vinter och
älg-fågelbär båda leder till katastrof. Det
gäller också att hålla efter viltstammarna
och vara effektiv under jaktsäsongen. På
Omberg är det brist på marginalmarker så
när vegetationen vissnat ner på hösten
finns bara skogsträden som föda för viltet.

Därpå följde en diskussion om björk¬
ens vara eller inte vara i kombination
med ädellövträd. Ett försök gjordes att
avliva myten om att det är bra att ”fylla

Ekbladet 20

ut med björk”. Med ett sådant resone¬
mang har man gett upp från böljan. Flera
vittnade om att det ändå kommer så
mycket annat som man får gratis att det
är helt onödigt att lägga ner tid och pengar
på en björkplantering. Pengar behövde
ekfrämjama inte heller lägga på den lunch
som nu följde. Sveaskog stod nämligen
än en gång som sponsor.

-

I sorgens tecken svarta sopsäckar
Efter lunchen bar det av till dagens sista
punkt, även denna belägen på Tor Ny¬
bergs fastighet. I en sluttning upp mot
Omberg kunde en stram, svartklädd skara
ekstammar beskådas. Tor berättade att de
ekar som här stod kvar efter gallring led
för att deras kamrater tagits bort och där¬
för hade det känts naturligt att klä dem i
svart. Efter en tyst minut berättade Tor att
här funnits en björk/granskog som var så
tät att man inte såg de ekar som också
fanns insprängda i beståndet. Efter mycket
funderande kom tanken att här ordna ett
tvåskiktat bestånd med ek och ett be¬
skuggande buskskikt. Eftersom ekarna
stått hårt trängda hade kronorna inte fått
möjlighet att utvecklas och friställningen
riskerade nu att skapa en kraftig vattskottsbildning. Något som plastinbakningen
skulle förhindra. Beståndet var gallrat för

ett år sedan och plasten monterades un¬
der våren. Många höjde ögonbrynen men
fler hade sett liknande försök tidigare.
Bl .a. fanns erfarenheter av att i stället för
plastsäck använda uppskurna dränerings¬
rör som även kunde tjäna som viltskydd.
Den metoden ger även fördelen av en
ventilation kring stammen. Risken med
plastinbakning är att det blir hög tempe¬
ratur och fuktighet som kan gynna
svamptillväxt. Även exempel med papp/
papper och störar nämndes.
Därmed hade eftermiddagen lidit så
långt att det var dags för Arne Mirton att
avsluta årets exkursion. Arne tackade alla
som så välvilligt ställt upp och visat både
det som väckt positiva och negativa käns¬
lor. Ett syfte med exkursionerna är ju att
visa vad som pågår inom olika skogliga
kretsar och därigenom skapa intresse för
en diskussion som får ha ett mycket högt
tak. Ett särskilt tack till Skogsvårds¬
styrelsen som nu liksom för tio år sedan
lotsat Ekfrämjandet genom det östergötska landskapet. Väl mött 2005 i Västra
Götalands län!

"Här är receptet på den goda limpan som efterfrågades när vi var på Höje Omberg"
M.VH. Fredrik Lenér
Det här behövs för en limpa:
3 dl rågsikt
3 dl grahamsmjöl
1 1/2 dl vetemjöl
1 tsk salt
4 tsk bikarbonat
1 1/2 dl lingonsylt
1/2 dl sirap
3 dl filmjölk
Kummin och russin efter behag

Ommalimpa
Blanda mjölsortema med salt och bikarbonat i
en bunke. Tillsätt lingonsylt, sirap och filmjölk
och sedan russin och kummin. Arbeta ihop
degen snabbt annars blir degen seg. Lägg
degen i en smord form som rymmer ca 1 1/2
liter och släta till ytan. Grädda i nedre delen av
ugnen i ca 50 minuter. Stjälp upp brödet ur
formen och låt det kallna på galler eller under
en bakduk.

7
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DAGBOK FRÅN EN RESA TILL UNGERN
Text: Lars Dahlén - Foto: Erik Petré

26 maj. Till slut blev det 31 ekfrämjare
som på egen eller annans bekostnad hade
beretts möjlighet att följa med tåget. Fast
någon tågresa blev det aldrig utan per
flyg och buss tog vi oss fram.

Ungern
- blev målet för Ekfrämjandets utlandsresa 2004. För att få så kvalificerad hjälp
som möjligt i planeringen av resan engagerades LeifStrömquist som under många
år verkat i f.d. Östeuropa och som har ett
brett kontaktnät bl.a. i Ungern. Leif hade
i sin tur engagerat den ungerske jägmästaren Ferenc Gerely,en erfaren guide
för utländska besökare. Resultatet av Leifs
och Ferencs och i viss mån Ekfrämjandets
styrelses reseplanering blev ett varierat
program som gick av stapeln lördagen
den 22 maj och avslutades onsdagen den

i
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Lördagen den 22 maj
Från två olika håll, Stockholm och Kö¬
penhamn, strålade de 31 resenärerna
samman på flygplatsen Ferihengy utanför Budapest när lördagens eftermiddag
just hade börjat. Där mötte vår utmärkt
kunnige och mycket trevlige guide Ferenc
Gerely upp. Efter en kort presentation av
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Vår utomordentlige guide Ferenc Gerely visar vägen i det ungerska skogsbruket.
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«SfiTsig själv och inräkning av deltagarna bar
det så av till den väntande bussen. An¬
komsten till Ungern hade blivit lite senare
än vad som ursprungligen planerats och
därför styrdes nu färden direkt till under¬
jorden. Programmet hade nämligen
utlovat besök i en av Budapests berömda
grottor och det började bli sent. Om vi
inte snabbade på var risken stor att vi
bara skulle kunna komma in i grottsyst¬
emet under lördagen innan stängningen
och därmed inte bli utsläppta förrän da¬
gen därpå. Och det vore ju inte bra
eftersom vi redan betalt för hotellövernattning. Grottan vi besökte hette
”Palvölgy” och var för närvarande 15 km
lång. Nya delar upptäcks ständigt. Innan
nedstigningen uppmanades vi ta på oss
ordentligt. Temperaturen i grottan håller
sig konstant kring +10 grader och den
kommande promenaden skulle ta 2-3 tim¬
mar beroende på vilka strapatser vi skulle
komma att möta. Sålunda förvarnade star¬
tade en tur genom branta stup och
stigningar, trånga passager och stora
öppna salar. I mer eller mindre tydlig
belysning fick vi se droppstensformationer och fossiler och höra talas om de
undeijordiska vattenströmmar som genom
årtusenden skapat grottsystemen.
Det var sedan rätt skönt att komma ut i
dagsljuset och värmen igen även om det
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inte handlade om så stora temperatur¬
skillnader. Det skulle nämligen visa sig
att vårt besök i Ungern inföll under en av
de kallare vårperiodema på länge. Det
blev därefter transport till hotellet och
middag på en restaurang i ett närbeläget
skogsparti.

Söndagen den 23 maj
Hotellet visade sig ha ett antal utom¬
husbassänger med varmt vatten så
morgonen inleddes av flera deltagare med
längre eller kortare simturer. Frukost¬
matsalen var inte stor och det var inte
heller utbudet. Det skulle bli bättre längre
fram. Sålunda styrkta anträddes en pro¬
menad till närmaste tunnelbanestation för
färd till Lantbruksmuseet i centrala Bu¬
dapest. Tunnelbanan är Europas äldsta
och för den som är van vid motsvarighe¬
ten i Stockholm var det påtagligt hur rent
och fritt från klotter både stationer och
vagnar var. På Lantbruksmuseet kunde vi
bl.a. beskåda en mycket omfattande sam¬
ling av europeiska jakttroféer. Ferenc gav
oss här en första inblick i de skogliga
förhållandena i Ungern. Några axplock:
- 1 Budapests närmaste omgivningar
finns 1400 hektar park/parkskog.
- Man hägnar in skogsområden inte
för att skydda skogen utan för att
9
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Raoul Wallenberg-monumentet i Budapest.

skydda den omgivande jordbruksmarken från skogens djur.
- Ek är det dominerande trädslaget
(20 % av virkesförrådet)
- Den privatägda medelfastigheten är
liten. 250000 privata skogsägare äger
tillsammans 350 000 hektar.
Under eftermiddagen for vi med buss
mot staden Györ, väster om Budapest
men innan vi lämnade huvudstaden gjorde
vi ett besök vid Raoul Wallenberg-monumentet. Under resan till Györ stannade
vi även till hos ett av de statliga skogsföretagen för att se ett område där skogsskötseln hade en påtaglig naturvårdsinriktning. Från att tidigare tagit upp stora
hyggen arbetade man nu i betydligt mindre skala. Här återbeskogades med turkisk ek (Q. cerris), som passar bra på
sämre boniteter. Denna art påminner om
rödek till färgen. Som exempel på vad
virket kunde användas till nämndes stöttor
i gm vgångar, kistor och trösklar. Virket
10

innehåller mycket vatten och sprick¬
bildning p.g.a. köld är inte ovanligt.
Föryngringsresultatet var dock inte sär¬
skilt lyckat. De senaste tre åren hade varit mycket torra och dessutom var plan¬
toma angripna av någon svamp. Längre
upp i sluttningen fanns ”sämre” ekskog
och vi kunde konstatera att även i Ungem blir eken dålig när den växer på sämre
marker. Här kunde vi även beskåda ett
bestånd av svarttall. Arten är inte inhemsk
i Ungem och även svarttallen var av dålig kvalitet.
I bussen på väg till Györ berättade
Ferenc om Robinia -trädet (Black Locust)
som vi sett i stora bestånd. Arten kommer från Mississippidalen och introducerades i Ungem för 200 år sedan. Robinia
täcker nu ca 20 % av skogsmarksarealen
men hela 30 % av nyanläggningarna sker
med Robinia. Virket är hårt och lämpar
sig som konstruktionsvirke . Det är dessutom motståndskraftigt mot röta och an-
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vänds därför ofta i bryggkonstruktioner.
Arten frösprids mycket lätt, som ett ogräs.
Omloppstiden är ca 35 år.
Efter ett kaffestopp vid motorvägen
fortsatte Ferenc i bussen med lite mer
skogsfakta:
♦Skogarna blev hårt ansatta (bränsle)
när glas- och metallindustrin utveck¬
lades under 1700-talet
*En lagstiftning som reglerat skogs¬
bruket har funnits sedan mitten av
1700-talet liksom skoglig forskning.
♦Efter första världskriget förlorade
Ungern markområden motsvarande
2/3 av skogmarksarealen.
♦En skogslag med tydlig naturvårdsinriktning kom 1936 och blev
inledning på ett framgångsrikt återbeskogningsarbete.
♦Skogsbrukstraditionen bygger i stor
utsträckning på den tyska när det gäl¬
ler organisation och planering.
♦Efter andra världskriget var 12 %
av Ungerns yta skogklätt. Nu är det
19%.
♦I slutet av 1980 förvaltades statens
skogar av 22 statliga skogsföretag
varav 3 hörde till forsvarsministeriet
och 19 till jordbruksministeriet. Dessa
19 har nu blivit aktiebolag med en
gemensam ägare (som ett ungerskt
”statsföretag”). Skogsarbetare och
maskinförare som arbetade i de stat¬
ligt ägda skogarna har stimulerats till
att bli egna företagare. De statliga
aktiebolagen har därför numer en¬
dast tjänstemannapersonal.
♦Under 1996 skedde en förändring
som innebar att man skiljde på
ägandet och förvaltandet av de 19
statliga aktiebolagen. De ägs nu av
finansdepartementet som därmed har
kontroll över köp och försäljning av
fastigheterna. De statliga bolagen an¬

svarar nu ”endast” för skötseln. Detta
förhållningssätt är det vanliga i fler¬
talet europeiska länder där staten inte
vill låta de viktiga ägarfrågoma skö¬
tas av förvaltarna.
♦Det finns också en skogsmyndighet
- State Forest Service - som har en
planerande och övervakande roll, nå¬
got i stil med SVS i Sverige.
Denna faktaföreläsning höjde väsent¬
ligt deltagarnas kunskapsnivå och ska¬
pade underlag för fortsatta diskussioner.
Nu var vi emellertid framme i Györ som
kallas vattnets stad. Här rinner floden
Raba ut i Donau. Györ är en industristad
och här tillverkas numera alla motorer
till Audi. Inkvarteringen skedde för några
i ett f.d. kloster för andra på en ö i Raba.
Hur urvalet gick till vet bara Ferenc. Kväl¬
len tillbringades i klosterkällaren som
byggts om till en sörözö (bierstube).
Måndagen den 24 maj
Måndagen var enligt programmet resans
längsta dag. Tidig frukost och sen mid¬
dag. Däremellan besök hos ett av
statsskogsföretagen , ”Ungems Versailles" ,
och en nationalpark.
Vädersituationen var något oklar var¬
vid Ferenc förklarade att i Ungem är det
alltid gästerna som ansvarar för vädret.
Ferenc berättade att vi under dagen skulle
få bekanta oss med två ytterligheter,
skogsbruk i mycket blöta respektive
mycket torra områden.
Redan vid hotellet mötte representan¬
ter för dagens första värd upp, skogsvårdschefen Zoltán Magyar och revirförvalta¬
ren Igor Limm. De statsskogsföretag de
representerade förvaltade de låglänta
områdena kring Donau. En presentation
av de skogliga förhållandena fanns i den
mapp som delades ut. Vi började med en
tur till slättlandskapet i och omkring Do¬
nau. Dessa marker översvämmas regelil

- Ekbladet 20 bundet. Vi skulle över till en av öama i
Donau och beskåda odlingsförsök med
hybridasp. Dit kunde inte bussen köra
utan transporten fick ske med mindre for¬
don som klarade de under vatten stående
överfartsvägama. Någon försökte att till
fots ta sig över men stövlarna räckte inte
till. Väl överkomna berättade revirförvaltare Limm att hybridaspen är det
helt dominerande trädslaget inom förvaltningen. Ca 3/4 av arealen är bevuxen
med hybridasp och drygt 60 % av den
avverkade volymen är hybridasp. Skogs-

företagets ekonomi är därmed helt beroende av till vilka priser man lyckas avsätta aspen.
Vi återvände nu till fastlandet och förflyttade oss till ett nyplanterat hygge där
två äldre gentlemän slog gräs kring
ekplantor. Här engagerade sig genast ett
antal ekfrämjare i praktiskt arbete och en
diskussion kring hur man bäst svingar en
lie uppstod. Vi fick höra att bristen på
skoglig manuell arbetskraft är stor. Ungdomarna ser ingen lockelse i att satsa på
en skogsyrkesutbildning. Här finns alltså
möjligheter för intresserade ekfrämjare.
Enligt nya natur,
I skyddslagar ska arealen
I icke inhemska trädslag
K
I minska. Hybridaspen
I kommer därför att ersätI tas med ek inom särskilt
,
skyddade områden. Även
utan de mer tvingande be¬
yasn
lj stämmelsema är man in1 tresserade av att få en mer
varierad trädslagssammansättning och ersätter
successivt hybridaspen
med förutom ek även ask
r
och andra inhemska pop¬
pelarter. Översvämningssituationen har förändrats
så att det nu går att odla
även ek i de låglänta
Vområdena.
På frågan om vad det
blir för ekonomiska kon¬
sekvenser av omföringen
från hybridasp till ek sva¬
rade Limm att ”Den frå¬
gan är så komplicerad så
7.
om ni vill ha ett svar
I kommer vi inte att få nåIngvar Österström visar några ungerska skogsarbetare hur man
gon lunch” . Efter omröst¬
svingar en lie.
ning beslöt vi oss för att
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en skogligt utbildad
skogsskötare som an¬
svarar för skogsskötseln. Från statens sida
försöker man få de
enskilda skogsägarna
att gå samman i större
grupper och anlita en
entreprenör som
också kan vara den
skogligt utbildade
skogsskötare som la¬
gen kräver.
Lunch intogs i en
paviljong
öppen
byggd av Robiniavirke på stranden till
en av Donaus många
grenar. Strax bredvid
höll kocken på med
maten och det visade
sig bli fisksoppa på
karp samt kvarg med
fläsk och stora kvan¬
titeter öl och vatten.
Kyliga vindar gjorde
att extra tröjor hade
behövts. Här lämnade

■
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Svenska stövlar duger inte om man skall vada över Donau.

välja lunchen. Limm förklarade då kort
att huvudproblemet rör trädslagens
omloppstider. Med hybridaspens 20-30
år och ekens 80-90 går det inte att göra
trädslagsbytet för hastigt utan att riskera
en betydande svacka i avverkningsmöjlighetema. Det är därmed snarare fråga
om mer än 100 års perspektiv om man
inte ska drabbas av ekonomiska katastrofer.
En kuriositet i skogslagstiftningen: För
att den privata skogsägarna ska få tillå¬
telse att avverka skog måste han/hon ha

Magyar och Co oss
varför Arne Mirton
passade på att tacka
värdarna med var sin

inslagen ekoxe.
Med bussen for vi nu söderut och i
trakten av Kapuvar på en bjömbärsodling
mötte nästa värd, förvaltare Pap. Han
berättade att vi nu kommit till en del av
Ungern där årsmedelnederbörden var
550-600 mm och där jorden inte är sär¬
skilt bördig. Vi såg ett område som varit
bevuxet med turkisk ek och avverkats
förra året. Utfallet blev 170 m3sk/ha. Nu
hade man markberett och sått 400 kg
ekfrö per hektar. På 40-50 cm djup finns
en järnhäl tig kompakt skenhälla som stop¬
13
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par all vattentillförsel underifrån. Det
enda trädslag som passar här är turkisk
ek. Några mycket dåliga tallar vittnade
om att inte ens tallen trivdes här.
Vi fick höra att den avverkade voly¬
men 170 m3sk/ha också är ett genomsnitt
för Ungern. Man kan vara tveksam till
ekonomin i skogsodling i dessa torra
områden men här är det inte lönsamheten
som avgör utan ambitionen att beskoga
marken. Dessutom utgör viltet ett stort
problem och nyanläggningar måste
hägnas mot gnagare, vildsvin, rådjur och
hjort. Just här fanns en för oss ny version
av viltstängsel som bestod av hopsvetsade
armeringsjäm.
Vandringen i det torra området gjorde
struparna torra och fast tidsprogrammet
nu hade spruckit kunde vi inte motstå
inbjudan till en ölförfriskning (även an¬
dra vätskor erbjöds). Ame passade på att
avtacka även dessa värdar nu med ekoxe ,
ostbricka och kåsa.
Det bar nu av mot dagens kulturella
punkt, slottet Eszterhazy i Fertöd.
På vägen dit kunde vi konstatera att det
var gott om storkbon i de små byar vi
passerade. Slottet som tillkom i slutet av
1500-talet har tillhört släkten Eszterhazy
som är en vittförgrenad adelssläkt med
anor till 1200-talet. Höjdpunkt under
1700-talet med Nikolaus Eszterhazy. Slot¬
tet stod tomt under 100 år från 1790 till
1890. Under andra värdskriget användes
flera av slottets rum som stall av rys¬
sarna. Efter revolutionen i Ungern 1957
påbörjades återuppbyggnaden och slot¬
tet är nu museum, skola och hotell. Vi
besökte 26 av de 126 rum stora slottet.
Klockan hade nu hunnit bli 18 och vi
hade besöket i nationalparken FertöHansag som nästa anhalt. Parken ligger i
anslutning till Neusiedler sjön som är
Ungerns näst största och även gräns mot
14

Österrike. I nationalparken finns ingen
skog utan enbart öppna marker. Innan
1991 var det tillträdesförbud i området
beroende på närheten till Österrikiska
gränsen. Även på den österrikiska sidan
har en nationalpark bildats. Sedan början
av 2000-talet är nationalparken även
världsarvsklassat som kulturreservat. En
kort rundtur med buss i parken förde oss
till ett fågeltom där sällskapets fågelintresserade hade kunnat stanna åtskilliga
timmar. För oss som inte var lika intres¬
serade kändes det snart mer angeläget att
få slutföra dagens resa till etappmålet,
universitetsstaden Sopron. Något förse¬
nade kunde vi kliva in i det stora eleganta
hotell Lövér och ännu lite senare samlas
till den sedvanliga gemensamma midda¬
gen.

Tisdagen den 25 maj
Ett ordentligt intag av frukost på hotell
Lövér skulle kunna medföra att både lunch
och middag kunde hoppas över. Några
verkade inrikta sig på det medan andra
antog att de skulle bli flera möjligheter
till näringsintag även denna dag. På dag¬
ens program stod besök på
skogsfakulteten vid Västungerska univer¬
sitetet i Sopron samt besök vid två
statsskogsföretag där vi skulle få bekanta
oss med bok- och ekskogsskötsel.
Efter en kort bussresa var vi framme
vid skogsfakulteten. Här mötte professor
Vargaus som kunde berätta att verksam¬
heten startade 1919 och att man årligen
utbildar 120 personer inom de tre ämnes¬
områdena skogsbruk, miljövård och vilt¬
vård. Arbetsmarknaden är god och samt¬
liga får jobb efter avlagd examen. Forsk¬
ningen är i stor utsträckning inriktad mot
den övergång till allt mer inhemska träd¬
slag som vi hört om tidigare. Ett särskilt
intresse riktas mot självföryngring av ek.
Till fakulteten hör en botanisk trädgård
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Flyttbara viltstängsel av armeringsjärn med rejäla stolpar.

som är en av de artrikaste i Ungern med
3500 olika arter.
I Sopron har det svenska företaget
Scanditrä en terminal. Erik Petré, ny VD
för SUSAB och tidigare inköpare hos
Forbo, var med på resan och ordnade i all
hast ett besök på terminalen utanför det
ordinarie programmet. Efter mycket
kringelkrokande med bussen kom vi så
fram till terminalen som visade sig ligga
i ett tullfritt område. Scanditrä köper in
25-30 000 m3 parkettämnen per år från
flera olika sågverk i Ungern. Ämnena
säljs vidare till Tarkett, Kährs och Forbo.
Eken svarar för 60-70 % av volymen.
Ungerska sågverk har i allmänhet inga
torkar utan parkettämnen torkas vid ter¬
minalen.
Ytterligare ett oplanerat stopp skedde
sedan vid en stormarknad där allehanda
vätskor inhandlades till förmånliga pri¬
ser. Även annat som ej förvarades i glas¬
flaskor kunde inköpas.

Under den fortsatta bussresan disku¬
terades det faktum att svenska golv¬
tillverkare kan handla mer eller mindre
fardigbehandlade ämnen billigt i Ungern
i stället for att använda svenskt virke och
svenska sågverk. Här har vi lövskogs¬
brukets problem i ett ”nötskal”. Kostna¬
den för en m3 parkettämnen är ca 5 500
kr fritt Sopron. En lastbilstransport till
Sverige kostar ca 13 500 kr vilket mot¬
svarar 6-700 kr per m3. Till det priset tar
man inte fram motsvarande m3 i Sverige.
Medan diskussionens vågor gick höga
kom vi fram till staden Sarvar som bl.a.
är känd för den borg som ligger här. Res¬
ten av dagen skulle vi nu tillbringa till¬
sammans med representanter för det ung¬
erska skogsforskningsinstitutet samt
statsskogsföretagen Szombathely och
Bakonyerdö.
Hos forskningsinstitutet kunde vi bese
ett arboretum specialiserat på ek och mag¬
nolia. Det bar sedan av med bussen till
15
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En lyckad bokföryngring.

skogs där vi före lunchen hann med att
beskåda delar av en 6500 hektar stor sam¬
manhängande ek- och avenbokskog.
Olika exempel på föryngring av dessa
skogar visades. Avenboken fungerade
som täckare av ekstammarna. Metoden
är väldigt arbetsintensiv och man har kon¬
staterat att det blir allt svårare att klara
detta p.g.a. brist på arbetskraft. Riktigt
goda ollonår inträffar vart 30 år. Övriga
29 år måste självföryngringama komplet¬
teras med plantering. Antal plantor upp¬
gick normalt till 8-10 000 per hektar men
i vissa självföryngringar kunde det efter
goda ollonår räknas uppåt 800 000 plan¬
tor. Där vi stod hade hälften ”gått åt” och
16

det fanns ”bara” 400 000
kvar. Det hade nu lidit
långt in på eftermiddagen
så den följande lunchen
med gulasch och allehanda
drycker smakade förträffligt.
Resan hade hittills inte
visat på några bestånd med
kvalitativt särskilt bra sko¬
gar. Detta var en tröst för
de av främjandets medlem¬
mar som bekymrat sig över
dålig kvalitet på hemmap¬
lan. Det tycktes inte vara
så värst mycket bättre i
Ungem. Snarare tvärtom.
Eftermiddagen skulle del¬
vis rubba denna inställ¬
ning.
Hos statsskogsföretaget
Bakonyerdö skulle vi se
exempel på ek- och bok¬
skogsskötsel. Först fick vi
en liten genomgång av

marknadssituationen.
Hos eken är rotstockar som
klassas som faner och hål¬
ler minst 36 cm i topp
värdefullast. Österrikiska uppköpare
betalar upp till 4600 kr per m3to.
Näst mest värdefulla är de ekstockar
som mäts in i ”fatsortimentet” och
som används till ektunnor. Kan beta¬
las med 2500-3000 kr per m3to.
Därefter kommer sågtimmer, parkett¬
ämnen och brännved.
Sortimentutfallet i en ”medelav¬
verkning” ger hälften sågtimmer och
bättre och hälften massaved och
sämre.
Kostnaden för avverkning och uttransport till bilväg är i genomsnitt ca
200 kr per m3.
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Efterfrågan på brännved är stor för
energiframställning. Flera värme¬
kraftverk baseras på bioenergi. Detta
har gjort att brännvedspriset är på
uppgång och snart i nivå med
sågtimmerpriset. Annars täcks 6070% av Ungerns energibehov genom
kärnkraft.
Vi for nu vidare mot Bakonyerdö-bergen vars skogar är grunden för verksam¬
heten hos statsskogsforetaget med samma
namn. Bakonyerdö-beigen var tidigare
ett tillhåll för Ungerns ”laglösa”. Klockan
hade nu blivit strax före 18.00 och bus¬
sen gjorde halt. Vi steg av och tog oss en
bit upp i en brant backe med bok. Där
mötte oss Peter Szipos den lokale skogsförvaltaren. Detta skogsföretag hade 70%
bokskog i bergsområdena och 30% ek/
avenbok på slätten. Naturlig föryngring
tillämpades nästan uteslutande. Bara
Robinia och tall föryngrades genom kal¬
huggning.

Avskjutningen planerades öka till 800
i år. Betalande jaktgäster svarade för 70%
av avskjutningen. Man hade ambitionen
att höja avskjutningen ytterligare för att
undvika stängslingen. Att viltstammarna
var höga förklarades av att det under
kommunisttiden var nomenklaturans pri¬
vilegium att få jaga och det fanns då ett
krav på höga viltstammar. Reduceringen
av viltstammarna hade ännu inte kommit
så långt och eftersom jakten gav stora
intäkter fanns här en viss intressekon¬
flikt. Skogsmarkens ägare är skyldig att
ersätta skador som skogens vilt orsakar
på jordbruksmarken.
Efter dessa upplysningar gav vi oss
tillbaka till bussen för vidare färd mot
förläggningen. Det visade sig vara före¬
tagets representationsjaktsförläggning
utanför Zirc. Efter inkvartering var det
dags för resans avslutningsmiddag som
var tänkt att hållas utomhus. Tyvärr var
vädrets makter inte inställda på detta utan
vi fick hållas inne. Det kunde konstateras
Man angav att det fanns fyra problem att kaffe var en dryck som mer sällan
intogs på detta ställe. Särskilt påtagligt
med självföryngringarna:
torka, långt mellan ollonåren, vilt och blev kaffebristen vid frukosten dagen
därpå.
kvalitetsproblem när boken blir 100 år.
Föryngringshuggningen i bokskogen
påbörjas i 90-årsåldem och pågår ca 25 Onsdagen den 26 maj
år. 70% av avverkningen vidareförädlas i På grund av tidigare avresa från Buda¬
företagets egna sågverk. Resten säljs som pest blev onsdagens program kort. Det
kom att handla om bokskogsskötsel och
rundvirke till Italien och Österrike.
Viltproblemen bemästrades med ytterligare skogsadministrativa frågor.
Under den korta transporten till punk¬
stängsling. Det var billigare att stängsla
mot jordbruksmarken än att betala ersätt¬ ten för bokskogsskötsel passerade vi ett
ningar för skador. Vilttätheten illustrera¬ ekipage med dubbelhäst och kran vagn.
des med följande siffror om senaste årets Hästen är viktig i det ungerska skog¬
avskjutnning på ett 7000 ha stort om¬ bruket och används i flera skogsföretag.
Inte bara inom Budapests stadsskogsråde:
240 kronhjortar, 130 dovhjortar, 90 förvaltning.
Ett särskilt problem vid föryngringsrådjur, 45 mufflonfår, 240 vildsvin:
totalt 745 djur eller drygt ett per 10 avverkningen är att enligt skogslagarna
ha.
får avverkning av överståndare endast
ske på vintern och om snön ligger så högt
17

Ekbladet 20

att den täcker föryngringen (plantorna är
då 60-70 cm). Slutavverkning är endast
tillåten fram till 1 mars bl.a. med hänsyn
till fågellivet. Det innebär att stora virkes¬

kvantiteter levereras under vintern-våren.
Tillflödet till industrin blir mycket ojämnt.
Bokföryngringen röjs första gången
vid 10-15 års ålder. Därefter är röjningsintervallet 5-10 år. Från ca 40 år börjar
man gallra fram huvudstammar och vid
90 år börjar förarbetet för slutavverk¬
ning. Från 20-100 000 plantor blir slutför¬
bandet 250-300 stammar per hektar.
Virkesförrådet vid 90 år är 600-700 m3sk/
ha. Delar av intäkterna från slut¬
avverkningen måste avsättas till en fond.
Avsättningen varierar beroende på
boniteten. Pengarna går till skogsmyndigheten f.v.b. till statskassan. Peng¬
arna ska sedan gå tillbaka till skogsäga¬
ren och finansierar 50-80 % av kostna¬
derna för återväxtarbetet.
Detta var den sista skogliga punkten.
Det återstod nu att resa till flygplatsen
och under resan dit stanna till vid Balatonsjön, Mellaneuropas största sjö. Sjön
är 7 mil lång men bara 6 km bred och
relativt grund. Sjön har uppkommit ge¬
nom vindens erosion av området mellan
bergen som sedan kommit att vattenfyllas .
Förutom en promenad längs sjöns strän¬
der hann vi med att prova de typiska
ungerska pannkakorna ”palatschinken”.
Det märktes att turistsäsongen ännu inte
hade börjat. Personalen hade inte fått upp
någon högre grad av snabbhet i produk¬
tionen så utskänkningen tog mycket lång
tid. Det var nästan så att det skulle kunna
bli problem med att hinna fram i tid till
flyget.

18
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Vär reseledare Leif Slrömquist undrar varför
han åtagit sig detta arrangemang.

Avtackningen av reseledning och guide
hade planerats att ske i samband med den
sista punkten men nu var inte tid för
sådant. Och på flygplatsen var det inte
säkert att det skulle bli någon tid över så i
en ekfattig miljö under bussens snabba
framfart på motorvägen mot Budapest
höll Arne ett tacktal till Ferenc och Leif.
Resan hade verkligen infriat de förvänt¬
ningar vi hade på att få en god inblick i
de skogliga förhållandena i Ungern. Dess¬
utom hade vi fått åtskilliga tillfällen till
att bese sådant som inte hade direkt skoglig anknytning. Som bevis på vår upp¬
skattning av Ferenc och Leif sjöngs en
vacker (?) sång och Arne överlämnade
ett mera påtagligt bevis i form av var sin
ekoxe och stora "ädelbrädan".
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GODA RÅD OM ÄDELLÖVSKOG PÅ
INTERNET
Martin Werner

Ekfrämjandets tidskrift, Ekbladet, är en i
de flesta avseenden förträfflig produkt
för att sprida information kring ädla löv¬
träd och ädellövskog. Den har från
informationsspridningssynpunkt bara en
stor begränsning, och det är att den i stort
sett bara sprids till ”de redan frälsta”.
För att nå en större publik, alla över
hela världen som har datorer med
Intemet-uppkoppling, har Ekffämjandet
också en hemsida på Internet. Adressen
är: www.ekframjandet.se. Detta är en
mycket bra webbsida, som innehåller vik¬
tig information för i huvudsak förening¬
ens medlemmar. Men genom länkar hän¬
visar den också till en mängd andra in¬
tressanta webbsidor.

sökmotor kan man visserligen precisera
sökningen bättre, men trots allt finns det
en oöverskådlig mängd information, som
är tillgänglig men inte så lätt att tillgodo¬
göra sig.
Hur gör man då för att få en mera
hanterlig informationsspridning på In¬
ternet? Man gör ett kunskapssystem som
är målgruppsanpassat och dessutom till
vissa delar interaktivt, vilket innebär att
besökaren preciserar sin fråga och att sys¬
temet kan göra beräkningar och ge ett
konkret svar.
Kunskap direkt
På Skogforsks webbplats (hemsida),
www.skogforsk.se. finns sedan åtskilliga
år ett kunskapssystem som heter ”Kun¬
skap Direkt” och som förutom
barrskogsbruk omfattar lövskogsbruk med
ordinära lövträd. Detta system är just nu
under omarbetning och utvidgning. Sve¬
riges Lantbruksuniversitet påbörjade 2003
ett forskningsprogram om ädellöv (se
Ekbladet 19 och www.adellovskog.nu).
Då anslogs också medel för att föra ut
forskningsresultat och beprövad erfaren¬
het om ädellövskogbruk i ”Kunskap
Direkt”. Arbetet med detta har nyligen
påbörjats som ett samarbetsprojekt mel¬
lan SLU och Skogforsk.

Sökmotorer
Hur är då läget på Internet för ädla löv¬
träd och ädellövskog? Det är faktiskt
ganska bra! Webbsidor hittar man genom
så kallade sökmotorer. Sökmotorn Google
gav mig med sökordet ”ädla lövträd” 608
träffar. Jag kan alltså hitta 608 webbsidor
där begreppet ”ädla lövträd” förekom¬
mer. Sökordet ädellövskog gav 6 100
träffar. Det finns alltså långt fler sidor än
man hinner kontrollera med hjälp av de
korta presentationer sökmotorn ger för
respektive webbsida. Men det kan bli ännu
värre. Sökordet ek gav 5 360 000 träffar.
Att antalet sidor hamnar i miljonklass, Målgrupper
beror på att detta ord kan beteckna mycket Första steget är att bestämma vilken eller
mer än trädslaget ek på svenska. I en vilka målgrupper man vänder sig till. Ett
19
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kunskapssystem om ädellövskog är inte
bara intressant för skogsägare utan också
i hög grad för den friluftsutövande all¬
mänheten. Det är med andra ord klart att
flera målgrupper kommer att behöva till¬
godoses. Detta gör inte uppgiften lätt.
För att få en bild av hur olika användare
kan tänkas utnyttja systemet har vi
intervjuat ett antal personer med olika
bakgrund. Centrala frågor har varit när de
kan tänkas använda systemet och vilken
typ av frågeställningar de vill ha svar på.
Med detta som bakgrund gäller det att
forma innehållet i systemet.
Den kanske allra största utmaningen
är att disponera innehållet så att struktu¬
ren blir enkel och logisk. Varje besökare
måste snabbt känna sig hemma, och lätt
kunna hitta både framåt och bakåt för att
snabbt kunna få svar på sina olika frågor.
Det finns tyvärr också tekniska begräns¬
ningar som man måste ta hänsyn till. En
sida rymmer inte särskilt mycket text.
Innehållet får därför skrivas mycket kon¬
centrerat. Långa utläggningar om forsk¬
ningsresultat kommer därför inte att fin¬
nas, däremot hänvisningar till vetenskap¬
liga publikationer för dem som är intres¬
serade av att veta mer. Ibland vill man
illustrera texten med bilder eller illustra¬
tioner. Dessa måste göras måttligt stora,
eftersom alla användare inte har bredbandsuppkoppling. Har man inte det, kan
man ibland få vänta länge innan sidor
med bilder kommer upp på skärmen.
Innehållet kommer att bli omfångs¬
rikt. SLU:s ädellövprograms alla fyra
forskningsområden (produktion, natur¬
vård, välfärd och virke) kommer givetvis
att vara representerade. Trots den unika
naturmiljö ädellövskogen utgör, är virkes¬
produktionen den grundläggande förut¬
sättningen för skogstypens överlevnad.
Att sköta ädellövskog skiljer sig radikalt
20

från barrskogsskötsel. Man kan grovt
säga, att i barrskog sköter man bestånd,
men i ädellövskog måste man sköta en¬
skilda träd. Det är mycket angeläget att
sprida denna kunskap till alla som behö¬
ver den, eftersom det är en liten utdöende
skara skogsskötare som verkligen har er¬
farenhet och behärskar ädellövskogsskötsel. Inom denna del av kunskapssystemet kommer skogsägaren att kunna
hämta konkreta råd som är anpassade till
de verkliga förutsättningarna, allt från
föryngring till slutavverkning. Här kan
lantbrukaren och skogsägaren Lisa, 43
år, få svar på när hon behöver hägna en
föryngring, och skogsförvaltare Stefan,
44 år, vilken tidpunkt som är lämplig för
stamkvistning av ek. Skogsvårdskonsulent Jan, 61 år, kommer att kunna få
nyheter om provenienser och deras an¬
vändning, och förvaltare Gustav, 53 år,
kommer att få tips om hur man skapar
lövbestånd av igenvuxna betesmarker.
Förhoppningsvis kommer forskningspro¬
grammet att ge resultat, som gör att nya
ekonomiskt effektivare skötselmodeller
också kan introduceras. Alla skötselråd
måste givetvis vara utformade så att de
tar hänsyn till de olika ändamål som ädel¬
lövskogen skall fylla, från föryngringsstadiet till den gamla mogna skogen.
Arealen ädellövskog är ganska begrän¬
sad i vårt land. Den biologiska mångfal¬
den är också speciell inom dessa bioto¬
per. Det är därför en viktig utmaning att
kunna sköta denna naturtyp på ett sätt
som bibehåller den biologiska mångfal¬
den i kombination med övriga anspråk
på skogen. I kunskapssystemet skall
skogsförvaltama kunna få råd och re¬
kommendationer för att bibehålla och för¬
stärka naturmiljövärdena i samband med
olika skötselåtgärder i olika typer av ädel¬
lövskog. Avsnittet kommer också att ge
upplysningar om vad man kan förväntas
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Död ved. - Foto: Magnus Löf.

se och uppleva på ett antal olika lokaler
och hur man bär sig åt för att inte störa
förhållandena när man är observatör.
Välfärd är ett nytt intressant ämnesområde. Detta behandlar ädellövskogens
andra värden utöver virkesproduktionsvärdet. Häri ligger till exempel värdet av
friluftsliv och bättre hälsa genom den
motion och de positiva sinnesintryck man
får av vistelse i ädellövskogen. Inom
denna del av kunskapssystemet kommer
det också att finnas information och tips
om lämpliga utflyktsmål för utomhus-

ningar. Det är svårt att överblicka marknaden och också svårt att veta vilka
sortiment som är mest lönsamma att ta ut.
Inom virkesområdet finns stora utmaningar för kunskapssystemet. Det kan
förhoppningsvis bli ett praktiskt användbart beslutsstöd för skogsägaren för att
höja virkesvärdet på den skog som under
decennier av omsorgsfull skötsel närmar
sig skördetiden. Här skall skogsägare
Karin, 70 år, kunna få veta vad man skall
göra, när man har så små volymer av ett
trädslag vid en avverkning att det av bo¬

aktiviteter.

laget klassas som massaved, istället för
den högkvalitativa timmerstock den är.
Inom forskningsområdet kring virke
finns också ett innovationsprojekt, med
uppgift att försöka hitta nya användningsområden för ädelt lövträ och ädellövskog.
De många trädslagen och sortimenten kan
här förhoppningsvis vändas från att vara
ett problem till att bli en tillgång. Resul¬
tat och idéer från detta projekt kommer

Kunskap ökar lönsamheten
Virket från de ädla lövträden skiljer sig
från barrträdsvirket i egenskaper men
också i användning, försäljnings- och
transporthänseende. De många trädslagen
utgör ett problem, liksom de ofta små
virkeskvantiteter som faller från avverk-
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också att finnas i kunskapssystemet och heten. Därför är det viktigt för skogsbru¬
kan förhoppningsvis bidra till att skapa ket att sköta ädellövskogen på ett från
ytterligare mervärden för skogsägarna.
mångbrukssynpunkt ändamålsenligt sätt,
liksom att öppet och ärligt informera om
Tidsplan
varför olika skogsbruksåtgärder görs , och
Kunskapssystemet kommer att inledas vilka effekter de har på kort och lång sikt.
med en presentation av våra ädla lövträd Kunskapssystemet om ädellöv kan föroch ädellövskogen. En första prototyp hoppningsvis fylla den viktiga dubbla
kommer att finnas färdig under 2006 och funktionen, att hjälpa skogsägarna till en
den slutgiltiga versionen 2007. Förhopp- bättre skötsel och förvaltning, samt att
ningsvis kan detta sprida kunskap och öka allmänhetens insikter och kunskaper
intresse långt utanför skogsbruket. Vi vet om skogsbrukets villkor och möjligheter.
från undersökningar, att människor hellre Resultatet av detta blir förhoppningsvis
slår sig ner med sin kaffekorg i lövskog en större förståelse och mera öppen diaän i barrskog om båda alternativen finns, log mellan skogsbruk och allmänhet, till
Det gör att lövskogen är den viktigaste gagn för ädellövskogens framtida skötsel
länken mellan skogsbruket och allmän- och utnyttjande.
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INNOVATIONER OCH NYA FORETAG MED
ÄDELT LÖVTRÄ
Gert Göransson

Forskningsprogrammet ”Uthålligt skogsbruk i ädellövskog” startade vid
SLU:s inst. för Sydsvensk skogsvetenskap för drygt ett år sedan. Ädellöv¬
skogen är en av de viktigaste miljöerna när det gäller biologisk mångfald.
Programmet startade för att kunna tackla
hoten mot ädellövskogen och för att i
framtiden bättre kunna utnyttja denna
naturresurs. Forskningen finansieras ge¬
mensamt av Sveriges lantbruksuniversitet,
skogsbruket, naturvården och olika
forskningsfonder och pågår under sex år
med en budget på 20 miljoner.
Programmet är uppdelat i fyra olika
delområden med fokus på produktion,
naturvård, sociala värden respektive
virke. Ett projekt under delområdet virke,
som startades under 2004, är ”innovatio¬
ner för användning av ädellövträ”. Idén
med detta projekt är att finna nya an¬
vändningsområden på marknaden för
ädelt lövträ. Utgångspunkten är ny kun¬
skap vid universiteten.

Forskare möter företag
Tanken är att affärsidéer ska utvecklas i
en dialog mellan å ena sidan forskare vid
SLU och andra universitet och å andra
sidan företag som kan använda ädelt löv¬
trä som råvara.
Arbetsmodellen från Ideon Agro
Food
Den arbetsmodell som stiftelsen Ideon
Agro Food framgångsrikt arbetat med
under ett 15-tal år har stått som förebild
för innovationsprogrammet för ädelt löv-

trä. Modellen bygger på att kunskap från
olika discipliner kombineras och samver¬
kar i projekt som bedrivs med berörda
företag. Företagen väljer ut lämpliga pro¬
jekt med syfte att skapa nya produkter
eller nya innovationer på marknaden.
Ett 20-tal företag är anslutna till Ideon
Agro Food och ger impulser och idéer ur
ett marknadsperspektiv. Dessa signaler
möts upp av ett 10-tal projektledare från
universitetsvärlden som konkretiserar
kunskap vid universiteten i kombination
med idéer från företagen i konkreta
projektkoncept. Företagen får ta ställning
till dessa och startar innovationsprojekt
som i regel är slutna under en period till
dess marknadsintroduktion sker.
Ideon Agro Food har skapat omfat¬
tande nätverk där dialog sker mellan fö¬
retag och forskare och där idéer vidareut¬
vecklas i projektform till nya produkter
på marknaden.
Ideon Agro Food deltar i det 10-åriga
innovationsprogram inom livsmedels¬
området i Skåne som Vinnova stött med
100 Mkr.
De senaste tre åren har Ideon Agro
Food med hjälp av medel från KK-stiftelsen haft möjlighet att initiera och driva
en lång rad projekt för att ytterligare för¬
stärka och konkretisera arbetsmodellen.
Så här i efterhand kan vi konstatera att de
23
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Bord av bok med rödkärna. Foto: Magnus Löf.

5 miljonerna från KK-stiftelsen toppats
av företagen själva, som sammanlagt in¬
vesterat nära 9 miljoner kronor. Och re¬
sultaten har inte låtit vänta på sig.
Några exempel:
► 23 innovationsprojekt som result¬
erat i sju nya produkter.
► Två nya groddföretag - ytterligare
ett på gång.
► Nio mångvetenskapliga projekt..
Tillämpning inom ädelt lövträ

Inom innovationsprogrammet för ädelt
lövträ kan följande exempel från verk¬
samheten under 2004 nämnas:
► Fem innovationskoncept har for¬
mulerats under 2004.
► Två seminarier har genomförts un¬
der 2004 angående snickerier samt
nya lösningar för vistelse i ädel löv¬
skog.

24

► Nio företagsbesök har genomförts
under 2004.
► 5-10 möten har hållits i projekt¬
gruppen bestående av Gustav
Fredriksson, Martin Werner, Magnus
Löf och Gert Göransson. Samord¬
ning har skett med Ekfrämjandet
genom att Nils Bylund deltagit i fler¬
talet av företagsbesöken och i
seminarier.

Aktiviteter 2005
► Två seminarier planeras under
2005; ett om möbler/design i Tibro
och ett om arkitektur/byggande.
► Ett 10-tal företagsbesök planeras.
► Projektgruppen fortsätter sitt ar¬
bete. Ett önskemål är att gruppen kan
kompletteras med representanter från
företag och forskning.

Ekbladet 20

► Start av innovationsprojekt med
berörda foretag. Företagen prioriterar bland de koncept som tas fram.
► Fem nya innovationskoncept formuleras under 2005.

Förväntat resultat
Förhoppningen är att några av de presenterade innovationskoncepten kan drivas
vidare i samarbete med företagen och stå
som efterföljd och exempel som kan visa
på nya användningar av ädelt lövträ.
Eftersom skapandet av ett innovationssystem tar lång tid och kräver nytänkande
från företag , universitet och samhälle bör
tidshorisonten för resultat sträcka sig över
en 5-årsperiod.

Ge markägarna skäl fór ädellöv
Seminarier eller workshops anordnas för
att få uppslag till nya lösningar för nyttjandet av ädel lövskog, vilket kan ge
markägama anledning att satsa på denna
typ av skog.

I juni 2004 anordnades en första workshop om användning av ädelt lövträ till
fönster, dörrar, lister, snickerier och
stomkompletteringar. Då ingick allt från
internationella erfarenheter, tillämpningar
för ädelt lövträ i byggande och design till
forskningsresultat angående fuktexponering på trä och formstabilitet genom värmebehandling på agendan.
Under nästa workshop i november
2004 behandlades naturens och skogens
betydelse för hälsa, skogens rekreationsvärden och praktiska erfarenheter från
ägare av både större och mindre skogsfastigheter.
Målgruppen för seminarierna är allt
från större tillverkningsföretag till mark¬
ägare.
Det är detta nya grepp, en dialog mellan aktiva forskare och företrädare för
industrin om marknadens behov, som kan
leda fram till flera framgångsrika affärsidéer och nya företag inom den "ädla"
lövträindustrin.

Faktaruta
KK-stiftelsen
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling arbetar för att stärka Sveriges
konkurrenskraft genom att stödja:

•forskning vid nya universitet och högskolor
• kompetensutveckling för näringslivet
• främjandet av IT inom skola, utbildning samt hälso- och sjukvård
• omstrukturering av industriforskningsinstitut
KK-stiftelsen fungerar både som igångsättare, finansiär och kunskapsresurs för
forskningsprojekt vid nya högskolor och universitet. Den är en motor och kontaktskapare
i samverkansarbetet mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor.

VINNOVA
VINNOVA - verket för innovationssystem - har till uppgift att främja hållbar tillväxt
genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad
forskning.
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PHYTOPHTHORAOCH EKDÖDEN
Ulrika Jönsson

Under de senaste decennierna har många ekar i Sverige och i övriga Eu¬
ropa uppvisat en försämrad hälsa och på många ställen har omfattande
ekdöd förekommit. Forskning för att klarlägga orsakerna bakom ekskador¬
na pågår och ett flertal möjliga förklaringar har lagts fram, men ännu finns
ingen lösning på gåtan. En av de faktorer som föreslagits vara orsak till
ekarnas försämrade hälsa är växtskadegöraren Phytophthora.
Vad är Phytophthora?
Phytophthora' är en grupp av svampliknande mikroorganismer som tillhör
riket Chromista (figur 1). De är därför
inte riktiga svampar utan svampalger. Av
namnet (phyto=växt, phthora=förstörare)
framgår att Phytophthora är en skadegö¬
rare på växter. De kan orsaka en rad olika
sjukdomar på allt från jordbruksgrödor
till vuxna skogsträd. De vanligast förekommande sjukdomarna är rotröta och
röta på den nedre delen av stammen.
Under det senaste decenniet har flera
studier pekat på att olika arter av
Phytophthora haft en negativ inverkan
på ekarnas hälsa i centrala och södra Europa. Ett större antal arter av Phytophthora har visats förekomma i marken i
ekbestånd, och det har även påvisats att
samband finns mellan förekomst av dessa
växt-skadegörare, skador på finröttema
hos träden och trädens kronutglesning2.
Phytophthora i ekskogar i Sverige
Som ett resultat av fynden av Phytophthora i ekbestånd i centrala och södra
Europa och på grund av de omfattande
ekskadoma i södra Sverige, inleddes un1

Uttalas [fytåftåra]
Kronutglesning används som ett mått på trädens hälsa
2
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Figur 1. Sporangium och zoosporer av
Phytophthora quercina. Foto: T. Jung.

der hösten och vintern 1999 en undersökning av huruvida dessa växt-skadegörare
även fanns närvarande i ekbestånd i södra
Sverige.
Resultaten visade att det finns åtminstone tre olika jordbuma arter av Phytophthora i sydsvenska ekbestånd (Quercus
robur). Hittills har Phytophthora kunnat

konstateras i Skåne, Blekinge, Småland,
på Öland och på Visingsö. Den art som
hittades i flest bestånd (10 av 32 undersökta bestånd) var den för ek specifika
Phytophthora quercina. P. quercina förekom på mycket varierande marktyper
och under olika markkemiska förhållan¬
den.
I växthusförsök, där unga ekplantor
planterades i skogsjord som infekterats
med P. quercina, infekterade och förstörde
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Figur 2. Exempel pä rotsystem hos a) kontrollplanta (d.v.s. planta som ej är infekterad
av växtskadegöraren) och b) ekplanta infekterad med P. quercina. Försöket varade
drygt sex månader.

skadegöraren en stor andel av plantornas
rotsystem (figur 2). Fältstudier visade senare att P. quercina även kunde orsaka
omfattande skador på rotsystem hos
vuxna träd. Omfattningen av skadorna
verkade variera beroende på trädens vitalitet, markförhållandena och det rådande
klimatet. Detta stämmer väl överens med
tidigare studier som visat att sjukdomar
orsakade av Phytophthora är starkt beroende av den omgivande miljön. Under
för skadegörama gynnsamma förhållanden kan omfattande ekdöd därför ske
mycket snabbt, medan sjukdomen under
mindre gynnsamma förhållanden har en
mer kronisk karaktär. Då sker en långsam försämring av trädens hälsa, eller,
alternativt, en återhämtning av hälsan
mellan varje period med hög aktivitet av
Phytophthora.

Exakt vilka miljöfaktorer som har betydelse för sjukdomsförloppet och hur
olika faktorer samverkar vid utvecklingen
av skadorna är fortfarande oklart. Några
faktorer som anses ha stor betydelse för
sjukdomsförloppet är dock tillgången på
vatten, pH och tillgången på vissa när¬
ingsämnen i marken.

Spelar Phytophthora roll fór ek-

skadorna?
Phytophthora quercinas förmåga att in¬
fektera och orsaka omfattande skador på
rotsystem hos ekplantor såväl som vuxna
ekar under olika miljöförhållanden
indikerar att denna skadegörare är en bi¬
dragande orsak i ekskadeproble-matiken
i Sverige. Upprepade och omfattande infektioner av rotsystemet, där trädet måste
ersätta de rötter som förstörts som en
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följd av infektionerna, tär på trädets re¬
server av kolhydrater. Detta kan leda till
reduktioner i tillväxt av rötter och krona,
och även påverka produktionen av
försvarsämnen negativt. Trädens känslig¬
het mot ytterligare infektioner av
Phytophthora och mot andra stress¬
faktorer kan då öka avsevärt och trädens
hälsa försämras. Eftersom både Phytophthoras aggressivitet mot träden och
trädens känslighet mot Phytophthora är
starkt påverkade av den omgivande mil¬
jön är troligen en kombination av
händelseförlopp nödvändiga för att ekdöd
ska uppstå som en konsekvens av Phytophthora-infektion.

Förutom vidare forskning kring var i
Sverige dessa patogener förekommer
krävs experiment där man utvärderar hur
olika miljöfaktorer påverkar värd och
patogen, och därmed sjukdomsförloppet.
Satsningar krävs också för att utvärdera
vilka åtgärder som kan vara effektiva för
att förhindra spridning av Phytophthora
till ekbestånd som hittills varit befriade
från skadegöraren.
På många av de lokaler som prov¬
tagits och som uppvisar svåra skadesymptom kunde inte Phytophthora hit¬
tas. Detta indikerar att ekskadoma i södra
Sverige inte enbart kan tillskrivas
Phytophthora. Mer forskning behövs där¬
för för att undersöka vilka andra faktorer
Framtida studier
som kan ligga bakom ekdöden i Sverige
Mycket arbete återstår ännu att utföra och, framförallt, hur olika faktorer kan
innan Phytophthoras roll i ekskade- interagera med varandra och leda till ut¬
problematiken i Sverige är helt klarlagd. veckling av skador på träden.

Lästips
Jönsson U. 2004: Phytophthora and oak decline- impact on seedlings and mature trees
in forest soils. Avhandling, Avdelningen för växtekologi och systematik, Lunds
universitet. - http://www.lub.lu.se/luft/diss/sci_706/sci_706_transitJitnil
Barklund P. 2002: Ekskador i Europa. Rapport 1 , 2002. Skogsstyrelsen, Jönköping.
Anderson S. och Sonesson K. 2000: Skogsskade-inventering av bok och ek i Sydsve¬
rige 1999. Rapport 6, 2000. Skogsstyrelsen, Jönköping.
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TILLVÄXT OCH VITALITET I SKÅNSKA

EKBESTÅND
Igor Drobyshev och Kerstin Sonesson

>

Skogsvårdsorganisationens senaste
skogsskadeinventering av bok och ek æN
1999 visar att vitaliteten i de sydsven¬
ska ekbestånden kraftigt har försämrats
sedan 1980-talet (Anderson & Sones¬
son 2000). Försämringen av ekens
•Lund
hälsa diskuteras i hela Europa och hit¬
tills har ingen entydig förklaring till
Malmð 8K £H<
»H2
problematiken kunnat ges. Pågående
forskning, i Sverige och övriga Eu¬
ropa, visar att det finns ett flertal olika
Wto»
16 E
faktorer som kan generera en negativ
utveckling av såväl ekens vitalitet som FiSur 1 Undersökta bestånd i Fulltofta (FB),
dess tillväxt (Thomas et al. 2002). I UäckebergafHl- H4), Skabersjö (SK) samt
U storp( ~u '•
den vetenskapliga litteraturen diskuterVi har undersökt och analyserat samas bland annat betydelsen av extrema
klimatsituationer, ogynnsamma geograf- band mellan ekens tillväxt, kronvitalitet
iska lägen och ståndorter. Andra samt markegenskaper i åtta ekbestånd i
stressfaktorer är förekomsten av mjöldagg centrala Skåne (figur 1). Genom att stu(Microsphaera), honungsskivling (Armil dera ekens årsringar kunde vi rekonstrularia) algsvampar av släktet Phytophthora era ”tillväxthistoria” hos enskilda ekar
och koppla dessa till klimatiska förhåloch obalanserade marknäringstillstånd.
I ett projekt ”Påverkan av klimat och landen under de senaste decennierna (fibeståndsegenskaper på ekens tillväxt: vad gur 2).
Förutom analyser av kompletta kronokan orsaka bortfall hos unga ekbestånd?”
hade vi som mål att söka efter kopplingar logier har vi även studerat ekens tillväxt
mellan tillväxt, trädvitalitet och mark- under speciella år, kända för ogynnsamma
kemi samt att identifiera förhållanden som klimatiska förhållanden . Bland annat har
i Skåne kan medföra minskning av ekens tillväxten under och efter år med extrem
tillväxt och vitalitet. Vår förhoppning var sommartorka (1947 och 1992) och neatt bidra till en bättre förståelse av några derbörd (1996) undersökts.
Våra resultat visar att unga bestånd är
av de processer som kan ligga bakom de
observerade skogsskadorna i skånska ek- känsligare än äldre bestånd. Unga ekar
påverkas mer negativt av sommartorka
bestånd.
och ett ungt bestånd på lerig mark uppvis-

•

■

-
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ade ett tydligt negativt sam¬
band mellan tillväxten och
1.4
■8 O
nederbörden våren 1996 samt
H2
den efterföljande gallringen
Sc 1.2i
>
i 1998 (figur 2 och 4).
1 i
Årsringsstudiema visar att
1 08
eken har en stor variation i
S
tillväxt (figur 5). Vi fann en
god korrelation mellan de un¬
0.6dersökta ekamas kronvitalitet
0.4
(eg. kronutglesning) och till¬
1970
I960
1980
1990
2000
växt (figur 3). En mer detal¬
jerad analys visar att tillväxts¬
hos de mest
minskningen
Figur 2. Ett exempel av årsringskronologi för ett bestånd (H2).
Staplarna till höger i bild visar antal ekar som dött under skadade ekarna (klass 3) är
senare dr. Både kronologi och staplar är knutna till den mera statisk och att dessa träd
horisontala skalan (årtal). De två prickade linjerna visar år har svårare att återhämta sig
med sommartorka (1992) och med kraftig nederbörd under efter Ogynnsamma klimatiska
maj månad ( 1996). Pilen indikerar år när gallring genomfördes, förhållanden jämfört med
Data på mortalitet erhölls genom dendrokronologisk datering
mg(j vjta]are kronor
av döda träd inom beståndet.
(klass 1 och 2).
Tidigare tyska studier har visat ett
1.4 i
starkt samband mellan kronutglesning och
finrotstatus hos ekar (Blaschke 1994, Tho¬
mas och Hartmann 1996). I det skånska
I 1.2projektet inkluderade inte rotstudier, men
S
vi bedömer det sannolikt att trädens vita¬
litet ovanjord samvarierar med röttemas
vitalitet även i våra ekbestånd.
Inom ramen för projektet genomför¬
0.8
des även en lång rad markkemiska analy¬
ser. Våra resultat visar inga tydliga sam¬
band mellan ekens tillväxt, vitalitet och
0.6
3
2
1
beståndens markkemi. Detta resultat över¬
Klass av kronutglesning
ensstämmer med andra studier (Thomas
and Buttner 1998). Vi utesluter dock inte
Figur 3. Den kumulativa tillväxten under en
samband mellan markkemi och träd¬
ett
5-årsperiod för alla provtagna träd visar ett
vitalitet samt tillväxt.Avsaknaden av tyd¬
tydligt samband med uppskattad
liga mönster i vårt material kan bero på
kronutglesning; klass I = träd med frisk
krona, klass 2= träd med skadad krona, klass
det begränsade antalet lokaler (n=8) och
3 = träd med mycket skadad krona.
träd (n=77) som analyserats. Samtidigt
Årsringsdata transformerades för att undvika
är det tänkbart att halten av ett näringåldersrelaterade mönster i kronologierna
selement i marken och trädets upptag av
(”age trend"). Punkterna representerar
detsamma kan vara dåligt korrelerat.
medelvärde ±SD.
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Figur 4. Resultaten visar att unga bestånd är känsligare än äldre bestånd. Unga ekar påverkas
mer negativt av sommartorka och ett ungt bestånd på lerig mark uppvisade ett tydligt negativt
samband mellan tillväxten och nederbörden våren 1996 samt den efterföljande gallringen 1998.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera

are ekar gör. Vi har även funnit att unga
ekbestånd kan vara mer känsliga för extrema väderförhållanden, speciellt hög
nederbörd, än vad äldre ekbestånd är. Ek
grad påverkas mer och under längre tid har av tradition planterats på lerrika mar¬
av en extrem vädersituation än vad vital¬ ker. Trots att trädslaget bedöms vara tå¬
ligt och har djuprotsystem
liggande
C
"il
visar vår studie ett
:-é
fall då ekar växande
i
i finkornig mark
av vitalitetsdrabbats
fS
minskning och mor¬
talitet i samband med
hög nederbörd och
gallring. Studier av
årsringar (figur 5)

att ekens tillväxt och vitalitet styrs av ett
antal olika faktorer. Vår studie visar att
ett skadat träd med hög kronutglesnings-
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Figur 5. Studier av årsringar kan ge en bra inblick i samspelet mellan
trädens tillväxt, miljöförhållanden och skogsskötselåtgärder.

kan ge en bra inblick
i samspelet mellan
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trädens tillväxt, miljöförhållanden och
skogsskötselåtgärder.
Projektet har finansierats genom ge¬
nerösa bidrag från Region Skånes Miljö¬
fond, Lidellska fonden, Stiftelsen Oscar
och Lili Lamms Minne, Stiftelsen CarlFredrik von Horns fond samt Gods¬
förvaltaren vid Näsbyholm, Stig Anders¬
sons fond. Manus är skickat till interna¬
tionell tidskrift för vetenskaplig gransk¬
ning (Drobyshev, Nihlgård och Sonesson).
Ädellövprogrammet, Sveriges
Lantbruksuniversitet, Institutionen för
Sydsvensk Skogsvetenskap, Box 49, 230 53
Alnarp
Igor.Drobvshev@ess.slu.se.
Kerstin.Sonesson@ess.iu.se
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VEDINSEKTER PÅ ÄDELLÖVTRÄD 2
GETINGLIKA LÅNGHORNINGAR
Gunnar Isacsson

Långhorningar som härmar getingar
Det finns ganska många olika sorters insekter som härmar de farliga och
snarstuckna getingamas utseende - de
flesta bara för att lura fåglar att de är
farliga och inte bör ätas upp. Bland de
som luras finns många blomflugor, glasvingefjärilar, växtsteklar och till och med
spindlar. Denna artikel handlar om tre
skalbaggar inom familjen långhorningar
som tillämpar samma skrämseltaktik och
därför är ganska lika varandra trots att de
inte tillhör samma släkte. Likheten har
också gjort att två av artema, den smalbandade ekbarkbocken och den smala

getingbocken, råkat förväxlas på Skogsstyrelsens biotopfaktablad om eken.

Den smalbandade ekbarkbocken
(Plagionotus arcuatus) är den vanligaste
av de tre. Den har sin larvutveckling un¬
der barken på nydöd ekved. Arten föredrar
solbelyst och lite grövre ved, men kan
påträffas i grenar ner till ca 5 cm i diameter. Förpuppningen sker några cm ner i
veden, så eksplinten kan bli rejält perforerad av dess gångar. Man känner säkrast
igen den på de gula antennerna och att
alla de tre gula tvärbanden på täckvingama
har ungefär samma form. Längden ligger

(
7

\

f

\
Från vänster: snialbandad ekbarkbock (Plagionotus arcuatus), hagtornsbock
(Clytus arietis) och smal getingbock (Xylotrechus antilope). - Foto: U. Olsson.
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vanligen mellan 12-20 mm. Den smal- det liknar ögonbrynen och mustaschen
bandade ekbarkbocken finns i Sverige på en gammal man. Det är lite ”Asterix”över ekens hela utbredningsområde utom stil över ”ansiktet” om man så vill.
på Gotland.
Längden är normalt 10-18 mm.
Hagtornsbocken (Clytus arietis)
kan lokalt vara ganska vanlig, särskilt
inom någon mil från kusterna. Utbred¬
ningen överensstämmer med ekens
utbredning, denna gång inklusive Got¬
land. Hagtornsbocken lever i veden i en
lång rad olika lövträd, kanske främst ek
och alm, men har även kläckts ur så vitt
skilda trädslag som Robinia, poppel, has¬
sel och en. Namnet hagtomsbock har den
fått tack vare sin vana att besöka hagtomsblommor. Den angriper bara ved som varit
död ett par år, och föredrar solbelyst klen
ved från någon centimeter upp till någon
decimeters tjocklek. Den klenved som
förr lades upp på stengärdesgårdama för
att förbättra stängslingseffekten har san¬
nolikt varit ett mycket viktigt substrat för
hagtornsbocken. Den känns lättast igen
på att det gula bandet längs halssköldens
framkant inte är avbrutet på mitten, och
att det främre hela gula bandet på täckvingarna bildar ett framåtriktat V. De två
fläckarna framför V-bandet är tämligen
raka så att dessa tillsammans med V-ban-
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Den smala getingbocken(Xylotrechus
antilope)
är betydligt sällsyntare än de båda andra
och lever bara inom någon mil från
Kalmarkusten i höjd med Öland. Arten är
rödlistad som missgynnad. Den är strikt
knuten till solbelyst klen nydöd ekved
som ligger och torkar i solen. Den lägger
gärna ägg i GROT-högar (högar med gre¬
nar och toppar för flisning) och riskerar
då att kraftigt decimeras i samband med
flisning av röjningsavfall i ekhagmarker.
Om man ska bevara denna och flera an¬
dra sällsynta vedinsekter är det viktigt att
inte flisa solexponerad ekved och -ris
som legat hela sommaren. Teckningen är
lik hagtornsbocken, men V-teckningen är
längre utdragen framåt, så att den snarare
ser ut som två spegelvända J. ”Ögonbry¬
nen” är mera snedställda vilket ger
”ansiktet” ett mera mongoliskt utseende.
Med sina 8-14 mm är den klart mindre
än de båda andra långhomingama med
smala gula getingteckningar.
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VEDSVAMPAR PÅ EK - 12. EKKRÖS
EXIDIA TRUNCATA
Stellan Sunhede

Nitton eksvampar har tidigare beskrivits i ord och bild i Ekbladet. Några av
dessa växer främst på grenar av ek, t.ex. blekticka, västlig rostticka och
hasselticka (Sunhede 1998, 1999, 2001). Nedan presenteras den vedlevande
gelesvampen ekkrös, Exidia truncata, som främst växer på ekgrenar.

Ekkrös - Exidia truncata FR.
Fruktkropp
Vedlevande, svartaktig gelesvamp som
är fästad vid substratet med en kort fot.
Ung frambrytande fruktkropp ± dynformad. Fullt utbildad, vattenmättad och
ansvälld fruktkropp omvänt konisk, skålformad eller något grovveckad, 1-6 (-9)
cm i diameter och 1-5 cm hög, segt och
fast gelatinös, som äldre av mera slapp
konsistens, med slät ovansida besatt med
små glest sittande vårtor och med matt,
brunsvart undersida grovt sammetsluden
av små papiller. Fruktkropp i mindre
vattenmättat och halvt ansvällt tillstånd
svart med svagt blåaktig anstrykning, ±
hopsjunken och grovt veckad till rynkad
på olika sätt (figur 1), som torr helt hop¬
sjunken och hård. För mikroskopiska
kännetecken hänvisas till Torkelsen
(1972) och Hansen & Knudsen (1997).
Ekkrös, som är en basidiesvamp, kan
förväxlas med fullt utvecklade frukt¬
kroppar av limsvamp , Bulgaria inquinans
(PERS.) FR., som tillhör sporsäckssvampama. Dessa är svartaktiga, flackt skållika
till svagt välvda, kan ha en något veckad
kant och växer ofta på ek. Limsvampen i
moget stadium är dock mer regelbundet

välavgränsad än ekkrös och stryker man
fingertoppen över ytan blir den svartfär¬
gad av sporer.
En annan liknande, svartaktig gelesvamp är vårtkrös, Exidida glandulosa
(BULL.:FR.) FR. Denna har dock kuddformiga fruktkroppar, en hjärnaktigt
veckad översida och fruktkropparna växer
ofta i en lång rad tätt tillsammans.
Ekologi
I Sverige finner man fruktkroppar av
ekkrös främst på döda, kvarsittande gre¬
nar (figur 1) och lite grövre kvistar samt
på döda, 2-15 cm grova, stående stammar
av ek, Quercus robur och bergek, Q.
petraea. Fruktkroppar kan fortsätta växa
på marken liggande grenar och på grenar
av fallna träd under en viss tid. Normalt
hittar man fruktkropparna på barkklätt,
substrat mera sällan på naken ved.
Fruktkropparna kan sitta både på ovan¬
sidan och undersidan av grenarna och
från basen till toppen av trädkronan.
Svampen förekommer på ek i vitt skif¬
tande miljöer, t.ex. i sluten skog, i hagmark
och parker och på solitära träd. Tillgången
på försvagade och döda grenar tycks vara
det avgörande.
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Man kan finna fruktkroppar av ekkrös
i olika stadier året runt i Sverige. Särskilt
iögonfallande är svampen under vårens
och höstens våta perioder.
Petersen (1995) betraktar ekkrös som
en karaktärsart i urskogsliknande ekkratt
i Danmark. Hansen & Knudsen (1997)
noterar lövträd, särskilt Quercus, som
substrat i Nordeuropa. Plank (1978) skri¬
ver att arten i Mellan- och Västeuropa är
saprofyt på lövträd och anger ek, lind
och björk som substrat. Breitenbach &
Kränzlin (1986) noterar att svampen hu¬
vudsakligen växer på ek och mera sällan
på hassel i Schweiz. Bourdot & Galzin
(1928) anger ekkrös från ek, slån, bok,
hassel i Frankrike.

Röta
Svampen tillhör gelesvampfamiljen
Exidiaceae vars medlemmar orsakar vit¬
röta (Worral m.fl 1997).
Utbredning
Ekkrös förekommer spridd inom ekens
naturliga utbredningsområde i Sverige och
författaren har samlat den från Skåne, i
söder till Gästrikland i norr. Svampen är
också funnen i Danmark, Finland, Norge
(Hansen & Knudsen 1997) och de bal¬
tiska staterna (Sunhede och Vasiliauskas
1996). Pilåt (1957) noterar att arten växer
på framför allt ek och lind och är spridd i
hela Europa.

Status
Ekkrös är en tämligen allmänt förekom¬
mande svamp på ek och har ett rikt utbud
av passande substrat främst i form av
döda, klenare grenar på både unga och
äldre träd.
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Artens roll i skogsbruket
I Sverige torde ekkrös sakna betydelse
som skadegörare inom det moderna
ekskogsbruket då den främst växer på
döda grenar och kvistar.

Summary
Sunhede, S. 2005. Vedsvampar på ek. 12.
Ekkrös, Exidia truncata. (Wood fungi on oak.
12. , Exidia truncata FR.). - Ekbladet 20: 3537.
The gross morphology, ecology, and distri¬
bution of the fungus Exidia truncata FR. are
treated. In Sweden fruit bodies have mostly
been found on dead, still attached branches and
twigs, and on dead standing trunks of 2-15 cm
wide, oaks (Quercus petraea and Q. robur).
Fruit bodies have been observed to grow on
detached branches and on branches of fallen
trees for some time. They normally appear on
bark clad substrate but are also more rarely
found on decorticated wood. Fruit bodies in
different states have been collected all year round
but are especially abundant during the wet
periods in spring and autumn. The fungus has
been observed from the lower part to the top of
the canopy. E. truncata has been found on oaks
in various habitats such as woods, wooded
meadows and on solitary trees. The species is
scattered within the natural distribution area of
Quercus in Sweden and the author has collected
it from the province of Skåne in the south to the
province of Gästrikland in the north.
Stellan Sunhede, School of Life Sciences,
University of Skövde, Box 408, SE-541 28
Skövde, Sweden.
E-mail: stellan.sunhede@his.se.
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Figur 1 . Ekkrös (Exidia truncata). - Fruktkroppar i mindre
vattenmättat och halvt ansvällt tillstånd på död, barkklädd
ekgren CQuercus sp.). - Halland, Fjärås sn, Tjolöholm,
31.1.1994. - Foto: Stellan Sunhede.
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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2004
Roland Gustavsson och Pelle Gemmel
i Skåne län
Roland och Pelles intresse för lövskogens många olika värden resulterade i
anläggandet av ädellövplanteringar i Snogeholms
och Alnarps landskapslabo¬
ratorier 1994. 1 Snogeholm
anlades på 30 ha åkermark
ett mycket stort antal trädslagskombinationer på 69
parceller. I Alnarp handlade
det om 13 ha på 30 par¬
celler. Syftet har varit att
visa hur skog kan skapas,
där man redan vid anläggningen förenar
miljö, produktion och rekreationsvärden,
Planteringarna ger oss möjlighet att följa
och demonstrera hur olika trädslag, såväl
rena bestånd som biandbestånd , växer och
upplevs av oss människor.
Begreppet landskapslaboratorium omfattar en slags skapelseprocess, som skall
ge oss kunskap och inspiration vid anläggning av skog i områden med idag
ofta torftiga och enahanda monokulturer,
Ur skötselsynpunkt är i de flesta fall värdefullt virke av de ädla lövträd som dominerar skilda delområden. Kombinationen av flerskiktade bestånd ger här såväl
positiva upplevelsemässiga effekter som
skogsskötselmässiga mervärden. Snogeholms landskapslaboratorium, som är det
största och och mest skogsbruksinriktade,
invigdes våren 2004, jämnt 10 år efter
anläggningen. I Alnarp kompletteras
planteringarna av ängar och vatten. Redan nu är bägge högintressanta besöksobjekt för såväl skogens företrädare som
kommunala beslutsfattare och lekmän,
Besök här lämnar ingen oberörd och kom-

mer för varje är alltmer att fungera som
en intresseväckare och idégivare för dem
som vill tänka till och på flera sätt berika
det sydsvenska landskapet.
Projektet är ett samar¬
bete mellan institutionerna
för landskapsplanering och
skogsvetenskap vid SLU i
Alnarp, Skogssällskapet
och Region Skåne. Vid an¬
péi,
läggning och skötselåt¬
gärder har även resurser
tillförts från Skogsvårdsstyrelsen via de statliga
ädellövstöden.
Landskapslaboratoriet i Snogeholm,
tillsammans med sin systerplantering i
Alnarp, är unika för Nordeuropa och
mycket viktiga för utvecklingen av skog
för rekreation , produktion och miljö och
då främst löv- och ädellövskog. Roland
Gustavsson och Pelle Gemmel har här
som ledare och idégivare för respektive
institution haft avgörande betydelse för
landskapslaboratoriemas tillkomst. De är
värdiga mottagare av Ekfrämjandets ädellövskogspris för år 2004.
Anders Rosell
SVS Södra Götaland
Distrikt Skåne Sydväst

JppPll

flf

38

Rolf Andersson i V. Götalands län
Rolf och fru Birgit äger Flohult 1:45 i
Sätila sn, Marks kn. Fastigheten är på 48
ha varav 39 ha utgör skogsmark. Rolf
arbetade många år som som plantchef i
Jacobsbyn och distriktsföreståndare i
Marks kn. Han har ett genuint intresse för
skogen i allmänhet och ädellövskog i synnerhet och han har en mycket välskött
fastighet. Han har t.o jn. ett godkänt frö-
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täktsområde för ekollon på fastigheten,
Han har många mycket fina ekbestånd,
ett röjt askbestånd och ett tämligen nyanlagt ädellövhägn. Rolf Andersson är en
mycket välförtjänt pristagare.
Per Hallerstig
SVS Västra Götaland

ädellövskog i Mälardalen i huvudsak är
ek, är det främst med det trädslaget Bosse
har arbetat.
Många av länets ädellövskogar har på
ett förtjänstfullt sätt kommit till med hjälp
av ädellövskogsbidrag , där kontakter med
markägare och arbetsplanering har skett
genom Bossse. Vid utbildningar och

Bo Karlsson i Södermanlands län
Skogsvårdskonsulent Bo Karlsson,
Katrineholm, är från början smålänning
och har arbetat på SVS Mälardalen (tidigare SVS i Södermanlands län) sedan
1971. Bosse har hela tiden varit mycket
engagerad i lövskogens och då särskilt
ädellövskogens anläggning och skötsel,
Samtidigt har han på ett kunnigt sätt
kunnat förstå och lära ut kunskaper kring
ädellövskogens biologiska kvaliteter. Då

skogsdagar kring ädellövsskogsskötsel
anlitas Bosse ofta som lärare och expert.
Förutom dagens kunskap är Bosse alltid
nyfiken på att lära sig och testa nya
kunskaper kring ädellövskogens skötsel,
vilket har inneburit, att vi på många håll i
länet nu kan se exempel på resultatet av
olika skötselmetoder.
Nils Carlborg
SVS Mälardalen
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Karin Mattsson i Blekinge län blev ädellövpristagare 2003. Det är omtalat i Ekbladet 19.
Bilden visar när Karin får diplom och pris öV Ekfrämjandets ordförande Arne Mirton vid en
ceremoni på Karins fastighet Björsmåla våren 2004.
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EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH
EXKURSION 2005
Ekfrämjandet gästar i år Bohuslän med Skogsvårdsstyrelsen Västra
Götaland som värd. Förhoppningen är att exkursionen skall inledas med
embarkering av Ostindienfararen ”Götheborg III”. Helt säkert är dock
att vi andra dagen besöker Anders Söderlunds fastighet, Anfasteröd,
utanför Ljungskile. Datum för exkursionen är den 7-8 september. Inbju¬
dan kommer att skickas ut till medlemmarna före midsommar.
Styrelsen
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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: Våra ädla lövträd. - Skogsstyrelsen, Jönköping.
Petersen, J.H.: "Vejret og svampene". Danish Mycological Society, http://www.mycosoc.dk/
Vejrkort/vejret Jitm. [21 September 1997].
Sandhall, Å. 1992: Ekens insekter 7 - Ekbladet 7:24.
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