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EKFRÄMJANDETS EXKURSION 2007
Ame Mirton & Lars Dahlén

Skogsstyrelsens Vimmerbydistrikt stod
som värd för årets exkursion. Samlingen
var förlagd till Werner Träförädling AB i
Djursdala, ett av landets största lövsågverk och foretagsmedlem i Ekfrämjandet
sedan många år. På trappan till kontorsbyggnaden hälsade ordföranden, Ame
Mirton, välkommen inför en 70-hövdad
skara. Det gjorde också distriktschefen,
Lars Ingemarson, som dessutom gav en
kort beskrivning av Vimmerbydistriktet.
Därefter var det VD Egil Freitags tur att
ta över programmet för att presentera och
visa upp sitt företag.
Wernerträ
Dagens Wemerträ har gamla anor som
lövsågverk. Verksamheten startades redan 1948 av Vemer Andersson vars söner
sedermera tog över och fortsatte driften
fram till 1998, då golvtillverkaren AB
Gustaf Kähr köpte anläggningen. Idag
ägs företaget av Jan-Åke Medlöv, Yngve
Larsson och Egil Freitag, som också är
VD. Egil har under största delen av sin
yrkesverksamma tid arbetat med lövträ.
Som anställd sågverksarbetare sedan 1992
hos Bröderna Andersson lärde han sig
hantverket från grunden och skaffade sig
en gedigen kunskap om hela branschen,
Wemerträ räknar sig idag som Skandinaviens ledande lövträsågverk med en
toppmodem produktionsanläggning. För
närvarande sågas ca 40 000 kubikmeter
per år, huvudsakligen björk och ek, men
också ask, al och asp. Även barrträdslag
sågas vid behov i begränsade partier,

Målet för nästa säsong är att nå upp till
50 000 kubikmeter. Upptagningsområdet
sträcker sig från Mälaren till Skåne. Tillverkningen mot golvindustrin står idag
för hälften av omsättningen, medan byggoch möbelindustrin delar på den andra
hälften. Exporten har ökat från nästan
ingenting till att vara en verksamhet att
räkna med. Idag levereras stora volymer
till bland annat Asien, Baltstatema, Polen,
Norge och Danmark.
Vår rundvandring med Egil som inspirerande ciceron började i timmerlagret,
som för tillfallet var tämligen tomt till
följd av nära förestående bokslut med
ambition att hålla nere lagervolymen, men
naturligtvis också svårigheter att få fram
lövråvara efter stormfällningama Gudrun
och Per. Anläggningen präglades av god
ordning och väl tilltagna lokalutrymmen
med möjligheter att ställa om och anpassa
produktionen efter behov. Såghusets fyra
såglinjer har idag en kapacitet på 100000
kubikmeter. Torkanläggningen eldas med
bioenergi och i ett ”klimatmagasin” kan 3
000 kubikmeter möbelvirke lagras under
kontrollerade former. Egil utstrålade en
synnerligen positiv inställning till behandling och nyttjande av vår inhemska
lövsågvara i stället för att koka pappersmassa av den. ”Inget slakteri gör väl färs
av hela grisen? För att verkligen krama
värdet ur varje stock styckar man på Wernerträ upp dem i filéer och kotletter och
gör sedan färs på resten. Rätt kvalitet till
rätt kund och ändamål gör att ingen be¬
höver betala för mer än han beställt”. Egil
1
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Helautomatisk ämnestillverkning vid Wemerträ. Foto: Ulf Olsson.
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välkända Rumskullaeken i socknen med
samma namn. Den kallas även Kvilleken,
eftersom den växer på kronoparken Norra
Kvill. De bussbuma exkursionsdeltagama
hade förmånen att fa Torsten Ungsäter
som guide på en hänförande resa, som
passerade genom det unikt fagra och kuperade Djursdala-landskapet, klassat som
riksintresse ur natur- och kultursynpunkt.
Vi fick oss till livs en intressant kavalkad
av säregna geologiska bildningar, välskötta ängs- och hagmarker och gammal,
genuin bebyggelse.
Väl framme vid Kvilleken mötte oss
en, visserligen skröplig, men imponerande bjässe, 16 meter hög och nästan
13 meter i omkrets vid brösthöjd. Utan
stöttning av järnband, wirar och kättingar
är det väl osäkert om det ihåliga skalet
hade hållit ihop, men grönskande greKvilleken
Från sågen i Djursdala styrdes färden nar och kvistar vittnade om en obändig
vidare mot ”Sveriges största träd”, den livslåga. Naturligtvis blev det diskussion

vittnade också om att han nu upplevde ett
spirande intresse för löv även hos övriga
intressenter i branschen.
Som avrundning på besöket hos Wernerträ passade ordföranden, AmeMirton,
på att överlämna Ekfrämjandets utmärkelse, ädellövskogspriset, till Egil Freitag.
Inte som tack för besöket, utan för att
uppmärksamma och hedra den drivande
och hängivne lövskogsambassadören,
Egil Freitag. I motiveringen betonades
bland annat att Egil ”med stor energi
och entusiasm arbetat fór att förädla vårt
inhemska lövvirke. Hans engagemang
gäller allt från anskaffning av råvara till
försågning och marknadsföring, och hans
arbete har gynnat svenskt lövskogsbruk
genom ökad avsättning och högre värde
på vårt sågbara lövvirke".

2
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som redskapsskjul, men också om sabo¬
tageförsök och Vilgot Sjömans inspelning
rjj av ”Nyfiken gul” i mera modem tid.
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Arne Mirton. Foto: Boris Möllerström.

om ekens ålder, och Torsten lade ribban
vid 1000 år eller möjligen 2000? Många,
bland andra professor Lars Kardell, har
hävdat att Kvilleken är betydligt yngre,
men Ame Johansson påstod tvärsäkert
att den är 1028 år, eftersom den var 1000
år när han flyttade till Vimmerby för 28
år sedan.
Under fikapausen i denna historiskt
mättade miljö, kåserade Torsten med stor
talang och inlevelse och med inslag av
skrönor och dikter om bygden, men fram¬
för allt om eken och dess öden. Om gamla
tider när det ihåliga trädet tjänstgjorde

Det hade nu blivit sen eftermiddag och
en tämligen lång transportsträcka återstod
till Västervik för inkvartering samt års¬
möte och middag på Gränsö slott. Under
årsmötet hedrades jägmästaren och forsk¬
aren Martin Werner med Ekfrämjandets
högsta utmärkelse, Ekskrinet, för sina
mångsidiga och betydelsefulla insatser för
svenskt lövskogsbruk under sin långa och
välkända gärning som Skogsförbättrings
stationschef på Ekebo. Under årsmötesmiddagen fick Martin tillfälle att delge
oss glimtar ur sitt intressanta arbetsliv på
sitt högst charmerande och humoristiska
manér. Prismotiveringen återges i sin
helhet på annan plats i detta nummer av
Ekbladet.
Tjusts skärgård
Det mycket örika området utanför den del
av Småland där Västervik ligger går under
beteckningen Tjusts skärgård. Till detta
vackra område var exkursionens dag 2
förlagd. Det blev därmed inte det vanliga
bussresandet som tog vid utan nu var det
båt som gällde.
Prick klockan åtta angjorde ”Sladö”
bryggan vid Gränsö slott och lastade
ombord alla morgonpigga exkursionsdeltagare (även de mindre morgonpigga
kom med). Via Gränsö kanal, som byggts
av krigsfångar (?), gick färden ut mot ön
med samma namn som båten. På Sladö
hälsades vi välkomna av en av markä¬
garna - Karl-Erik Karlsson - och dagens
exkursionsledare, Stig Strömer, f.d. chef
för Västerviks distrikt inom Skogsstyrel¬
sen. Inför den rundvandring som snart
skulle ta sin böljan var det lämpligt med
en liten energipåfyllning i form av för3
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Kvill-eken ( Rumskulla-eken) är ca 1000 år gammal och ännu livskraftig. Den har ett
rumslikt hålrum i stammen.- Foto: Ulf Olsson.

middagsfika. I samband med intagandet
av detta berättade Karl-Erik att Sladö
ingår i naturreservatet Sladö-Äskeskär.
Det är drygt 2 000 ha stort varav ca 90 %
är vatten. Markområdena består av flera
öar. Huvudön Sladö är uppbyggd kring
en rullstensås som avsatts under vatten,
Det finkomigare materialet har spolats
bort och ön består idag därför till stor del
avklapperstensfält. Vid förra sekelskiftet
uppgick befolkningen till ca 80 personer,
Tillsammans med den relativt stora mängd
betesdjur som man då hade karaktäriserades ön av det öppna landskapet. I takt
med minskad djurhållning har en alltmer
ökad igenväxning vidtagit.
Ett av syftena med naturreservatet är
att återskapa lite av den naturtyp som var
vanlig under den betesintensiva perioden,
Något som inte är särskilt lätt. Stig menade att så mycket får och nöt som behövs
4

för att hålla detta landskap rent finns inte.
Och även om de fanns skulle de ändå inte
räcka när det gäller ljungens utbredning.
Här är mekanisk brytning enda möjliga
metoden. Men inte ens det hjälper mer än
för stunden. Ljungen kommer envist till¬
baka. Den betning som sker idag svarar 25
hereford och 20 får för. De far viss hjälp
av två rådjur. Några vildsvin har tidigare
bidragit till betestrycket men de har nu
simmat 5-10 km till andra öar.
Ostkusten och skärgården karaktäriseras generellt av att nederbörden är låg,
500-600 mm per år. I maj föll endast 6 mm
regn på Sladö. Resten av sommaren har
varit mer våt vilket resulterat i en mycket
frodig växtlighet. Människans kamp mot
naturen har därför varit extra besvärlig i
år. Ett mer normalt år med ringa nederbörd hämmar växtligheten betydligt.
Vi stannade till i ett bestånd med gamla
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hamlade lindar där en självföryngrad ekskog nu tenderade att ta överhanden. Stig
berättade att man här hade beskurit några
yngre lindar för att åstadkomma en hamlingskontinuitet. Men hur ska eken skötas
var frågan till församlingen. Stig beskrev
problemen med att finna avsättning för
den klena eken. Enda användning man
kunde se var flisning men volymerna var
för små för att det skulle bli lönsamt.
Stolpämnen
En ekffämjare med tidigare erfarenhet av
naturvård inom region Skåne, Anders Ekstrand, hade lösningen. Naturvårdsverket
vill inte ha tryckimpregnerade stolpar i reservaten vilket vi kunde se användes här.
De klenare ekstammarna i detta område
måste vara utmärkta stolpämnen. Gör en
kraftig (30 volym %) gallring och bölja
en storskalig tillverkning av ekstolp till

detta och andra reservat. Och, avslutade
Anders, varför ställa krav på ekonomi
i en förstagallring av ek när det knappt
går att få ekonomi i en första gallring av
gran? Många var förvånade över att se så
mycket fin ek så här långt ut i skärgården.
Stig Strömer tackade för de goda råden
och påtalade att det ändå finns ett återstående problem Och det är riset. Det far
inte ligga kvar i de områden som betas
eftersom det är till hinder för djuren. Helst
skulle det flisas och spridas jämnt.
Hamlingens mysterier
Efter en liten förflyttning kom vi till en
lindhage som även den märkts av årtionden med ett annat tryck när det gäller
markanvändningen. Här ska man för¬
söka återskapa det utseende som fanns
för 100 år sedan. På denna punkt kom
vi att diskutera hur en handing ska gå
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Båten redo att fora ekfrämjama från Sladö tillbaka till Gränsö slott i Västervik där flertalet av
deltagarna var inkvarterade. Foto: Ulf Olsson.
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Ekhage på Sladö. - Foto: Ulf Olsson.

till. Huvudsyftet med att hamla träd var
att fa ett tillskott på foder till djuren,
Här i vindutsatta lägen i skärgården var
hamlingen även ett sätt att minska risken
för stormfällningar. (Kanske något att
ta efter i granodlingen?!?). Ett särskilt
problem är hur man ska göra när man
vill återuppta handing av träd som inte
hamlats på åtskilliga år. Vid kontinuerlig
handing är linden relativt okänslig och
tål hårda ingrepp. Det är dock inte säkert
att nya ingrepp på gamla träd lyckas lika
bra. Särskilt inte om grengrovleken passerat 10 cm. Man kan då behöva ge sig
längre upp i trädet vilket ökar de praktiska
problemen. Hamlingspunkter längre upp
i kronan ger också en felaktig bild av hur
det en gång sett ut.
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var en lövskog med lind, ask och lönn där
endast ask och lönn hamlats. Resultatet
var inte så lyckat, kanske förklarat av att
hamlingen skett vid fel tidpunkt. Därvid
uppstod naturligtvis en diskussion om när
den rätta tidpunkten infaller....

Skärgårdslunch
Det myckna gängandet började nu ta ut
sin rätt och tanken på en förestående lunch
blev alltmer tilltalande. Särskilt då denna
skulle ha skärgårdsprägel. Sällskapet fick
inför lunchen delas upp i två grupper.
Den ena forslades på traktorvagn några
kilometer till S lågaudden medan den andra gruppen fick en kortare promenad till
Sladö by. På båda ställen bjöds på flera
utsökta exempel på havets läckerheter.
Efter en kopp kaffe på maten anträddes
Ytterligare en diskussionspunkt med färden åter till bryggan på Sladö. Det var
hamlingens problem hann vi med. Det nu dags att resa tillbaka till Gränsö. Arne
6
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Mirton tackade därför Karl-Erik Karlsson
och Stig Strömer för deras inspirerande
guidning på Sladö och överräckte en ekfrämjandesouvenir.
Ett exempel på virkesflöden fick vi
på återresan. Vi mötte då en lastbåt med
björkmassaved. Initierade konstaterade att
massaveden kom från Baltikum. Möjligen
kan de ha haft viss hjälp i bedömningen av
virkets härkomst av det faktum att båten
hade Riga som hemmahamn.
Gammelekar och jätteträd
Väl återbördade till bryggan på Gränsö
återstod en punkt på årets exkursionsprogram. Tyvärr började det regna så
fort vi klev av båten. Detta var precis en
timme tidigare än beräknat. Exkursionsled-ningen hade nämligen beställt regn
lagom till avslutningen på sista punkten.
Det skulle då kännas skönt att dra sig
inomhus i buss och bil efter två härliga
utomhusdagar. Motgången med regnet far
tas upp i samband med utvärderingen av
årets exkursion och leda till en förbättring
inför exkursionen år 2008.
Den nu något regniga avslutningspunkten hade rubriken ”Gammelekar
och jätteträd”. Kommunekologen i Väs¬
tervik, Gun Lindberg hälsade än en gång
sällskapet välkomna till Gränsö, nu till
det kommunala naturreservatet Gränsö.
Det var inte något ”hot” från skogsbruket
som ledde till bildandet av detta kommu¬
nala naturreservat. Motivet var istället att
hindra den ökade bebyggelsen i området
och trygga dess tillgänglighet för kom¬
muninnevånarna.
Gun ledde oss några hundra meter till
en liten mindre spång som ledde oss ut på
Ekholmen, en ö i Lucemafjärden öster om
Västervik. Ekholmen är det område inom
Gränsö naturreservat som bedöms ha allra
högst naturvärde. Här finns bl.a. ekar i
alla utvecklingsstadier och den grövsta

eken har en omkrets av drygt 6 meter (jfr
Kvillekens nästan 13 meter). Ekholmen
betades på 60-talet och landskapet hade
då en mer öppen karaktär.
Västerviks kommun har genomfört
en inventering av jätteträd, främst ek,
i området kring Gamlebyviken. Ett av
de områden som då inventerades var
Gränsöreservatet. För att klassificeras
som jätteträd krävdes en omkrets av minst
2,5 meter (80 cm brösthöjdsdiameter).
På Gränsö fann man totalt 271 träd som
uppfyllde kraven på att kallas jätteträd.
Inventeringen syftade till att identifiera
träden och beskriva dess naturvärde samt
bedöma vad som krävdes för att de skulle
kunna utvecklas vidare.
På några ställen ville Gun fa exkursionsdeltagamas kvalificerade råd om
fortsatt skötsel. Gränsö har inte avsatts
for s.k. fri utveckling utan det som gäller
är bl.a. att skapa så goda förutsättningar
som möjligt för de utpekade jätteträden
så de far sin framtid tryggad.

När diskussionen måste brytas för den
förestående hemfärden kunde Gun kon¬
statera att man nog varit lite för försiktiga
från kommunens sida hittills. En ytterst
kortfattad sammanfattning av de klokas
råd var: fortsätt röj kring stammarna, se
till att kronorna har tillräckligt utrymme
och behåll ek i olika dimensioner och
skikt.
Tack
Det var nu så långt lidet på fredagseftermid¬
dagen att det var dags för avslutning. Arne
Mirton tackade Gun Lindberg fór besöket
på Ekholmen och Lennart Weidinger från
Skogsstyrelsen som varit huvudansvarig
för hela exkursionsplaneringen. Lennart
har trots sitt ödmjuka sätt hela tiden haft
total kontroll över exkursionens alla delar.
Inte undra på att det blev så lyckat.
7
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EKFRÄMJANDETS RESA TILL MAZURIEN
I POLEN 2007
Bengt Nihlgård

45 engagerade Ekfrämjare deltog i årets
utlandsresa som gick till Pojezierze Mazurskie (Massuriska träsken) med Olsztyn
som huvudort, cirka 20 mil sydost från
Gdynia. Formell värd för exkursionen
var det regionala direktoratet för statsskogsbruket i Olsztyn, och deras utmärkte
representant och tillika sjungande guide
på hela resan var Stanislaw Dambroski,
alias Stan. Vi samlades redan vid 19-tiden
på söndagskvällen den 16 oktober fór avresa med Stena Line från Karlskrona.

Måndag 17 september
Vi möttes vid infarten till hamnen i Gdynia av en svartfärgad polsk ubåt och väl
iland träffade vi Stan. Med buss gjorde vi
sedan först en avstickare till Kadyny nära
kusten, där den näst största eken i Polen
fiims bevarad. Med 700 år på nacken
lcunde den mäta sig med N. Kvill-eken
och var något bättre i vitalitet. Det berättades att redan år 1800 kunde den hysa 11
soldater med gevär och packning inuti sig,
och några år senare (1810) hade man satt
dörr för ingångshålet och fyra män satt
där kring ett bord och drack öl!
Vi besökte därefter den medeltida stadenFrombork. Stadens centrum var byggt
som en borg och här hade svenskarna
varit och härjat 1626. Innanför murarna
låg den oerhört utsmyckade katedralen,
8

byggd 1320-1388. Om denna och dess
otroliga innehåll av predikstolar, altare,
statyer, vittnesbås och benrangel i sten
berättade en nitisk guide minst allt han
visste. Tyvärr var den tänkta spelningen
på den berömda orgeln med 4000 pipor
inställd pga. sjukdom. Vi kunde istället
titta på byster av glorifierade kvinnor och
män, som t.ex. den ”heliga Birgittta” från
Sverige och Nikolaus Kopemikus! Utan¬
för kyrkan fanns flera gamla byggnader,
bl.a. Kopemikus' hus byggt för 600 år
sedan, som nu var ett museum.
Efter en god lunch på en restaurang
tydligt härskad av dominanta damer,
åkte vi till Mlynary skogsdistrikt. Detta
är ett av 435 distrikt i Polen. Det var på
18000 ha och dominerades av ek-, ask-,
lönn- och lindskogar, men endast 10%
tallskogar. Ca 90% av skogsarealen i Polen är statsägd och 17 regionala direktorat
styr över dessa distrikt. Vi besökte först
ett utomordentligt växande tallbestånd,
men merparten av denna skog skulle
omvandlas till ekskog. Orsaken var inte
direkt markrelaterad, för den sandiga
jorden passade utmärkt fór tall och tallama var grandiosa med svenska mått
mätt. För att få in ek högg man upp en
kvarts hektar gläntor och planterade i
smågrupper 21 stycken ettåriga plantor
av ek inom 1,4m2.
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Exkursionsledaren (Gustav Fredriksson) och vår polska guide (Stanislaw Dambrosfd) framför Polens äldsta ek i
Kadyny. Foto: Ulf Olsson.
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Det var ca 5 m mellan dessa grupper,
Härigenom lyckades alltid någon central
planta i gruppen växa upp utan betesskador, eftersom djuren tog de yttre i första
hand. Just här kunde vi se att ekarna blivit
upp mot 5-7 m höga och det fanns alla
slags andra buskar och trädslag naturligt
inblandade i bilden dessutom. Om djur¬
intensiteten inte var för hög satte man
alltså inte stängsel. Det såg vi däremot
senare att man var tvungen att göra på de
flesta andra håll. På ekskogen räknar man
140 års omloppstid. Man stamkvistar sällan eller aldrig utan låter skogarna gå upp
ganska tätt så att de stamkvistar sig själva,
Med tanke på insekten Agrilus biguttatus
kan detta diskuteras (se nedan). Andra sätt
för föryngring av lövskog var att hugga
upp ca 30 m breda stråk i skogen, som
fick självföryngras och eventuellt hjälpplanteras.
Efter detta besiktigade vi en jättetall

som var 260 år gammal, 35 m hög, 5 m i
omkrets och höll ca 42 m3 inklusive gren¬
ama! Den hade börjat luta lite efter en
storm 1981. Därefter åkte vi till ett 100årigt ask-, lind-, lönn- och ekbestånd på
35 ha som var frötäktbestånd för lind.
Det började skymma och en öl vid
brasa behövdes fór att hålla igång. Lindama var otroligt stora, raka och fina
med en medelhöjd av 32 m och diameter
på 45 cm. Ifrån dessa såldes lindfröer fór
bara 40 Euro per kg. Lindträ används till
bl.a. möbler, tandpetare, whiskykorkar
i Sverige och väggpaneler. Det kostar
ungefär 2,5 gånger priset på grantimmer
i Sverige. Vi fick höra historien om hur
danskarna för 30 år sedan hittat en lång
och mycket bred ”vikinga”-kanot i ett
torvlager i Danmark. De ville försöka
rekonstruera en sådan, som visade sig
vara ett handelsskepp gjort i lind, och
9
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i via kanaler ta sig härifrån

ända ut till Gdansk. Ett par
tranor flög över sjön på mor¬
gonen. Vi var nu i Dobrocin
.
skogsdistrikt där vi böljade
t
med att besöka OstródaElblag vattenområde. Här
.
fick vi uppleva ett mycket
jtíoriginellt sätt att dra båtar
Å
M
-*
* på räls på torra land. Istäl¬
let för att bygga vattenkanal
sjöarna hade ett kung¬
mellan
.. Y. I . ligt byggnadsråd (Steenke)
på 1850-talet kommit på
denna briljanta idé och den
hade finansierats av den då¬
varande tyske preussis¬
ke kungen! Allt drevs av
vattenkraft via ett stort vatten¬
hjul, som med stålvajrar drog
två transportvagnar fram och
tillbaka på en landsträcka av
ett par hundra meter! Detta
finns på ytterligare 5 platser
och därigenom hade man
‘t,
kunnat transportera timmer
ända ut till kusten, ca 12 mil!
Järnväg och vägar i slutet
av
1800-talet konkurrerade
Lind med imponerande mått i ett frötäktsbestånd.
snart ut detta
emellertid
Ulf
Olsson.
-Foto:
transportsätt, och numera
letade över hela Europa efter lämpliga används den främst för turistbåtar.
lindar. Till sist kunde de finna tillräckliga
Därefter åkte vi till det berömda urdimensioner här i Mlynary och fick betala skogsreservatet ”Sosny Taborskie”, med
dyrt (1000 US dollar per m3) fór att fa ädellövskog dominerad av bok men med
fyra av de finaste och annars skyddade inslag av ek och även andra lövträd. Den
frötäktsträden! Vi gick hem till ackom¬ stora mängden död ved och alla svampar
panjemang av lövgrodor i mörkret och kopplade till dessa, var enorm. Fnöskåkte till hotellet i Samowek för en något tickan och många andra tickor var vanligt
sen, men välkommen fin middag nere vid på bok och vi såg även koralltaggsvamp.
sjön!
På marken växte mängder av svart trum¬
petsvamp. Föryngringen i skogen var
Tisdag 18 september
god, med inte bara bok utan även t.ex. ek,
Vår sjö intill konferenshotellet var den sykomorlönn och avenbok sköt upp som
längsta i Polen, 28 km, och man kunde plantor i stora mängder.
■
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Omtyckt rastplats vid en gigantisk ek. - Foto: Ulf Olsson.

Sedan såg vi hur man föryngrade
bokskogen i Dobrocin. Det var viktigt
med rätt mängd ljus till marken för att
ollonen skulle slå till. Sedan gjorde man
egentligen inte mycket åt ungskogen om
det bara kom upp tillräckligt antal bra
stammar. Man gallrade väldigt sent. På
nästa lokal fick vi se en bokskog med rätt
mycket tall och åtta planterade lärkträd,
där de senare hade kommit upp i en höjd
av ca 50m och var 140 år gamla. Sådana
lärkar kan vi knappast få upp i Sverige,
På samtliga tallar i beståndet hade man
idkat kådtappning fram till för ett par
årtionden sedan.
Nu åkte vi till Milomlyn skogsdistrikt,
där vi i envist regn först kort besökte ett
7,1 ha stort frötäktbestånd av ek som var
180 år gammalt, med god underväxt av
även bok och många andra lövträd. Beståndet höll ca 740 m3/ha och skyddades
mot vildsvin av ett högt stängsel. Här
plockade man ekollon vartannat till vart

tredje år. Man gallrade särskilt i underbeståndet som växte upp i ekkronoma, för
att gynna de bästa fröträden, men på grund
av kraftigt snöfall i vintras hade man fatt
stora skador på lövskogen och hade måst
fyrdubbla avverkningen och skadade träd
måste tas bort även kommande säsong.
I fortsatt regn åkte vi vidare till den berömda Taborz-tallskogen, en magnifik
tallskog med träd upp emot 250-280 år
gamla. De äldsta träden svarade för 26%
av stamantalet, men för 50% av volymen.
Det stod 550-700 m3/ha på 95 ha! Förutom
tall fanns insprängda björkar och bokar.
På en gammal tall växte blomkålsvamp,
en riktigt välsmakande kuriositet. Den är
parasit på tall och orsakar brunröta i det
nedre käm virket, men den är en utmärkt
matsvamp. Marken var djup, ganska näringsrik och väldränerad. Man hade hittat
gott om organiskt material nere på 4 m
djup, förmodligen mest rester av gamla
tallrötter.
11
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I ett närliggande bestånd jämfördes
marken med och utan underväxt av bok.
Det framgick att marken var tydligt humusrikare i det övre mineraljordsskiktet
där man hade planterat in bok för 80 år
sedan, och det fanns positiva sådana ten¬
denser även där bokplantering skett för
bara ca 15 år sedan.
På kvällen blev det riktig fest, med
levande musik och helgrillat vildsvin på
bordet! Polackerna gillar att sjunga och
det märktes hela kvällen!
Onsdag 19 september
Denna dag böljade vi med att promenera
utanför hotellet till ett ekbestånd där det
fanns angrepp av en 10 mm lång skalbag¬
ge, smalpraktbaggen (Agrilus biguttatus).
En beskrivning av denna finns i Ekbla¬
det från 2007. De träd som angreps var
i högproduktiv ålder, ca 60 år gamla.
Skalbaggslarvema beter sig på ek ungefär
som barkborre gör på gran, dvs. kambievävnadema skadades, och går skadorna
runt hela stammen så dör eken. Man
skyllde på väderleksomständigheter och
särskilt torka. Emellertid kunde vi också
konstatera att polackerna driver bestån¬
den tätt, kronorna blir små och hamnar
väldigt högt upp genom en svag gallring.
Med små kronor blir också rotsystemen
små och träden därigenom mycket lätttare utsatta för torkstress. I de svenska
principerna ingår att alltid försöka ge kro¬
norna utrymme och hålla 1/3 av stammen
försedd med grenar, vilket automatiskt
skapar ett motsvarande kraftigt rotsys¬
tem. Detta gynnar i sin tur produktionen
av hartser (kådämnen) som alltid utgör
trädens försvar gentemot barkangrepp av
såväl svamp som insekter.
Från Samowek åkte vi till Ilawa skogs¬
distrikt där vi besökte en plantskola för de
flesta skogsträd som användes i praktiken,
dvs. främst gran, tall, björk, bok, ek och
12

al. Man drog upp 1-3-åriga plantor och
använde rötslam i blandning med vedaska
som gödningsmedel. Man gjorde kontroll
av tungmetallinnehållet vaije år.
I Susz skogsdistrikt studerade vi yt¬
terligare ädellövbestånd av ek och bok
där man föryngrade helt inom stängsel
på grund av viltbeteskador. En vildsvins¬
skalle vittnade om dessa djurs flitiga före¬
komst. Vi fick höra att man vid stämpling
och avverkning måste ta hänsyn till bl.a.
bon av den lättstörda svarta storken (Cikonia nigra) och till bon av mindre skriköm (Aquila pomarina). Pga. dessa fåglar
gjordes planteringar enbart på hösten. Pri¬
serna på ekfanertimmer låg på 6000-7000
SEK/m3 och på boktimmer på 500-600
SEK/m3. 1skogen kunde ses inslag av bl.a
avenbok och lönn, men man gynnade bok
som undervegetation till ekarna. Ekarna
var stora och mäktiga, men annars var
det nästan så att man kände likheten med
Skånes rikare skogstyper. Blekbalsamin
(lmpatiens parviflora) var vanligt före¬
kommande i markvegetationen.
Lunchen intogs i Malbork, där vi också
gjorde ett fint besök i den välbevarade och
unika medeltidsborgen. Speciellt minns
man uppvärmningssystemet med luckor
i golvet för att släppa upp värmen neri¬
från, och toaletterna på tredje våningen
för herrskapet, där det från toa-sitsen var
fritt fall i nära 10 m till marken/kompos¬
ten. Som toapapper användes sega gröna

blad.
Vi avslutade dagen med en kort sight¬
seeing i Gdansk Old City. Efter en avtacknings- och avskedsmiddag mitt i denna
gamla härliga stadsdel tog vi sedan åter
faijan i Gdynia tillbaka till Karlskrona.

Ekbladet 23

DET HAR BLIVIT LATTARE ATT
FÖRYNGRA BOK
Rolf Övergaard & Matts Karlsson

Naturlig föryngring av bok
Bok föryngras i Sverige normalt via naturlig föryngring och vanligtvis används
ollonen från endast ett ollonår. Markbe¬
redning görs tidigt på hösten, eventuellt
myllas ollonen ner efter ollonfallet och
under senvintern görs en hård gallring
for att lämna en skärm av träd. Skärmen
skall skydda de nya plantorna mot frost,
for starkt solljus och dessutom hämma
konkurrerande markvegetation. Skärmen

avverkas sedan i flera omgångar under en
10-15 års period efter hand som de nya
plantorna behöver mer ljus och näring.
Bokens ollonproduktion
Boken producerar emellertid inte ollon i
tillräcklig mängd varje år. För att räknas
som ett ollonår behövs så många ollon
att det med rätt skötsel skall vara möjligt
att fa ett nytt bestånd av god kvalitet.
Danska undersökningar har visat att minst
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Bokollon. - Foto: Rolf Övergaard.
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Figur 1. Samband mellan julis medeltemperatur och mängden ollon vid
ollonår.

500 000 ollon ha1 behövs och efter första
växtsäsongen skall dessa ha gett upphov
till minst 200 000 plantor ha'1, vilka vid
1 m höjd reducerats till 20 000 (Henriksen 1988). Under ett ollonår skall minst
denna mängd ollon också produceras över
ett större geografiskt område, som t.ex
Skåne, Halland och Blekinge.
Normalt blommar boken i maj månad

strax efter lövsprickningen. Blomningstiden är en mycket känslig period for
ollonproduktionen. Vårfroster kan skada
blommorna liksom hård vind, hagelskurar
och kraftiga regn. Ser man under sommaren större mängder ollon i träden kan
man emellertid förvänta sig att det blir
ett ollonår.
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Figur 2. Ollonårsintervall för olika tidsperioder.
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Figur 3. Antal ollon her' under ollonåren 1989 -2006.

Bokens blomknoppar bildas sommaren
före ollonåret och en juli månad varmare
och torrare än normalt stimulerar ofta
blomknoppsbildningen. I Tyskland har
man visat att ju högre julitem-peraturen
har varit, desto större mängd ollon har
producerats (Schmidt 2006). Indikationer
för samma tendens har också tagits fram
för svenska förhållanden (Figur 1). De visar på en ökning av mängden ollon på 1.5
miljoner ha1 förvaije grads högre medeltemperatur under juli. Den låga mängden
ollon vid (1) i figuren är ollonåret 2004 då
vårfroster reducerade antalet blommor
och därmed mängden ollon.

Det går åt mycket energi för att bilda
blommor och ollon. Därför orkar boken
mycket sällan producera stora ollonmängder två år i följd även om förutsättningama för att bilda blomknoppar och ollon
är goda. Årsringsbredden minskar också
med ca 40 % under ett ollonår och i lägre
grad de två följande åren (Holmsgaard
1955). Det har visat sig att ståndortsindex har betydelse för ollonproduktionen
somökarmed 160 000 ollon ha1förvaije
meter ökat ståndortsindex. Det atmos-

fåriska kvävenedfallet som har pågått
sedan 1950-talet och i dag är ca 20 kg
ha'1 och år har i södra Sverige resulterat
i en kväveupplagring i marken på 300
- 450 kg ha'1 (Westling 2001). Den höjer
markens produktionsförmåga och är säkert en bidragande orsak till intensivare
ollonproduktion genom att hjälpa träden
att kompensera för den energiförlust som
ollonproduktionen medför. På svagare
marker kan ollonproduktionen höjas ge¬
nom gödsling (Le Tacon och Oswald
1977).

Hur ofta blir det då ollonår? I litteratu¬
ren sägs ollonåren komma oregelbundet
med 3-10 års intervall (Rydberg 2001). En
litteraturstudie har gjort det möjligt att få
uppgifter om ollonår för vissa tidsperioder
från slutet av 1600-talet och framåt. Uppgiftema har kompletterats med data från
undersökningar gjorda vid Institutionen
för sydsvensk skogsvetenskap. Här har
ollonfallen följts i ett 1 5-tal olika bestånd
sedan 1989. Undersökningarna visar att
medelintervallet har varit 5-6 år fram till
mittenav 1960-talet. Under de senaste 35
åren har ollonåren kommit betydligt oftare
15
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med ett genomsnittligt intervall av 2-3 år
(Figur 2). Under den sista tidsperioden har
det dessutom varit två ollonår i följd vid
två tillfallen, 1986-1987 och 1992-1993,
något som av många har ansetts omöjligt
(Lindqvist 1931). Detta har tidigare inte
kunnat visas för Sverige, däremot har det
förekommit i bl. a. Danmark och Tysk¬
land. Mellan 1976 och 1983 var intervallet
sju år, men efter 1983 har det aldrig varit
längre än tre år mellan ollonåren.
Variationen i antal ollon är stor, men
genomsnittet i de sedan 1989 undersökta
bestånden, där ollonfallens storlek har
registrerats, är 5.3 miljoner bokollon hai
(Figur 3). Flest ollon föll det 1995 då
medeltalet var 9.1 miljoner. Även hösten
2006 föll det mycket ollon, 8 miljoner,

■I

-

medan 2004 endast gav 1.1 miljoner ollon
ha4 beroende på att vårfrosten gickhårt
åt blommorna, speciellt på de nordligare
lokalerna. Siffrorna här kan jämföras med
en tidigare undersökning utförd 1974-83
då medeltalet var 3.7 miljoner ollon ha4
(Simak 1993).

Hur stora är då skillnaderna mellan ol¬
lonår och icke ollonår, då det produceras
ett lägre antal ollon? Åren 1994 - 2005
har antal ollon räknats också under icke¬
ollonår och när man under ollonår talar
om miljoner ollon ha4 far man under icke¬
ollonår räkna i tusental. Antalet varierar
mellan 0 och 4 000 ollon ha4 och under
tre av de sju icke-ollonåren hade inga ollon hittats i fröfalloma.
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Groddplantor av bok med hjärtbladen utvecklade.
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Orsaker till en intensivare
Några nackdelar:
ollonproduktion
•Under ett ollonår och åren efter
Förklaringen till en allt större och oftare
minskar årsringsbredden. Detta kan
förekommande ollonproduktion kan tro¬
medföra att tillväxten minskas av
ligtvis sökas hos klimatet. Som nämnts
oftare förkommande ollonår.
föregås ollonåren ofta av en varm och torr
•Energiförlustema i samband med
sommar. Av de 14 ollonår som förekom¬
blomning och ollonproduktion kan
mit sedan 1974 har 12 föregåtts av en
juli månad med högre medeltemperatur
minska trädens vitalitet.
än normalt. Värmens intensitet och var¬
aktighet har också haft betydelse liksom
•Frekventare och rikligare ollonår
en lägre nederbörd. Naturligtvis är det
gynnar skadegörare som livnär
ett starkt samspel mellan dessa faktorer.
sig på ollon och plantor. Dessa far
Kvävenedfallet kan också vara en bidra¬
bättre möjligheter att massföröka
sig medan populationema vid längre
gande orsak.
ollonårsintervall minskar på grund
av. matbrist.
Konsekvenser av tätare och rikligare
ollonår
Det finns både för- och nackdelar med Läs mer
oftare förekommande ollonår med större Innehållet i den här artikeln är huvudsakligen
hämtat irån artikeln ”Effects of weatheT
mängd ollon.
conditions on mast year frequency in beech
Några av fördelarna är:
•Kortare intervall gör det lättare för (Fagiis sylvatica L.) in Sweden” skriven av
samma författare. Den finns i Forestry 2007;
den skogsansvarige att planera för- 80:555-565.
yngringsåtgärder.
Frågor och kommentarer
•Det grövsta och värdefullaste via e-post tas tacksamt emot:
boktimret avverkas i samband med Rolf.Overgaard@ess.s
föryngringsåtgärdena. Frekventare
ollonår ger ett jämnare virkesflöde till
industrierna och minskar variationen
av timmerprisema.

•Om ett föryngringsförsök misslyck¬
as är den bästa lösningen att försöka
igen vid nästa ollonår. Utsikterna är
dock sämre vid det förnyade försöket
eftersom beståndet är utglesat till en
skärm vilket har ökat tillgången av
ljus, vatten och näring. Marken har
då ofta invaderats av gräs och örter
vilka blir svåra konkurrenter till de
nya plantorna. Med tätare intervall
hinner denna konkurrens inte bli lika
svår.
17
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KAN MAN GÖMMA SIG I MÄNGDEN?
En möjlig genväg till lyckad ekföryngring
Anna Monrad Jensen

Restaurering av ekskogar
Eken är det dominerande trädet och viktig
del av våra sydsvenska ädellövskogar.
Speciellt gamla, grova ekar är centrala
för den biologiska mångfalden i skogen
(Niklasson och Nilsson 2005, Nordén
m.fl. 2007). För att på lång sikt kunna
bibehålla eller rent av öka andelen skogsbiotoper med hög biologisk mångfald,
krävs ett kontinuerligt nytillskott av unga
ekar. Naturvårdsgallring i blandskog med
stort inslag av ädellöv kan vara ett sätt att
åstadkomma naturlig föryngring av ek
(se Götmark 2007), men hjälpplantering
av ek kan ibland vara nödvändig för att
säkra nästa generation av grova ekar (fig.
1). I denna artikel presenterar jag aktuell
forskning om hur en sådan plantering

kan bli framgångsrik. Föryngringsfasen av ekskog är ofta problematisk och
kostsam för den enskilde skogsägaren.
Problem som ofta nämns i samband med
föryngring av ek är viltbetesskador samt
att de små plantorna utsätts för konkur¬
reras från gräs och vedartad vegetation.
Traditionellt åtgärdas dessa problem
genom bortröjning av buskar, markbe¬
redning och uppsättning av viltstängsel,
vilka dock är kostsamma skötselsmetoder
(Löf m.fl. 2004). Dessutom kan stängsling
strida mot andra naturvårdsmål, samt
andra användningsområden, såsom jakt.
Det finns därför ett behov av alternativa,
mera kostnadseffektiva och miljövänliga,
föryngringsmetoder för att stärka våra
ädellövskogar.

Konkurrerar buskskiktet med
eken eller underlättar det ekens
etablering?
Vi vet relativt lite om interaktionen mellan
buskar och små ekar. Den forskning som
finns fokuserar på konkurrensen mellan
örter och ekar. Till exempel har forskning
vid Sveriges lantbruksuniversitet visat att
unga ekar ( Quercus robur) påverkas ne¬
gativt av konkurrens från örtvegetationen
samt att konkurrensen primärt sker under
marken (Löf 2000). Det antas därför ofta
att småplantoma även missgynnas av att
växa i ett buskskikt bestående av till ex¬
empel brakved, hallon samt andra unga
småträd så som björk och lönn, på grund
av konkurrens om underjordiska resurser
som vatten, fosfor och kväve. Det är dock
inte självklart att det är negativt fór ekar
att växa tillsammans med andra arter,
eftersom buskvegetationen kan förändra
växtmiljön på ett sätt som är positivt för
plantan. Det är alltså möjligt att ett busk¬
skikt underlättar för eken istället för att
konkurrera med den (se nedan).
Restaurering av ekskogar utanför
Sverige
Utanför Sverige har man vid flera restaureringsförsök sett att etableringen av
ek på marker där föryngring annars har
svårt att ske kan underlättas om eken
planteras i naturligt förekommande busk¬
vegetation (Callaway 1992, Castro m.fl.
2002, Buckley m.fl. 1998, Li och Ma
2003). Man använder den naturliga busk19
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Figur 1. Naturligt föryngrad ek. - Foto: A. M. Jensen.

vegetationen som en slags förkultur fór
eken. Ett exempel är den sydeuropeiska
eken Q. pyrenaica som är svår att eta¬
blera med traditionella planteringsmetoder på kal mark. En spansk forskargrupp
(Castro m.fl. 2006) har visat att etablering av den unga ekplantan underlättas
markant av plantering i buskvegetation
bestående av Salvia lavandulifolia. På
kal mark var dödligheten av Q. pyrenaica
mycket hög, antagligen på grund av vattenbrist under växtperioden. För ekarna
som växte tillsammans med buskar var
däremot inte bara överlevnaden högre,
utan även tillväxten och de blev längre,
vilket delvis kan vara en effekt av ljuskonkurrens. Buskvegetationen kan ändra
centrala faktorer i det mikroklimat som
plantorna växer i, såsom tillgången till
vatten, näring och ljus, vilket i sin tur
kan leda till ökad tillväxt hos ekarna,
20

Undersökningar om detta saknas dock i
Sverige.

En annan positiv effekt som har observerats är att viltskadorna minskar på små
träd som växer tillsammans med buskar
(Vera 2000, Barazam.fi. 2006). Tankenär
helt enkelt att sannolikheten att eken betas
minskar om betesdjuren har mer mat och
flera födoämnen att välja från - eken kan
så att säga gömma sig i buskarna (fig. 2).
Att älg och rådjur föredrar vissa arter av
buskar och träd, medför att artsammansättningen av buskskiktet dessutom har
betydelse för ekens risk att betas (Baraza
m.fl. 2006). Sett från ett svenskt ädellövskogsperspektiv är det därför en viktig
fråga om det vore möjligt att minska betningsskadoma på ek och undvika kostsam
stängsling genom att plantera ek i befintlig
buskvegetation?
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Figur 2. Kan eken gömma sig i mängden? - Foto: A. M. Jensen.

Kan eken gömma sig bland buskar
och hur påverkas ekens tillväxt?

Etablering av ek i våra sydsvenska ädellövskogar skiljer sig mycket från till
exempel de torra spanska förhållandena
där huvuddelen av den existerande forskningen gjorts. Vi behöver därför studera
vegetationsdynamiken i våra skogar för
att förstå om etableringen av ek skulle
gynnas av att plantorna får växa bland
buskar. De centrala frågor som behöver
besvaras innan metoden skulle kunna
tillämpas i Sverige är därför:

•

Hur påverkar buskar ekens tillväxt och fysiologiska tillstånd under etableringsfasen?
Minskar betningsskadoma vid plantering i
naturligt förekommande buskvegetation?

•

Jag arbetar nu inom Ädellövprogrammet (www.adellovskog.nu) vid
Sydsvensk Skogsvetenskap, SLU, i ett

fyraårigt doktorandprojekt med syfte
att utreda dessa frågor. För att följa hur
plantor och små träd, som växer upp ur
buskskikt, klarar sig över tiden krävs även
framgent mer studier.
För att förstå hur buskar påverkar

ekens tillväxt och fysiologiska tillstånd
under etableringsfasen kommer jag att
undersöka hur centrala fysiologiska
processer förändras när eken växer i tät
buskvegetation. Intressanta processer är
till exempel skillnad i fotosyntes samt
fördelning av stärkelse och näringsäm¬
nen i plantan. Det är möjligt att eken
tillämpar en alternativ tillväxtstrategi
under konkurrens med annan vegetation
och det är känt att flera av våra lövträd
omfördelar biomassa vid förändring av
ljus och näringstillgång (Portsmuth och
Niinemets 2007). Från 2008 följer jag
ett försök i Alnarp, där ekar under 2007
planterades i tät buskvegetation bestående
21
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av hallon, hassel, björk, asp och ask på
åkermark. Försöksupplägget möjliggör en
undersökning av effekten av buskskiktets
konkurrens och inverkan på ekar både
under och över jord.
Frågan om eken verkligen kan gömma
sig bland buskar och därmed undvika eller
minska betning från älg och rådjur under¬
söks genom att plantera ekar både i och
utanför buskvegetation i tio ädellövskogar
i södra Sverige. För att se hur ekarna kla¬
rar sig då betestrycket är mycket lågt delas
försöket upp så att hälften av plantorna
dessutom skyddas av viltstängsel. Ekens
överlevnad, tillväxt och eventuella be¬
tesskador kommer att följas de närmaste
tre åren. I samband med detta kommer
också ört- och buskvegetationens täthet
och artsammansättning att studeras. Sko¬
garna där dessa försök genomförs ingår
alla i Ekprojektet vid Göteborgs univer¬
sitet, där Frank Götmarks forskargrupp
studerar förändringar av den biologiska
mångfalden vid naturvårdsgallring. För
mer information om detta projekt, se ar¬
tikel i Ekbladet (Götmark m.fl. 2002).

Praktisk applicering
Hittills finns det fa studier som undersökt
interaktionen mellan ekar och buskar,
och den potentiellt underlättande effekt
som buskvegetation kan ha under ekens
föryngringsfas. Kunskapen och resulta¬
ten från detta projekt kommer därför att

ge oss viktig information om samspelet
mellan vegetationskomponenter i våra
ädellövsskogar. Ökad förståelse av busk¬
vegetationens betydelse för ekens tillväxt
och viltbetesrisken kan bidra till utform¬
ningen av nya, mera kostnadseffektiva och
miljövänliga metoder för föryngring av
ek. Mina studier kommer förhoppningsvis
att bidra till att stärka våra ädellövskogar
och den biologiska mångfald som är knu¬
ten till denna skogstyp.
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NY TRÄTEKNIK HÖJER VÄRDET PÅ
LÖVSKOGEN
Jimmy Johansson & Dick Sandberg

Lövträ är ett uppskattat material i möb¬
ler, snickerier och inredningar samtidigt
som en stor del av det svenska lövträet av
olika anledningar inte utnyttjas för dessa
användningsområden. Endast ca 5 % av
den totala volymen lövträ som årligen
avverkas blir sågat virke. Motsvarande
siffra för furu och gran är 50 %. Istället
importeras den största delen av råvaran,
men bakom knuten väntar nya spännande
nyheter, vilka är ett resultat av forsk¬
ningen vid Växjö universitets avdelning
fór Skog & Trä.
Odling och förädling av lövträ till trä¬
produkter är en förhållandevis marginaliserad företeelse i vårt barrträdsorienterade
skogsland. Trots detta finns totalt sett en
stor volym lövträ som skulle kunna för¬
ädlas mer innovativt och marknadsföras
så att slutkundens uppskattning av lövträd
ökar. Därmed skulle även efterfrågan öka
vilket på sikt kan leda till ett ökat värde
på skogen.
Sågning av stocken är det förädlingssteg,
efter skogsskötseln, som i huvudsak be¬
stämmer vilka egenskaper materialet skall
få i slutprodukten. Alla stockar är olika
och sågverksmännens vältränade ögon
bestämmer hur vaije stock skall sågas. I
sågverket liksom i skogen läggs grunden
fór en god kvalitet, men i sågverket sker
också en värdeaktivering av träets innebo¬
ende egenskaper, som beroende på hur väl
man lyckas, starkt påverkar den fortsatta
vidareförädlingen.
24

För snickeri- och möbelindustrin
innebär möjligheten att köpa in ämnen
i färdiga dimensioner istället för plank
och bräder, att virkesspillet kan minimeras och möjligheterna att skapa en
rationell produktion ökar. Det medför
också att ett högre pris kan betalas för det
virke man är i behov av. Sågverken eller
ämnestillverkama kan å sin sida utnyttja
den sågade varan mer optimalt än vad ett
enskilt snickeri har möjlighet att göra,
eftersom de har flera olika köpare med
olika dimensions- och kvalitetskrav.

Kundernas krav
Bristande formriktighet som resulterar i
volymförluster vid den fortsatta bearbet¬
ningen är kännetecknande för sågat virke
i allmänhet. Även olikheter i textur på
grund av att man inte tar hänsyn till årsringsorienteringen i ämnenas tvärsnitt kan
vara ett problem för vissa slutprodukter
och vid ytbehandlingen.
Kundernas krav på trä som skall an¬
vändas till snickerier av hög kvalitet kan
beskrivas som:

• noggrannhet i mått och geometri,

• sprickfrihet,

• kontrollerade rörelser vid ändrad
fuktkvot,

• hållfasthet och hårdhet,
• estetiska och taktila egenskaper,

• beständighet vid utomhusanvändning.
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Det har visat sig att dessa krav till stor
del kan uppfyllas om trämaterialet sågas
så att det får stående årsringar, samt blir
fritt från märg och ungdomsved.

Stående årsringar
Stående årsringar är en av grund¬
förutsättningarna för högkvalitativa
träprodukter. Detta har i generationer
suttit i ryggmärgen hos skickliga hant¬
verkare. I Hantverkets bok från 1938
står det att läsa om kvartersågning, dvs.
det traditionella sättet att såga fram virke
med stående årsringar “Kvartersågning
används endast för ädlare träslag...
Fördelarna härmed äro dels en jämn
och i brädornas tvärled (bredd) ringa
krympning, dels stor hårdhet samt vack¬
ert utseende. Metoden medför emellertid
ganska stort spill och kan användas en¬
dast i sådana fall där fodringama äro
mycket höga och man kan påräkna ett
bättre pris".
Detta visar att man sedan lång tid till¬
baka vetat att trä med stående årsringar
är att föredra, men den tekniska utveck¬
lingen har inte kommit så långt att sådant
virke kan tillverkas rationellt i industriella
anläggningar.

90°

60°

Virket har stående årsringar när årsringsorienteringen i virkets flatsidor är mellan 60 och 90
grader. Graden av stående årsringar avläser man i
virkets ändytor. (Illustration av D. Sandberg)

Egenskaper hos virke med stående
årsringar
Stående årsringar förutsätter att märgen
och den märgnära veden tas bort när
virket sågas. Från gammal hantverkstradition och baserat på väl etablerad kunskap
om trämaterialets egenskaper vet man att
virke med stående årsringar har följande
träslagsoberoende egenskaper:
Det är formriktigt, dvs. virket är i
stort sett rakt, plant och vinkelriktigt
efter torkning.
Det är formstabilt, dvs. formför¬
ändringar vid variation av virkets
fiiktkvot är liten och virkets tvärsnittsform bibehålls trots svällning
och krympning.
Det är fritt från märg, vilket mins¬
kar risken för sprickbildning vid
torkning och förekomst av s.k.märgsprickor i virket.
Kärnveden och den s.k. rödkäman är
entydigt orienterad, vilket underlättar
för att tillgodogöra sig dess estetiska
och fysikaliska egenskaper.
De radiella ytorna, dvs. flatsidoma
hos virke med stående årsringar, är
slitstarkare och något hårdare än
motsvarande tangentiella ytor.
De radiella ytorna utgör även ett
bättre målningsunderlag jämfört med
tangentiella ytor.
Fuktupptagningen i radiella ytor är
lägre än för motsvarande tangentiella
ytor.
Virket motstår sprickbildning vid
utomhusanvändning bättre än vanligt
sågat virke.
Virke med stående årsringar har fram¬
förallt två nackdelar i jämförelse med
vanligt sågat virke:
Virkets bredd blir förhållandevis liten
på grund av att mindre än halva stockdiametem utnyttjas i breddriktningen.
25
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Kvistarna på virkets flatsidor och i
viss mån även inuti virket blir stora
(homkvistar) och kan i vissa fall för¬
svaga eller deformera virket avsevärt.
Detta beror på att vid sågning av virke
med stående årsringar klyvs kvistarna
i längdriktningen.
Sågning for stående årsringar
Det finns flera olika sågmönster för fram¬
ställning av virke med stående årsringar.
Enligt mycket gammal tradition tillämpa¬
des s.k. radialspräckning av stockar som
sedermera utvecklades till kvartersågning, där stocken delas upp i fyra delar
(kvartar) som därefter var för sig delas
upp i bräder. Att såga fram en centrumbit
ur stocken och klyva den genom märgen
med en s.k. märgfångare är idag en vanlig
metod fór att erhålla stående årsringar.
PrimWood-metoden baseras dock på ett
helt nytt sågmönster, s.k. stjämsågning.
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Sågmönster för att få fram virke med stående
årsringar: översta raden olika varianter av
kvartersågning, undre raden från vänster 3ex-log och monolitsågning där centrumbitama
har stående årsringar, samt slutligen
stjämsågning. (Illustration av D. Sandberg)
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PrimWood-metoden
Vid Skog & Trä arbetar vi med att
utveckla den s.k. PrimWood-metoden
för att få fram lövträ med stående års¬
ringar. En första industriell anläggning
håller på att byggas i Berga utanför
Högsby och beräknas komma i drift
under våren.
PrimWood-metoden är en integre¬
rad produktionsmetod där man uti¬
från kundernas krav på slutprodukten
(komponenter och skivor) har anpassat
val av råvara, sågsätt, torkning och
vidareförädling för att uppnå ett högt
volymutbyte och rätt kvalitet.
Metoden bygger på ett sågsätt som
kallas stjämsågning och att virket vi¬
dareförädlas genom borttagning av alla
kvistar och defekter, fingerskarvning
av korta bitar, hyvling och limning till
ä™ och skivor- Samtli8a Produkter
som kommer från PrimWood-metoden
är helt kvistfria.

9A

Användning av lövträ
med stående årsringar
Färgen och texturen hos det
lövträvirke som används till
t.ex. möbler och inredning
är viktiga köpindikatorer för
slutkonsumenten. Normalt

har det svenska lövträet be¬
roende på växtbetingelser en
väldigt livfull textur. Detta
är något som uppskattas för
t.ex. golv och som därmed
utnyttjas inom golvindustrin
där det är mycket vanligt att mark¬
nadsföra produkter med rustikt eller
vilt utseende.
Genom PrimWood-metoden ges
möjlighet att antingen förstärka eller
försvaga det livfulla utseendet. Stå¬
ende årsringar innebär en naturligt
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PrimWood-metoden är ett produktionskoncept för tillverkning av kvistfria komponenter och
skivor med stående årsringar. (Illustration av D. Sandberg)
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Till vänster en bordsskiva av ask med stående årsringar och brunkärna och till höger s.k. blixt
(märgstrålar) i ek med stående årsringar. (Foto D. Sandberg & J. Johansson)

lugnare textur hos virket men samtidigt
ger metoden möjlighet att utnyttja s.k.
röd- eller brunkäma på ett kontrollerat
sätt. Kärnan kommer att vara entydigt
orienterad till ena sidan av virket, vilket
kan utnyttjas i exempelvis skivmaterial
för att skapa effektfiilla mönster. Stå¬
ende årsringar kommer även att exponera
märgstrålar i träets yta extra starkt vilket
i vissa träslag t.ex. ek ger upphov till ett
effektfullt blixtliknande mönster.

Idag är det framförallt ek, björk och ask
som efterfrågas av slutkonsumenterna.
Samtidigt finns stora volymer av al, asp
och bok som inte efterfrågas i samma
utsträckning. Ett mål med PrimWoodmetoden för lövträ är därför att kunna
skapa nya attraktiva produkter även av
dessa träslag.
Mer att läsa (se omslagets 3:e sida)
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VEDINSEKTER I GROT AV EK
Gunnar Isacsson

Intresset för biobränsle ökar mer och
mer efterhand som oljan blir dyrare och
medvetenheten ökar om hur fossilt kol
påverkar vårt klimat. Det finns ett tydligt
samhällsintresse att ta vara på grenar och
toppar (GROT) till biobränsle. Detta gäller särskilt löwed tack vare dess ofta höga
torrvikt och därmed högre energiinnehåll,
För ek är användning till biobränsle extra
intressant eftersom det är svårt att hitta
annan avsättning för klena dimensioner.
Men sådan ekved är också mycket viktig för ett stort antal vedinsekter, varav

många dessutom är hotade. Vad kan man
då göra för att både kunna ta vara på ek¬
GROT och samtidigt bevara mångfalden
av vedinsekter?
För 50 år sen beskrev Thure Palm levnadssättet för 820 olika arter av vedskalbaggar på olika lövträd i Syd- och Mellansverige. Av hans överskådliga tabeller kan
man se att 92 arter lever på farsk ekved
upp till 20 cm grovlek, dvs. ek-GROT.
Idag känner vi till ca 110 sådana arter i
Sverige. 20 av dessa är med på 2005 års
rödlista som mer eller mind-
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Den rödlistade långhomingen Rödhjon (Pyrrhidium sanguineum) var den rödlistade skalbagge
som kläcktes från flest GROT-högar. Foto: Andreas Malmqvist.
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Kartan visar antalet funna arter av vedskalbaggar per lokal med antalet

rödlistade arter inom parentes. (Mer info i text)

re hotade. Det är alltså stor risk att GROThögar med ek blir dödliga fällor for hotade
arter, i synnerhet när GROT:en huggits i
naturreservat med ekhagmarker.
År 2003 - 2004 gjorde Jonas Hedin
(numera på länsstyrelsen i Kronobergs
län) och jag en undersökning av vedinsekter på ek-GROT på uppdrag av Energimyndigheten. Med hjälp av GROTansvariga och entreprenörer på Södra,
Sydved och Växjö Stift, samt tjänstemän
på berörda Skogsvårdsstyrelser, samlade
vi in en stor mängd vedprover av trolika

grovleksklasser från tre olika nivåer i
GROT-högama och undersökte alla skal¬
baggar som kläcktes fram.
Totalt kläcktes 42 skalbaggsarter varav 8 rödlistade ur vårt stickprov av ekGROT. Man bör komma ihåg att vi med
denna metod endast hittade arter med
ettårig utveckling. Många rödlistade arter
på ek-GROT behöver under två - fyra år
från ägg till vuxen individ. Kartan ur rapporten till Energimyndigheten illustrerar
fördelningen av högarna och antal kläckta
skalbaggsarter.
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Kartan visar antalet funna arter av
vedskalbaggar per lokal med antalet
rödlistade arter inom parentes. Antalet
provtagna nivåer per GROT-hög visas
med symbolen A. Tre st. A visar således att
prover tagits från alla tre höjder i högen
(överst, mitt i och underst). Högar med
endast ett A har bara provtagits i översta
lagret. Lägg märke till att antalet rödlis¬
tade arter i ek-GROT ökar mot öster (eller
sydost) i Götaland.
Vi fann en tydlig skillnad mellan olika
delar av högarna. De bitar som ligger
soligt överst i högen har fler arter, fler
individer och fler rödlistade arter än de
bitar som ligger beskuggade längre ner
i högen. Undersökningens resultat kan
sammanfattas i följande råd:
Lämpliga hänsyn till vedinsekter vid
GROT-hantering av ekved
• Det allra bästa är att hantera ek-GROT
vid sådana årstider att nästan inga ved¬
insekter lägger ägg i det, dvs. avverka
från början av augusti och var klar med
flisningen till mitten av april.

•Spara alltid en femtedel av ekveden som
får ligga kvar i beståndet, helst koncen¬
trerat till soliga gläntor och skogsbryn.
Spara hela träd eller toppar med både
grövre och klenare ved.
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•

Om högen har legat över hela som¬
maren - lyft av ca 10% av översta lagret
med ek och lämna kvar det.

• Om man redan vid skotningen vet att
högen kom att ligga kvar hela sommaren
- täck ekveden med ett skuggande lager
av björk-GROT (eller barr-GROT, som
är ännu effektivare).
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VEDSVAMPAR PÅ EK - 15. Askticka
Stellan Sunhede

Tjugotvå eksvampar har tidigare beskrivits och illustrerats i Ekbladet. Flera av
dessa förekommer även på andra trädslag än ek i Nordeuropa. Hit hör t.ex.
svavelticka Laetiporus sulphureus, grenticka Polyporus umbellatus, hasselticka
Dichomitus campestris, igelkottaggsvamp Hericium erinaceus och ekkrösExidiatruncata (Sunhede 1993, 1994, 2001, 2004, 2005). Askticka, Perenniporia
fraxinea, som presenteras nedan hör också till denna kategori av eksvampar.

Fruktkropp
Askticka - Perenniporia fraxinea (Bull.:
Fr.) Ryvarden.
Vedlevande, hattbildande ticka. Frukt¬
kroppar fleråriga, brett vidväxta, 5-28 cm
breda, 4-8(-24) cm höga vid basen, 7-14
cm djupa, i vertikalsnitt ofta ± triangulära,
ibland konsolformade, som färska segt
korkartade, i torrt tillstånd hårda, växande
enstaka, hopsmältande eller taktegellagda. Hattens ovansida jämn till småknölig,
ibland något zonerad, vitaktig-ljust beige,
beigebrun-rödbrun, grå-gråbrun, mot ba¬
sen av fruktkroppen mörkgrå till svart och
ofta söndersprucken (Figur 1,2). Hattkant
± spetsig till rundad, under aktiv tillväxt
sammetsartad, vitaktigt beige till gul¬
beige, med brunaktiga fläckar vid tryck
(Figur 1, 2). Undersida som torr blekt
gråvit-ljust gråbrun, med runda till kan¬
tiga porer, 4-6 per mm. Poryta under aktiv
tillväxtfas vitaktig, brunaktig vid tryck.
Fruktkroppskött (trama) blekt bmnbeige
till kork-färgat. Rörlager av samma färg
som tramat, hos äldre fruktkroppar skik¬
tade, ibland åtskilda av tramavävnad. Rör
5-17 mm långa. För mikroskopiska kän¬
netecken se Hansen & Knudsen (1997),
Ryvarden och Gilbertsson (1994) och
Sunhede (1979).
Gamla mörka fruktkroppar av askticka

kan påminna om gamla exemplar av
platticka Ganoderma applanatum (Pers.)
Pat. med gråsvart översida.Asktickan har
dock ett ljust korkfärgat trama medan
plattickan har ett brunt.
Ekologi
I Sverige är asktickan funnen på lundalm
Ulmus minor och ek Quercus robur. I
Danmark är arten rapporterad från bok
Fagus sylvatica, ek och Robinia (Foren¬
ingen til Svampekundskabens Fremme).
I Sverige och Danmark har svampen
observerats på värdträd i beteshagar, i
park- och vägkantsmiljö (Figur 3). Frukt¬
kropparna bryter ofta fram på basen av
värdträden men kan ibland sitta högre
upp. En skorplik fruktkropp växte inne
i ett hackspetthål, 1,8 m över marken
på lundalm. Detta träd hade även tre
hattbildande fruktkroppar på stambasen
(Sunhede 1979). I Sverige och Danmark
är de flesta fynden gjorda på grov ek
men söderut i Mellan- och Sydeuropa
växer arten på många andra substrat.
Från Tjeckien och Slovakien rapporterar
Kotlaba (1984) följande substrat: Ro¬
binia pseudacacia 10, Fraxinus spp 8,
Populus spp 6, Quercus robur 4, Acer 1,
Gleditsia triacanthos 2, Populus spp 6,
Salic sp. 1 träd. I Breitenbach & Kränzlin
31
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Figur 1-3. Askticka, Perenniporia fraxinea. - 1,2: Fruktkroppar. - 1: Med beigegul tillväxtzon
och gråvitt porlager, på basen av ek. - 2: På basen av lundalm. - 3: Värdträd, ek i beteshage.
- 1, 2: Sverige. 1: Öland, Gärdslösa sn, Jämjö 23.07.1988. 2: Gotland, Klinte sn, Klintebys
17.9.1977. -3: Danmark, Fyn, Wedellsborg 17.5.1992. -Foto: Stellan Sunhede.
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(1986) visas fruktkroppar på basen av en
ek från Schweiz. För Europa i sin helhet
noterar Ryvarden & Gilbertsson (1994) att
asktickan främst växer på ask och listar
förutom ek en rad andra lövträd som arten
observerats på.

centrala och södra Europa, Storbritannien,
och norrut till södra Sverige. Enligt Ryvarden & Gilbertsson (1994) är asktickan
vanlig i östra USA och Kanada.
Artens roll i skogsbruket
Arten är mycket sällsynt i Sverige och
saknar praktisk betydelse i ekskogsbruket. Det är starkt önskvärt att värdträd

Röta
Arten orsakar vitröta i lövträd och av
fruktkropparnas position att döma främst sparas.
i trädens basala delar men rötan kan
sträcka sig åtminstone ett par meter upp Summary
i trädstammen.
Sunhede, S. 2008. Vedsvampar på ek. 15. PeUtbredning och status
I Sverige är asktickan mycket sällsynt
och bara rapporterad från Gotland och
Öland (Sunhede 1979, Larsson 1997).
Arten är även mycket sällsynt i Danmark
(Hansen & Knudsen 1997, Christensen &
Heilmann-Clausen 2003). I båda länderna
är arten rödlistad och placerad i katego¬
rin ”akut hotad, CR” (Gärdenfors 2005,
Stolze & Pihl 1998). Arten är vitt spridd i

renniporia fraxinea (Bull.: Fr.) Ryvarden. (Wood
fungi on oak. 15. Perenniporia fraxinea (Bull.:
Fr.) Ryvarden. Ekbladet 23: 31-34).
The gross morphology, ecology, and distribu¬
tion of the white rotting polypore Perenniporia
fraxinea (Bull.: Fr.) Ryvarden are treated. The
perennial finit bodies of the fungus often appear
on the very base of the trees but are sometimes
found somewhat higher up. They are typically
pileate and more or less triquetrous in vertical
section. However, resupinate specimens occur
33
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section. However, resupinate specimens occur
and a well developed resupinate fruit body was
found iside a wood-pecker's hole 1.8 m above
the ground on Ulmus minor. In addition, three
pileate fruitbodies were growing at the base of
the same tree. In North Europe P. fraxinea is
a rare species several times found on oak (Q.
robur) but not restricted to this tree. In Sweden
the fungus is known from Ulmus minor and
Quercus robur on the Baltic islands of Gotland
and Öland, respectively. In Denmark it is re¬
ported from Fagus, Robinia and Quercus. The
host trees have been found in grazed wood¬
lands, parks and on a road-side. The fungus is
red-listed in Denmark and Sweden and classi¬
fied in the category critical in both countries.
Stellan Sunhede, School of Life Sciences, Uni¬
versity of Skövde, Box 408, SE-541 28
Skövde, Sweden.
E-mail: stellan.sunhede@his.se
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TILL MINNE AV ERIK STÅÅL
Vår avhållne hedersmedlem, Erik Ståål,
avled i oktober 2007. Han blev 86 år.
Erik växte upp i Sölvesborg. Han var
mycket idrottsintresserad och ägnade sig
bl.a. åt orientering, skytte, bandy, simning
och segling. Han tävlade framgångsrikt
med Blekingseka och Nordisk folkbåt.
Seglingen förblev ett viktigt inslag under
hela hans liv. Eriks intresse för skogen
väcktes i unga år, och efter genomgång¬
en skogsskola fick han anställning vid
Skogsvårdsstyrelsen i östra Blekinge. Han
var bland annat med om att utveckla grönrisplanteringen, en metod som fortfarande
tillämpas med framgång i försommartorra
områden. 1961 startade han Jämjö skogsbruksområde inom Södra Skogsägarna,
vars områdeschef han förblev ända fram
till pensioneringen.
Eken var Eriks i särklass största fa¬
vorit, och redan på 1950-talet blev han
engagerad i Sällskapet för ekodlingens
främjande, sedermera Ekfrämjandet.
Medlemskap var på den tiden i stort sett
förbehållet professorer och länsjägmästare, men Eriks helhjärtade engagemang
gjorde honom snart till en tongivande och
uppskattad medlem. Redan 1964 erhöll
han Ekfrämjandets 1 :a pris för framstå¬
ende ekskogsskötsel på sin fastighet,
Flakulla, där han omsatte sina ideer och
skaffade sig en gedigen, praktisk erfaren¬
het. Erik hade också modet att energiskt
försvara ekskötselns berättigande i tider
då kortsiktiga ekonomiska kalkyler för¬
aktfullt dömde ut denna verksamhet.
Erik tog sig alltid tid att ställa upp
och dela med sig av sina erfarenheter. I
förening med en enastående pedagogisk
talang blev hans erfarenhet och kunskap
därigenom tillgänglig för en allt vidare
krets. Under nästan 50 år introducerades
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Erik Ståål. Foto: Boris MöIIerström.

samtliga jägmästarkurser i ekskogsskötsel
genom hans försorg. Oräkneliga är alla
övriga studiegrupper och exkursioner som
under årens lopp vallfärdat till de östble¬
kingska ekbestånden under hans sakkun¬
niga ledning. Eriks entusiasm smittade av
sig och han blev med åren alltmer anlitad
som ekrådgivare, inte bara i hemlänet,
utan runt om i hela södra Sverige. En
sammanställning av Eriks digra erfarenhetsmaterial utgavs i bokform 1986 med
titeln ”Eken i skogen och landskapet”.
Eriks kunskap och verbala förmåga har
inte minst varit berikande för Ekfrämjan¬
dets verksamhet. Hans orubbliga pondus
och träffsäkra humor har i hög grad präg¬
lat våra exkursioner och övningar. När
Ekfrämjandet 1989, på initiativ av profes35
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sor Nordström, inledde kursverksamhet i
ekskogsskötsel var Erik den självskrivne
läromästaren. Underen 1O-årsperiod fick
mer än 300 elever förmånen att under
trivsamma former ta del av hans inspirerande föreläsningar. 1994 belönades Erik
med Ekfrämjandets högsta utmärkelse,

Erik lämnar efter sig ett stort vakuum,
men hans livsverk fors vidare av döttrarna
Bodil och Cecilia och förhoppningsvis
även av redan introducerade barnbarn i
nästa generation.
Arne Mirton
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TILL MINNE AV GÖRAN ATMER
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Göran Atmer. Foto: Boris Möllerström.

En av våra mest entusiastiska medlemmar,
Göran Atmer, avled i juni 2007. Han blev
80 år.
Göran växte upp i Stockholm och på
familjens herrgård, Hallqved, utanför
Uppsala. Det var en gammaldags miljö
som påverkade honom starkt, både den patriarkaliska miljön och respekten för hårt
arbete. Han började sitt yrkesliv som jurist.
Han blev jur. kand.1948 och hovrättsråd
1976. Parallellt med juridiken byggde han
upp ett företag i fastighetsbranschen och
fann snart att företagande var betydligt
intressantare. Från 1982 ägnade han sig
helt åt sitt växande företag.
Göran blev en framgångsrik och ovan¬
lig företagare som inte eftersträvade vinstmaximering. Företagandet var för honom
att skapa livskvalitet för sig själv och sina

medarbetare. Han ansåg att rekreation och
bildning hörde samman och bjöd samtliga
medarbetare på en årlig resa. Den gick till
orter som Berlin, Florens eller Barcelona.
Göran Atmers förverkligade tankar om
sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och
lönsamhet uppmärksammades och blev
föremål for olika utmärkelser.
På Hallqved lade Göran ned ett
mångårigt arbete på landskapsvård och
öppnade vackra vyer i den gamla sjuttonhundratalsparken. Det var också här
som Görans intresse för Ekfrämjandet
väcktes under hans strövtåg i Hallqvedskogen, där han kunde beskåda och ömt
vårda samtliga ädla lövträdslag. Tack vare
Görans omvittnade gästfrihet fick Ekfräm¬
jandets medlemmar möjlighet att under
exkursionen 2001 besöka Hallqved och
under hans charmerande ciceronskap ta
del av fastighetens exklusiviteter och be¬
vittna resultatet av hans ädellövsfilosofi..
Det blev en minnesvärd dag för oss gäster
och inte minst för Göran som i avskedets
stund, efter en generös utomhuslunch,
honorerades med Ekfiämjandets ädellövskogspris.
Göran var under många år en flitig del¬
tagare på våra exkursioner och utlandsre¬
sor. Hans gedigna bakgrund och briljanta
tankar ledde till många annorlunda inlägg
och intressanta samtal, ofta med globalt
perspektiv. Ekfrämjandet var förvisso en
marginell del av hans enorma verksam¬
hetsfält, men samtidigt en unik krets av
entusiastiska sympatisörer, där han kunde
ventilera sin syn på ädellövskogsskötsel
och miljövård. Han trivdes i vårt sällskap,
och vi med honom.
Arne Mirton
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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2007
Ekfrämjandets rikspris 2007 till Martin Werner
Motivering
Martin Werner har i år tilldelats
Ekfrämjandets rikspris med följande mo¬
tivering:
Martin har under hela sin yrkesverk¬
samma tid arbetat med lövfrågor på bred
front: från urval av plusträd och förädling,
via skötsel, virkesfrågor och skogens mer¬
värden, till logistiska och tekniska frågor.
Få personer i skogsbruket kan uppvisa den
kunskap och bredd inom ett ämnesom¬
råde som Martin. Det är givet att Martins
idoga och uthålliga arbete satt sina spår i
dagens lövskogsbruk. Följande axplock
visar en del av den betydelse Martins
arbeten haft.
Det böljade redan på den tiden då
Martin var verksam hos Skogssällskapet i Göteborg i slutet av 60-talet. En av
Martins många uppgifter var att planera
skogsbruket i ett tätortsnära läge med
hänsyn till bl.a. rekreationslivet, något
som numera är vanligt, men som då var
en ny företeelse. Och lövträden hade sin
givna plats i detta sammanhang.
Martin flyttade ganska snart tillbaka
till Skåne och påböljade sin långa och
välkända gärning som Skogsförbättrings
stationschef på Ekebo 1971. En av Mar¬
tins första insatser var att medverka till
etableringen av den första björkfföplantagen, Asarum. Namnet har sen dess blivit
ett begrepp för bra och snabbväxande
björk och har sedermera utvecklats vidare
till dagens Ekebo4 plantage. Det märkliga
i sammanhanget är att denna plantage anlades 1972, i tider då en bra björk ansågs
vara en död björk.
38
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Martin Werner under exkursionen 2007.

- Foto: Boris Möllerström.

Det riktiga intresset för lövskog tog
fart i slutet av 1980-talet och självklart
var Martin då en drivande kraft. Nu gällde
det att få fram bra odlingsmaterial av
hybridasp och klonförsök anlades som
ligger till grund för dagens plantmaterial.
Dessutom drev Martin på att fföplantager
av lite mer ovanliga trädslag skulle eta¬
bleras. Därför finns det idag fföplantager
med ask, fågelbär, lind, lönn och rönn.
Under den här perioden deltog Martin
även i nationella utredningsarbeten om
möjligheter för och behov av svensk lövvedsråvara.
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Under 90-talet ledde Martin lövskogsprojektet ”Förbättrat lövvedsutnyttjande för vidareförädling” där hela det
sydsvenska skogsbruket var involverat
samtidigt som han ledde Skogforsks lövskogsbruksprogram. Projektets mål var
att presentera uthålliga skötselmetoder,
verka för ökad föryngring av lövträd,
medverka till en rationell hantering av
sågtimmer samt sprida information och
kunskap. Målen var stora och omfattande
men resultat från projektet har hjälpt till
att driva lövskogsbruket framåt.
Under senare år har Martin återknutit
till verksamhet som han kom i kontakt
med redan som student. Det gäller under¬
sökningar om röjning och stamkvistning
av lövträd, skötsel av våra ädla lövträd
och skogens olika värden. Dessa arbeten

finns nu inkluderade i det kunskapssystem
som finns på webben och kan hittas bl.a.
på Skogforsks hemsida.
Även internationellt har Martin varit
en uppskattad och respekterad kollega.
Martin har deltagit i såväl regionala,
nationella, nordiska som europeiska sam¬
manhang, t.ex. Nordiska skogsbrukets
frö- och plantråd och EU. Och sist men
inte minst ... Martin har alltid varit en
uppskattad föreläsare där humor och ge¬
nuin kunskap blandats på ett personligt
och underhållande sätt.
Den här kortfattade resumén visar att
Martin är en mycket värdig mottagare av
Ekfrämjandets rikspris.

Lars Rytter med kollegor, Skogforsk,
Ekebo

Länspristagare
Ekfrämjandets ädellövskogspris år
2007 i Kalmar län
Till mottagare av Ekfrämjandets ädel¬
lövskogspris i Kalmar län år 2007 har
styrelsen utsett Egil Freitag, Djursdala,
Södra Vi.
Egil har under största delen av sin yr¬
kesverksamma tid arbetat med lövträ.
Som anställd sågverksarbetare under
lång tid hos Bröderna Anderssons Wernerträ AB lärde han sig hantverket från
grunden.
Under åren 1 999-2003, när Kährs var
ägare, arbetade Egil i en rad olika befatt¬
ningar.
När Kährs år 2003 ville sälja blev Egil
delägare och VD för företaget.
Werner Träförädling AB är i dag ett
av Sveriges största lövsågverk. Sågar
ca 30 000 m3 med ambition att höja till

50 000 m3. Produktionen är i huvudsak
inriktad på försågning och förädling av
ek och björk, men även andra inhemska
lövträdslag sågas.
Egil säger själv att målet är att krama
ur värdet av vaije stock genom att stycka
upp den i ”filéer” ”kotletter” och ”färs”
och sen sälja rätt kvalité till rätt kund och
ändamål.
Som VD har Egil med stor energi
och entusiasm arbetat för att förädla vårt
inhemska löwirke. Hans engagemang
gäller allt från anskaffning av råvara till
försågning och marknadsföring. Han har
också startat och medverkat i olika pro¬
jekt fór att säkerställa råvarutillgång och
marknadsföra löwirke.
Genom detta engagerade arbete har
Egil hittat många nya kunder och förbru¬
kare både inom och utanför Sverige.
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Ekfrämjandets ädellövskogspris år
2007 i Västra Götalands län
Till mottagare av Ekfrämjandets ädel¬
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Egil Freitag får här Ekfrämjandets
ädellövskogspris vid avslutningen av
studiebesöket på hans företag Wemerträ i
Södra Vi. Foto: Ulf Olsson.

-

Hans arbete har gynnat svenskt löv¬
skogsbruk genom ökad avsättning och
högre värde på vårt sågbara lövvirke.
Egil Freitag är en värdig mottagare
av Ekfrämjandets ädellövskogspris år
2007.
Fred Lönnberg
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lövskogspris 2007 i Västra Götalands län
har styrelsen utsett markägaren Keith C
Olsson, Toarp 104, Gällstad.
Keith äger fastigheten Toarp 1:1,
Åsundens församling i Ulricehamns
kommun, belägen mellan Bystasjön och
Sämsjön, ”Åsundens lövträdsrike”. Fast¬
ighetens areal uppgår till 226 ha varav
115 ha skog. Keith blev ägare till gården
2001. Gården är KRAV-godkänd när
det gäller fåruppfödning. Gårdens andra
verksamhet är skogen. Förutsättningarna
är mycket bra för lövskogsskötsel i all¬
mänhet på fastigheten. Det är främst ask-,
björk- och alskogsskötsel. Keith har insett
potentialen i asken och har med entusiasm
och målmedvetenhet skapat fina föryngringar, röjt och gallrat i befintliga bestånd.
Genom olika metoder har Keith prövat sig
fram genom exempelvis lokala askfrön
och sått, grävt upp och flyttat stora plantor
samt beställt extra stora plantor. På grund
av hårt betestryck finns också ett antal
hägn uppsatta. 2003 var Keiths fastighet
delvis värd för en stor lövskogsexkursion
som skogsstyrelsen i Västra Götalands
län anordnade. Som kuriosa kan nämnas
att Keith har planterat 22 olika lönnarter
i sin ”parkliknande” trädgård.
Keith Olssons stora engagemang och
målmedvetenhet gör honom till en värdig
mottagare av Ekfrämjandets ädellöv¬
skogspris 2007.
Skogsstyrelsens distrikt Sjuhärad
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EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH EXKURSION 2008
Årets exkursion arrangeras i sydöstra Skåne län 16-17 september.
Exkursionen inleds (preliminärt planerat) med ett besök på land¬
skapslaboratoriet i Snogeholm. Dag 2 blir Skabersjö-Börringe
Kloster (formiddagen) och Christinehof-Högestad (eftermiddagen).
Årsmöte, middag och logi på Ystad Saltsjöbad i Ystad. Inbjudan
skickas ut till medlemmarna kring månadsskiftet maj/juni.
Styrelsen

EKBLADET NR 23 (2008)
Medlemsskrift för Ekfrämjandet

%

FÖRFATTARE I EKBLADET 23
Dahlén Lars, jägmästare, Skogsstyrelsen, Älmhult
Isacsson Gunnar, jägmästare, Skogsstyrelsen, Hässleholm
Jensen Anna Monrad, doktorand, Inst. f. sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp
Johansson Jimmy, doktorand, Inst. f. teknik och design, Växjö universitet
Karlsson Matts, skogD, Inst. f. sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp
Mirton Ame, jägmästare, Ronneby
Nihlgård Bengt, professor em., Lunds universitet
Sandberg Dick, docent, Inst. f. teknik och design, Växjö universitet
Sunhede Stellan, fil. dr., Inst. f. vård och natur, Högskolan i Skövde, Skövde
Övergaard, Rolf, Inst. f. sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp

ISSN

0283ÿ1839

