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EKFRÄMJANDETS EXKURSION 1987
Ame Mirton
På många medlemmars enträgna begäran
blev ”ekskogsskötselns Mekka”, legendaris¬
ka godset Bregentved, några mil söder om
Köpenhamn, målet, för sällskapets exkur¬
sion 1987. Ett 70-tal medlemmar hade hör¬
sammat

inbjudan.

än 30 år. Avverkningen håller jämna steg

med tillväxten i den mån inte stormfäll¬
ningar trasslar till planeringen.

Ståtliga ekar

Tack vare framsynta ägare och kunniga,
hängivna förvaltare har skötseln av den ädla
lövskogen på Bregentved utvecklats till ett
mönsterskogsbruk. Åtgärderna är noggrant
dokumenterade ända sedan slutet av
1800-talet. Satsning på kvalitet och inte i
första hand på ekonomi har under denna
tid varit normgivande för skogsskötseln på
Bregentved.
Godsets närmare 3 000 hektar skogsmark
domineras av bok och ek 64 procent. Al¬
la åldersklasser är förhållandevis väl repre¬
senterade, men i synnerhet äldre ek är en
bristvara. Av övriga ädla lövträd märks
framför allt ask, sykomorlönn, alm och
lind. Andelen barrträd är endast 24 pro¬
cent. Rödgranen blir i allmänhet inte äldre

—

Efter en stärkande ankomstlunch på restau¬
rant Bregnen togs vi om hand av Bregentveds unge skogsförvaltare, skovrider Ole Pe¬
dersen och skovfogde Paul Hartman. Första
exkursionspunkten var som sig bör ett ståt¬
ligt ekbestånd, uppkommet efter sådd
1906. Beståndet var klassat som fröavelsbestånd. För att underlätta insamlandet av
ollon hade all underväxt sprutats bort.
Ekarna stamkvistades varje år i augusti¬
september till 7-8 meters höjd. Det ansågs
absolut nödvändigt för att om möjligt er¬
hålla fanérkvalitet. Omloppstiden diskute¬
rades med hänsyn till lämpliga timmerdi¬
mensioner. Normal omloppstid angavs till
120 år och maximal omloppstid till 150 år
på grund av skaderisker.

w
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Godset Bregentved har ett mönsterjordbruk omfattande närmare 3 000 hektar skogsmark
dominerat av bok och ek.
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En mindre askplantering från 1979, utan
vilthäng, gränsade till ekbeståndet. Det
framhölls att just askbestånd inte bör vara
så stora. Erfarenheten visar att anläggning
av askbestånd större än 2-3 ha ofta miss¬
lyckas.
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Bregentveds skogsförvaltare, skovrider Ole
Pedersen demonstrerar en ekplantering.
Foto: Ulf Olsson

Ek och rödgran
I Grevindeskoven granskades en plantering
från 1963 med fyra olika kombinationer
ek/rödgran: 1) Radvis blandning 3 ek/ 5
rödgran 2) Schackmönster med 7-metersrutor samt 3 ) enkelställd resp 4) gruppvis ek
i 14-metersförband. Utvecklingen av eken
var uppenbarligen inte vad förvaltaren ha¬
de hoppats på och flera talare gjorde tappra
försök att förklara det klena resultatet. Lennart Nordström tyckte sig känna ”källar¬
lukt” och hänvisade till en obiologisk mil¬
jö, medan Erik Ståål framhöll problemen
med att på lämpligt sätt avveckla granen.

grundvatten. Ett tidigare, 15-årigt bestånd
med sykomorlönn var bortröjt och marken
hade sprutats med Round-up före spettplantering med 1/0 ekplantor i förband 1
x 1,5 meter. Anläggningskostnad inklusi¬
ve hägn var 35 000 DKK/hektar. Förvalta¬
ren hade här inga ambitioner att producera
ljust ekvirke eftersom mörk ek går bra att
avsätta på den tyska marknaden. Bengt
Nihlgård befarade att nitratutlakningen
var betydande efter besprutningen. Alter¬
nativet, ekföryngring under sykomorlönn,
ansågs emellertid alltför kostsamt på grund
av det stora röjningsbehovet. Dessutom är
gräset det allvarligaste hotet mot ekplan¬
torna.

Proveniensförsök
Ett proveniensförsök i ek, sått 1945, visade
2,0 meters spridning i höjdtillväxt mellan
bästa och sämsta av 11 olika provenienser.
Att välja rätt proveniens ansågs mycket be-
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Ytterligare två exkursionspunkter kunde
avnjutas i strilande sensommarregn innan
återfärden till årsmöteslokalen anträddes.
Den ena analyserade ekonomiska aspekter
på vattenskottsputsning under en om¬
loppstid. Den andra behandlade nettovär¬
den vid slutavverkning av ek.

Ekplantering
Andra dagen besöktes skovfogde Christian¬
sens bevakning. Första anhalten var en ek¬
plantering på svag mark med högt stående
4

Ståtlig ek i ett fröavelsbestånd. Ekarna
stamkvistas varje år i augusti-september till
7-8 meters höjd.
Foto: Erik Jonsson

tydelsefullt för den framtida ekonomin.
Försöket var åskådligt med tydligt avgränsa¬
de parceller och markerade huvudstammar.
Det betonades att huvudstammarna inte
bör utväljas före 8 meters höjd.
Inom ett område som tidigare varit före¬
mål för grundvattenundersökningar visa¬
des gallringsförsök i ek, bok, rödgran resp
ek/rödgran. Åldern varierade mellan 20
och 32 år. Gallringarna gjordes förhållan¬
devis starka och ekonomiskt optimala,
25-30 procent i bokparcellerna. Rödgranen
slutgallrades före 30 års ålder.
Dagen avslutades vid ett 60-årigt prove¬
niensförsök i ek med bl a provenienserna
Visingsö, Bregentved, Fyn, Holländsk samt
rödek. Hemmaproveniensen visade sämst
utveckling i avseende på såväl höjd (17,5 m)
som rakhet (25 %). Rödeken hade bäst

höjdutveckling (21,0 m). Visingsö och Hol¬
ländsk hade störst andel raka stammar
(77 %). Försöket stördes av påtagliga kanteffekter och ekarna hade överlag för små
kronor till följd av för svaga gallringar.
Under årsmötesmiddagen på kvällen
mellan exkursionsdagarna uttalades många
och berättigade lovord om skogsbruket på
Bregentved. Förvaltaren och exkursionsvär¬
den, Ole Pedersen, fick också ta emot min¬
nesgåvor från medlemmar som redan för åt¬
skilliga år sedan förlorat sitt hjärta till Bregentveds ekar och bokar. Låt mig därför
avlutningsvis citera den finstämda hymn
till Bregentved som med enastående talang
och djup inlevelse tolkades av Erik Samuel¬
son på uppdrag av upphovsmannen, Yngve
Franzon, efter fri tolkning av ”Till våren
och hembygden” av Harry Martinsson.

I önskedrömmen kan det stundom hända,
att allt tas om, får drömda perspektiv.
Vi förs av minnets ström och återvända
mot drömda utsiktspunkter i vårt liv.
Då väljer jag där jag en gång var med
en dag bland ekarna på Bregentved.

I drömmen ser jag vårens bokar lysa
med späda lövverk nedom Menstrups Kro
när vägen går till Bregentved om våren
och eken ter sig som en ljusblond "Skov”
med solens spel på genomlysta sväv
av friska löv, som bilda vårens väv.

För skygg att låta hela hjärtat tala
om det, som ligger närmast till fór dikt,
gör mänskan orden vanliga och svala,
så snart hon närmar sig sin djupa bikt.
Men djupt ur fjärran dit jag vant m.ed
jag längtar varje vår till Bregentved.
Så minns man våren, som blev född att svinna
mot sommarmognad på sin väg till höst.
I soluppgången ser jag ljuset rinna
i bamdomslätta floder ifrån öst.
Bland skogens lövverk bryts dess blonda ström.
I Bregentved har livet självt sin dröm.
5

EKEN OCH VÄXTFÖRÄDLINGEN
Martin Werner
När den svenska skogsträdsförädlingen just
gått in i sitt andra halvsekel, och Institutet
för skogsförbättring firar 20-årsjubileum,
kan det vara av intresse att blicka tillbaka på
vad som gjorts med vårt mest prestigefyllda
trädslag, nämligen eken.

När förädlingsverksamheten tog sin början
år 1936, var det helt självklart att den skulle
omfatta såväl löv- som barrträd. Förening¬
ens för växtförädling av skogsträd förste fö¬
reståndare professor Nils Sylvén tog från
första början själv hand om verksamheten
med ek. Den som emellertid under årens
lopp kommit att arbeta mest med detta
trädslag är professor Helge Johnsson, som
följdriktigt också är en välkänd ledamot av
Ekfrämjandet.
Redan 1952 publicerade Johnsson en
uppsats, med titeln ”Ungdomsutveckling¬
en hos stjälkek, druvek och rödek”, i Svens¬
ka Skogsvårdsföreningens Tidskrift. Här re¬
dogör han för tioåriga försöksresultat från
de två äldsta försöken med ekfamiljer. Fa¬
miljerna av de två svenska arterna här¬
stammar från utvalda bra träd i ett antal be¬
stånd i södra Sverige. Resultaten i ung ålder
visar att stjälkeken ( Quercus robur ) har den
snabbaste höjdutvecklingen men också att
stora skillnader föreligger mellan familjer.
Uppsatsen behandlar också samvariationen
mellan ollonvikt och höjdutveckling samt

förekomst och utveckling av hybrider mel¬
lan våra två ekarter. Den slutliga rekom¬
mendationen är att artrena fröplantager
bör anläggas och då främst med stjälkek ef¬
tersom denna genom en snabb ungdoms¬
utveckling bäst passar in i ett kulturskogsbruk.

Redan i början av 50-talet anlades också
några modellfröplantager av ek tillsam¬
mans med plantager av ett flertal andra
trädslag. Syftet med dessa mycket små plan¬
6

tager var att studera möjligheterna till att
producera ett förädlat ekmaterial på detta
sätt. Dessa plantager bestod av ympar av ett

antal särskilt utvalda bra träd, s k klonfröplantager. De var med andra ord till sin
uppbyggnad identiska med de tall- och
granfröplan tager som började anläggas vid
denna tidpunkt.
Under åren 1958-64 anlades den första
reguljära ekfröplantagen (plantage nr 54
Ramsåsa) på uppdrag av Domänverket.
Plantagen, som omfattar 4 hektar, är upp¬
byggd av ympar från 27 särskilt utvalda sk
plusträd. Ett av dessa plusträd är den be¬
römda ”Schottes ek” från Stockholm. Res¬
terande plusträd är utvalda inom flertalet
sydsvenska län. Ett mycket omsorgsfullt ar¬
bete lades ned på att välja ut träd som ver¬
kade vara exceptionellt bra både med hän¬
syn till virkeskvalitet och produktions¬
förmåga.
Nästa ekfröplantage (nr 61 Gälltofta) an¬
lades åren 1962-65. Redan vid denna tid¬
punkt märker man av ett sviktande intresse
för att anskaffa högvärdigt föryngringsmaterial av ek. Av de planerade 10,5 hektaren
i Gälltofta anlades endast 3 hektar. Till yt¬
termera visso fanns ytterligare planerade
plantager omfattande 5 hektar av Q. robur
och 6 hektar av Q. petraea. Dessa plantager
kom aldrig längre än till planeringsstadiet.
Det sviktande intresset för lövkulturer,
som präglade 60- och 70-talet, förde också
med sig att det inte fanns något större in¬
tresse att sköta och skörda plantagerna ens
under de verkligt rika ollonåren. Därför har
detta material hittills endast satt obetydliga
spår ute i ekskogarna. Under den senaste
10-årsperioden har dessutom båda plantagemarkerna måst säljas till kommunen re¬
spektive staten. Vad som finns kvar idag är
endast mer eller mindre tidsbegränsade av¬
tal om nyttjanderätt av plantagerna.

Det kan vara av intresse att diskutera, vad
ekfröplantager skulle kunna betyda, om ett
verkligt intresse for förädlad ek förelåg.
Den ftämsta begränsningen med fröplantager av ek är, att de inte ens under
verkligt goda ollonår kan producera mate¬
rial till en särskilt stor föryngringsyta. På
grund av ollonens storlek i förhållande till
t ex barrträdsfrön, är det lätt att inse, att an¬
talet ”frön” per hektar plantage blir väsent¬
ligt mindre för eken än för ett barrträd.
Detta har lett till att man nere på kontinen¬
ten prövar att sticklingföröka de fröplantor
man får från plantagerna, för att få det för¬
ädlade materialet att räcka till större area¬
ler. Att ekplantager liksom bestånd blom¬
mar med ojämna och ibland långa intervall
leder, tillsammans med svårigheter att lag¬
ra ollon under lång tid, till svårigheter att
åstadkomma en jämn plantförsörjning.
Även detta problem kan lösas med sticklingsförökning.
Våra nuvarande plantager består endast
av träd, som valts ut på grund av sitt över¬
lägsna utseende (fenotypurval). För att
kunna bedöma deras ärftliga egenskaper
måste man också testa avkommor från trä¬
den (avkommeprövning). Det är nämligen
endast genom avkomman som man kan be¬
döma föräldrarnas avelsvärde. Efter kassa¬
tion av dåliga föräldrar kan man sedan med

säkerhet producera ett varudeklarerat bra
material. Någon avkommeprövning av
plantageklonerna har tyvärr hittills inte
gjorts. När de biologiska möjligheterna för
detta förelåg, saknades intresset.
Många hyser den uppfattningen, att löv¬
träd i ännu högre grad än barrträd är en
produkt av den rådande miljön (bl a skogsskötseln). Detta till trots bör man genom
fröplantager ändå märkbart kunna förbätt¬
ra även ett ekmaterial. Egenskaper som li¬
ten benägenhet att skjuta vattskott, rak¬
vuxenhet och enkeltoppighet är med stor
sannolikhet mycket starkt ärftligt styrda.
Vad man alltså skulle kunna förvänta sig
från plantagerna är alltså ett kvalitativt
bättre material än från bestånd.
Vad skulle man kunna göra i framtiden?
Det har faktiskt förmärkts ett ökande in¬
tresse även för ek i samband med de senaste
årens ”lövhausse”. En avkommeprövning
av de ca 50 kloner, som finns i dagens plan¬
tager, följt av en nyanläggning av en frö¬
plantage på ”egen” mark är åtgärder, som
tar vara på nedlagt arbete och räddar den
värdefullaste delen av förädlingsmaterialet
för framtiden. Avkommor från denna an¬
läggning skulle framöver kunna användas
av dem, som är verkligt intresserade av att
anlägga en intensiv ekkultur med bästa
tänkbara material.

IN MEMORIAM
En av Ekfrämjandets tillskyndare, jägmästaren ERIK SAMUELSON avled för kort tid
sedan. Han var ledamot av sällskapets ar¬
betsutskott (senare styrelse) under åren
1975-1985. Där, liksom i så många andra
sammanhang kom hans förståelse för skogens mångsidiga värden fram. Att biologiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar på lång sikt även talar för eken som
skogsträd var något han trodde på. Vi satte

stort värde på Eriks kloka och realistiska

omdöme i styrelsearbetet.
Erik hade förmågan att skapa trivsel
omkring sig. Till detta bidrog hans goda
humör och inte minst hans överdådiga deklamationskonst. Denna fick sällskapets
medlemmar senast uppleva på årsmötet i
En god kamrat och
Danmark i höstas.
skicklig yrkesman har lämnat oss. Det ljusa
minnet av honom skall leva länge.
GA

—
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Roland Gustavsson disputerade 1987 på en avhandling om ”Struktur i lövskogslandskap”.
Han beskrev där dynamiken i trädens och buskarnas kamp och samverkan med vårandra.
Med samma teknik som i avhandlingen med välgjorda teckningar av profiler genom be¬
stånden, beskriver han här i ord och bild underväxtens stora biologiska betydelse men ock¬
så undervegetationens stora praktiska betydelse som ”redskap” vid skötseln av virkesproducerande ekblandskogar.
Red

UNDERVÄXTEN I EKSKOG
Roland Gustavsson
Underväxtens värde
Underväxten i ekbestånd är värd att upp¬
märksammas av många skäl. Vi kan natur¬
ligtvis ofta räknat med ett tillskott i uttag
från själva underväxten. Underväxten har
emellertid även andra uppgifter som är

de trehundrafemtio ekar i medelålders
och äldre bestånd med hassel och avenbok som underväxt (Gustavsson 1986).
Med bok som underväxt har det experi¬
mentellt visats av Henriksen och Sanoj-

viktiga.

ca (1983).

—

Underväxten är viktig som markskydd,
d v s att bland annat bromsa en invand¬
ring av aggressiva gräs och högörter.
Gräs försämrar både ekens tillväxt och
formutveckling under ekens unga år.
Om detta är fallet även senare kan vi in¬
te belägga men i själva föryngringsfasen
av eken är möjligheten att reglera ljusoch markflora via en underväxt av fun¬
damental betydelse. Vi bör kunna få en
ekföryngring med goda kanske bätt¬
re livsvillkor naturligt och kan slippa
en mekanisk markbearbetning. Under¬
växten bidrar också till en förbättrad
mullbildning och förhindrar uttorkning i blåsiga lägen.

—

—
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Underväxten har också till uppgift att
utgöra ett naturligt stamskydd och där¬
med medverka till att vi får de önskade
kvistrena ekstammarna. Detta kan be¬
tyda mycket i både arbete och inte
minst virkeskvalité. Att underväxten
verkligen leder till minskat antal små¬
grenar längs ekstammen har jag bland
annat konstaterat i en studie omfattan¬

Underväxtens stabiliserande verkan är
som viktigast i samband med gallring¬
ar. Detta blir viktigare ju äldre bestån¬
den blir och innan eken hunnit bli grovbarkig. Då träden börjar få ordentliga
kronor, vilket de bör ha fått redan i fyr¬
tioårsåldern, blir det ordentliga ”hål”
som fortsätter ända ner till marken om
man inte kan reglera i ett lägre skikt,
dvs via en underväxt. Underväxtens

stabiliserande verkan gäller förmodli¬
gen även vad som händer ekarna ovan¬
för själva underväxten. En underväxt
kan direkt tillgodogöra sig en del av det
tillfälliga överskott av ljus och näring,
som uppstår vid gallringar. Därigenom
kan vi slippa se oönskade sekundära
kronbildningar (vattskott) alltför långt
ner på ekstammarna. Något som ekbe¬
stånd utan underväxt alltför ofta uppvi¬
sar efter gallringar.

I samband med naturvård betyder un¬
derväxten än mycket mer. Honnörsord
som artrikedom, en rik vårflora, naturskogskaraktär, välutvecklad skiktning,

frodighet, en attraktiv miljö för vilt och
småfågel, variation och omväxling kan
samtliga i hög grad anknytas till underväxten eller egenskaper hos ekskogen
som hör samman med denna.

Vlktlga frågor
Ekskogen bör mot bakgrund av detta,
kanske mer än andra skogstyper, behandlas
som ett helt skogssystem snarare än utifrån
ett antal trädstammar. Som en följd av detta borde vi enligt min uppfattning genast
sluta tala om ekskogsskötsel och istället börja tala om ekblandskogsskötsel. Tidigare har underväxten ofta negligerats både
vid beståndsanläggning och skogsskötsel.

Tyvärr har underväxten inte heller uppmärksammats inom naturvärden. Man kan
konstatera att två ytterligheter dominerat
där. Antingen har en fri utveckling efter¬
strävats eller har underväxten röjts bort i en
strävan att erhålla en ”parkartad skog”.
Framtida utmaningar för oss alla borde
vara en ökad kunskap om olika typer av underväxt, deras behandling och inte minst
hur underväxten byggs in i en beståndsanläggning tillsammans med ek på tidigare
icke skogklädd mark. Efter vilka principer
kan en lämplig, välutvecklad och kanske
artrik underväxt byggas upp och inte minst
behållas? Hur bör den regleras med tanke
på ekens utveckling i olika åldersfaser? Vilka arter bör väljas på olika marker? Hur kan

4Æ
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Nedre lunden, Sjöarp 1984. En igenvuxen gärdesbacke som med skötsel vuxit ut till en art¬
rik, lundartad ekblandskog med grova, högstammiga ekar, en välutvecklad underväxt och
ymniga mattor av vit- och gulsippa vid lövsprickningen.
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vi förebygga att underväxten tränger upp
för högt i ekkronorna? Hur kan vi undvika
”tomrum” under en underväxt som dragit
i höjden och som vi måste göra oss av med?
Hur ser floran ut med eller utan underväxt?
I artikelns fortsättning vill jag främst ta
upp hur underväxten fungerar biologiskt i
relation till trädskiktet och hur ett antal be¬
stånd uppbyggnadsmässigt ser ut. Detta
sker med hjälp av sex exempel till vilka ge¬
nerellt viktiga resonemang är knutna.
Exemplen är valda så att de viktigaste ar¬
terna innefattas. De har plockats fram ur ett
större material från Blekinge och Skåne. En
del av ytorna har följts upp från mitten av
sjuttiotalet. Stommen i materialet berör
ekblandskogar i Blekinge (Ståål, E. 1986,
Gustavsson, R. 1986) och naturskogar, som
domineras av olika lövträdsarter.
Metodiskt har s k profildiagram använts,
vilket innebär noggranna registreringar i
2-5 meter breda snitt genom bestånden.
Profildiagrammen ger en helt annan skärpa
än fotografier och gör det möjligt att inom¬
hus analysera hur träd och buskar formas av
varandra, hur kronutveckling sker vid olika
beståndställningar, tom hur enskilda gre¬
nar dör eller viker av för varandra. Därmed
har vi möjlighet att bättre lära känna det so¬
ciala, biologiska liv, som bör vara grunden
för skogsskötsel såväl som för naturvård.
Genom återregistreringar kan vi lämna spe¬
kulationerna och börja studera hur föränd¬
ringar verkligen sker.

Underväxtens utveckling i natur¬
skog
Det finns i södra Sverige inga exempel på
lövskogar med en dokumenterad fri utveck¬
ling under flera hundra år. Däremot har vi
några som i stort sett varit orörda under
drygt hundra år. Dessa är intressanta för här
kan vi studera arternas egen inbördes
kamp. Vad händer under långa tidsför¬
lopp? ökar eller minskar artantalet? Hur
10

utvecklas underväxten och hur tar framtida
trädgenerationer över?
Eken har i anmärkningsvärt många av
naturskogarna haft en betydande roll vid
hävdens upphörande. Under en period där¬
efter når underväxten sin optimala utveck¬
ling. Inte sällan kan man se gigantiska has¬
selbuskar under detta skede. Upp ur under¬
växten höjer sig ofta också snart de framtida
dominerande träden som avlöser de alltför
kortvuxna eller överåriga hagmarksträden.
Senare är det just dessa uppstickare som
låser skogsutvecklingen under mycket lång
tid. På sikt minskar i regel såväl eken, un¬
derväxten som artrikedomen drastiskt om
ingenting görs. Liknande fenomen uppträ¬
der i överslutna ekbestånd, där gallringarna
bland ekarna glömts bort under tjugo¬
trettio år.
Exempel 1 Ekens utslagning och under¬
växtens uppflyttning, illustrerat via natio¬
nalparken Dalby Söderskog i en registre¬
ring (1986) från en del där ek och hassel
fortfarande lever. En tidigare rik underväxt
har tunnats ut. 1930- och 1940-talens un¬
derväxt av ask, alm och bok tar alltmer över
i krontaket. Av 1920-talets imponerande
hasselbuskar återstår bara rester. Notera
den idag förhållandevis svaga skiktningen
(Figur 1).

Exempel 2 En sällsynt välutvecklad un¬
derväxt i en del av naturreservatet Linnebjer
(1987). Figur 2 visar den nästan fullständi¬
ga slutenheten uppifrån och ner. Linnebjer
var en gammal skottskog och senare betes¬
hage, med en grässvål, gott om hassel,
buskträd av lind och överståndare av ek vid
betets upphörande. Därefter har en åter¬
kommande svag gallring bland ekarna bi¬
behållit det öppna krontaket och därmed
möjligheterna till en välutvecklad under¬
växt. Intressant är att notera den livskrafti¬
ga gruppen av fågelbärsträd, med deras
små kronor som stannat upp i höjdtillväxt
vid 12-16 meter samt rönn och lind, som är
något mer aggressiva gentemot ekarna, spe¬
ciellt om de står i kronperiferin.
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Figur 1. Dalby Söderskog (1986). En trädrik hagmark under 1800-talet. I början av

1900-talet en ek-hasselskog. LJnderväxt av alm, ask och bok från 1930- och 1940-talen hål¬

ler på att överta ekens plats i trädskiktet och förstöra hasselns möjligheter i buskskiktet i
en naturlig utveckling. Boken kommer att inom några år nåupp i jämnhöjd medeken. Al¬
men är förmodlingen redan om ett tiotalår uppe i underkanten av den lilla ekens krona.

I figur 3 visas underväxtens uppbyggnad
1975 resp. 1987, dvs tolv år senare. Under
detta skede har ingen ny gallring bland
ekarna berört ytan. Mycket tyder på att vi
just här kan visa hur ett optimum för underväxten passerat, hur slutenheten ökar uppåt och hur utrensningen av individer och arter börjar därunder. Hasselbuskama med
deras livskraftighet 1975 har fram till 1987
bytt skepnad. De verkar fortsättningsvis
bräckliga. Alm och mer rönn kommer un-

derifrin och hotar hasselns dominans även
om en fortsatt gallring sker bland ekarna.

Underväxt i virkesproducerande
ekblandskogar
För att erhålla en rik underväxt utnyttjas
ekens givmildhet mot grannar och dess
generositet mot små. Ett öppet krontak är
emellertid ett annat krav, speciellt på torrare och mindre näringsrika marker. Gott om
ll
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Figur 2. Linnebjer 1987. Exempel på en sällsynt välutvecklad underväxt med fågelbärsträd, rönn, lind, hassel m fl. De två ekarna i mitten står bakom och berör profilen med yt¬
terkanten av sina kronor. Pilarna anger äldre stubbar. Prickade delar anger döda partier.

utrymme for ekkronan att

utvidga sig ger

således inte bara en ökad stamgrovlek utan
också ökade möjligheter för det biologiska
liv som kan utvecklas mellan och under
ekarna till gagn for ekonomi, fauna, flora
och upplevelser i samband med rekreation.
Med en underväxt kan kronutvidgnings-

skedet börja tidigare och ekbestånden be¬
höver inte hållas på sparlåga, som hittintills
varit traditionellt att göra långt upp i åld¬
rarna. Underväxten kräver emellertid lik¬
som ekarna en medvetenhet vid skötseln så
att den lever kvar och löser de uppgifter vi
12

önskar. I virkessammanhang knyts den i
äldre bestånd främst till huvudstammarna i
ett gruppvis mönster. Den bör vara skiktvis
anordnad på så vis att då träd, som nått för
högt upp i ekkronorna avvecklas skall andra
lägre träd eller buskträd vara så pass stora
att de kan ta över. I praktiken innebär detta
att överslutna skikt bör undvikas även i läg¬
re skikt under ekarna.
En påtagligt artrik underväxt visar sig of¬
ta ha samband med att beståndet tidigare
varit slåttermark. Välutvecklad och välfun¬
gerande underväxt hittar vi också i andra
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Figur 3. Linnebjer 1975-1987. Förändringar i underväxten iLinnebjer under en tolvårspe¬
riod utan ingrepp. 1975 års underväxt andades en stabilitet som visade sig skenbar. Notera
speciellt hur hasselbuskama plötsligt bryts ner. De forsöker bibehålla sin dominans genom
att tidigare sidogrenar skjuter i höjden men strategin verkar kortsiktig. Antalet döda indi¬
vider eller grenar har ökat. En fortsatt snabb rensning i buskskiktet förväntas.

självföryngrade bestånd men sällan eller
aldrig i planterade bestånd på rikare mark.
Personligen ser jag få biologiska restriktioner till varför inte planterade bestånd på rik
mark skulle kunna ha samma fina underväxt som självföryngrade biandbestånd.
Exempel 3. Underväxt i åttioårigt, ollonsått ekbestånd i Trolleholm, tillstånd 1987.
Ekarna har enligt skogsförvaltningen på
Trolleholm hållits på sparlåga alltför länge.
Senaste gallringen var i början av åttiotalet.

Våraspekten är yppig med mattor av sippor
och senare gulplister. I figur 4 visas den del
av beståndet, där avenbok och lind domi¬
nerar. Linden är karaktäristiskt småkronig
med en högt ”upphissad” krona. Vid av¬

verkning reagerar linden med kraftiga
stubbskott, vilket syns i ljusluckan. Även
utan gallring skjuter den gärna nya skott vid
stambasen. En fortsatt gallring bland lindarna vore önskvärd så att de lägre hinner
växa till sig bättre innan de högsta nått för
13
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Figur 4. Trolleholm (1987). Underväxt av lind och avenbok i ekbestånd. Underväxten har
en skiktning som kan förbättras. I vänstra delen syns en ljuslucka och hur linden där reage¬
rat med kraftiga stubbskott efter röjning. I högra delen ligger underväxten snart besväran¬
de högt och återväxten är svag. Krontaket i underväxten är alltför sammanhållet. Den lägre
undertryckta linden och avenboken visar alltför svag livskraft. Notera det ovanligt artrika

buskskiktet.

högt upp i ekkronorna och måste avvecklas.
Avenboken visar här sina goda egenskaper
som underväxt och fungerar fint ihop med
linden. Den har djupare krona och stannar
också ofta upp i höjdtillväxten under växtkraftiga ekar. I figur 5 är det istället bok
som dominerar i underväxten. Boken kan
vara en utmärkt underväxt till ek men är
mer svårbemästrad. Dels genom att den
fortsätter rakt upp i ekkronan underifrån
om den inte tas ner i tid. Dels genom att det
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lätt blir tomrum under boken. Därmed står
man plötsligt ofta utan underväxt den dag
boken måste ner.
Fxempel 4. En artrik underväxt med
mycket god ålderssammansättning i sextiofemårigt ekblandbestånd i Sillesås, Jämjö.
Beståndets bakgrund och tillstånd, även innefattande förslag till fortsatta gallringar i
underväxten har beskrivits utförligt av Erik
Ståål (1986). Tretton träd- och buskarter har
påträffats i underväxten. Profildiagrammet
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(figur 6) visar tillståndet 1983. Beståndet
gallrades 1980/81. Den därigenom stimulerade underväxten är snabbt på väg upp
mot huvudträdens kronor. Exemplet visar
bland annat hur väl granen kan fungera i
underväxten. Notera den viktiga storleksvariationen bland granarna och den fina
återväxten i i stort sett hela profilen. I under¬
växten ingår här också skogslönnen, som i
sitt sätt att uppträda har många likheter
med linden. Rönnen är ett annat lämpligt

—

träd för underväxt måttligt i storlek och
aggressivitet, stubbskottsvilligt och skuggtåligt. Den undertryckta eken används bara
tillfälligt i väntan på en bättre underväxt av
mer skuggfördragande arter. Ekarnas imponerande tillväxt, kronvidd och stam har

sannolikt också samband med underväxten.

Exempel 5. Hassel- vildapel- dominerad
underväxt i drygt fyrtioårigt ekbestånd,
Blanksjömarken, Sjöarp (1987). Hassel är
15

ek

ek

-20

ek

rM

<C

2S?
i*/.
£5

-10-S

ast§fc

£

\
\ ,§

vt

jjøfk

rönn vå

n

\

VMM

m

m
M

i
äl-io

aven-

bok

ek

JK

t

ek

bok
!vlz
/

I;

-

<

-2-

rt*-

-jål
/9,anrönn '''gran
hagtorn
20

gran

25_

rönn

30

hrakvpH

QT3n

35

/

'fltfQjif

/

‘••r

*w

Äk
«&S

il
sríni-fSÿM

lönn

\

nf)

i'

“''"-'““í
<

40 9ran ronn

45

50

Figur 6. Sillesås 1983- Artrik underväxt med godskiktning ocb kontinuitet. Beståndet gall¬
rades 1980/81. En ny gallring är angelägen inom de närmaste två-tre åren. Dels joratt inte
ekarna skall påverkas negativt , dels för att inte kontinuiteten eller återväxten i underväxten

skall raseras.

kanske inte massavedsträdet nummer ett
men har många andra förnäma egenskaper
i eksammanhang. Den lär kunna uppnå
80-100 år men kan med hjälp av ett stubbskottsbruk bli åtskilligt äldre. På riktigt god
mark kan den nå över tio meter men nor¬

malt sett bör vi räkna med minst 6-8 meter
i höjd, vilket är tillräckligt som stamskydd
till eken. Dess paraplyform ade krona gör
den effektiv och lätt att arbeta med. Has¬
seln i figur 7 har ännu ej avslutat sin höjdtillväxt. Notera också de två vildaplarna i
16

profilen. Vildapeln är en udda men ej nöd¬
vändigtvis sällsynt art i ekbestånd. Den är
tillräckligt skuggfördragande och är ett re¬
lativt lätthanterligt litet träd om man ger
den chansen. Beståndets utveckling från
fyrtiotalets mitt finns utförligt beskrivet i
”Struktur i lövskogslandskap” (Gustavsson
1986).

Tillkomsten av en underväxt
En underväxt ärvs ofta, dvs man bygger i de
flesta fall upp en underväxt utifrån vad som
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gar några meter. Notera vildaplama, som är inkilade i ett lägre trädskikt utan att skada
eken. Notera också beståndets öppenhet under hasseln.

kommer upp via en självföryngring. De lo¬
kala förutsättningarna tillvaratas. Det före¬
kommer också exempel på planterade un¬
derbestånd. Att de planterade är så fa tror
jag dels hänger samman med att man inte
tillräckligt förstått underväxtens indirekta
och direkta värden, dels beror på praktiska
svårigheter att hantera underväxten, inte
minst vid introduktionen. Att det i äldre
tid varit svårt att utveckla ett fint underbe¬
stånd är inte svårt att förstå. Ekbestånden
hölls då på sparlåga med mycket svaga gall-

ringar långt upp i åldrarna vilket förstörde
möjligheterna att utveckla en underväxt.
Fanns därtill ett starkt vilttryck så var möj¬
ligheten än mer orimlig.
Mot bakgrund av mina egna studier av
ekblandbestånd i olika åldrar och etableringsexperiment av biandbestånd vill jag ge
följande korta synpunkter i ett framtidsper¬
spektiv. Framöver har vi betydligt bättre
möjligheter att utveckla en fin och funktio¬
nell underväxt och därigenom också närma
virkesskogen en skog med stora flora-,
17

in den framtida underväxten redan från
början. 1 samband med plantering av ekbestånd innebär det helt andra koncept än
att plantera enbart ek.
Exempel 6. För att illustrera tillkomsten
av en underväxt (figur 8) har jag valt att an¬
knyta till ett skötselexperiment, som gäller
alternativa skötselmodeller av just underväxt i blandskogar. Ytan, som jag följt utvecklingen i under tolv år, ligger inom samma område som diskuterades i exempel 5
(figur 7). Området har under perioden röjts
och gallrats med 4-6 års mellanrum. 1975
började arbetet med underväxten. Då

fauna- och rekreationsvärden. Det är väsentligt att underväxten är tillräckligt mogen den dag då vi verkligen behöver den,
dvs den dag då vi dels vill ge huvudträden
en maximal utveckling, dels få ordentliga
”gluggar” vid gallring i krontaket då ekarna hunnit bli stora. Om detta inträffar i
fyrtio-femtioåriga bestånd och det tar fem
år att etablera en underväxt och tio år att få
den mogen innebär detta att stommen i
underväxten bör vara på plats i tjugofemtrettioårsåldern. Detta är dock en svår eller
omöjlig etableringsfas. Biologiskt menar
jag emellertid att vi vinner mycket på att få
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Figur8. Blanksjömarken, Sjöarp 1975-1979-1983-1987. Framväxten av en underväxt under
en tolvårsperiod från skötselexperimentets start. Registreringarna har utförts just innan
gallringarna.

fanns i ytan en kompakt slymassa, 1-2 meter
hög. Som mönster valdes en stomme utav
främst hassel, avenbok och vildapel med
4-6 meters mellanrum. Plantor emellan
röjdes bort.

1979 hade underväxten vuxit till sig kraftigt. Beståndet var fortfarande kompakt
tätt och det var lätt att av misstag röja bort
det vi fyra år tidigare satsat på som stomme.
1983 och 1987 kan vi se att underväxten
19

börjar mogna. Notera samtidigt vilka stora
luckor som 1987 uppkommer då träd intill
huvudträden måste tas ner. Såväl vid 10, 20
som vid 28 meter är det nödvändigt att gallra i trädskiktet. I samtliga situationer finns
nu ett lägre skikt, ett s k mellanskikt, som
kan balansera effekterna. Vi har således på
en 10-12 årsperiod genom en medveten
skötsel lyckats nå den mogenhet i underväxten som vi eftersträvade. Avsikten är att
framledes successivt öka åldersvariationen i
underväxten och tänja ut ”slutavstånden”
mellan pampiga hasselbuskar etc. till 8-12
meter.

Synpunkterna som artikeln innehåller
har presenterats med förhoppningen att
underväxtens liv och möjlighet därmed

konkretiserats något, att nyfikenheten på
en djupare kunskap stärkts och att det blir
anledning till en fortsättning både i ord och
praktisk handling. Artikeln har medvetet
haft en vinkling mot virkesproducerande
ekskogar. Anknytningar finns emellertid
också till naturvården, den orörda natur¬
skogens förändring och andra typer av
blandskogar.
Som avslutning vill jag samla några praktiska synpunkter. Vid anläggning av ”ekskog” (ekblandskog), plantera den blivande underväxten, ex vis bok, avenbok, has¬
sel, gran, hägg, lind etc samtidigt med
ekplanteringen. Skiktning och artblandning regleras vid framtida röjning. Vid
skötsel av underväxt (underbestånd) kan
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Sillesåsbeständet, Jämjö 1984. Ett ekblandbestånd med växtkraftiga ekar av hög kvalitet
och en underväxt med en fin åldersvariation och artsammansättning.
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värdefulla individer i underväxten markeras samtidigt med huvudträden. Stämplingen sker i ett senare arbetsmoment.
Stämplade träd i underväxten avverkas, liksom stämplade träd i trädskiktet (huvudbeståndet). Därvid böjs en del av kvarvarande underväxt ner, vilken av säkerhetsskäl
och ibland också av naturvårdsskäl kapas.
Stubbarna skjuter nya skott etc och en skiktning skapas eller förbättras. Var noga med
att vägsystemet ej läggs för nära viktiga ekstammar och ej onödigtvis trasar sönder un¬
derväxtens uppbyggnad.

Litteraturhänvisniilg
Gustavsson, Roland 1986. Struktur i lövskogslandskap former och samspel mellan lövträd och buskar i Sjöarps lövskogs¬
område. Stad och Land Nr 48, SLU, Konsulentavdelningen Alnarp.
Henriksen, H.A. Sanojca, K. 1983. Bøgeunderskovs betydning for udvikling af
vanris på stilkeg. Statens Forstlige Forsøgsväsen i Danmark. Band XXXIX.
Ståål, Erik 1986. Eken i skogen och land¬
skapet. Södra Skogsägarna, Växjö.
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Ekfrämjandets pristagare 1987
Till mottagare av Ekfrämjandets utmärkel¬
ser för föredömliga insatser i skogsskötsel
har utsetts Karl-Albert Andersson och
Bengt Thedeén.
Karl-Albert Andersson har ett 90-årigt
välskött bestånd på fädernegården Brända¬
hall (Holmsjö, Blekinge län). Karl-Albert
har på ett föredömligt sätt fullföljt det sköt¬
selprogram, som hans far, Bernhard An¬
dersson, påbörjade för över 30 år sedan. Re¬
sultatet är enastående.
Bengt Thedeén, som har 21 ha ädellöv¬
skog på gården Vinala (Sköllersta, Örebro
län), har under åren 1983-87 planterat ca
30000 ekplantor. Han får utmärkelsen för
sin satsning på föryngring av ekskog.
K.A. Andersson och B. Thedeén är de
första innehavarna av Ekfrämjandets ut¬
märkelser i ny utformning. Priserna utgörs
av Sigvard Nilssons konstnärligt utförda pe¬
lare av ek med inslag av svartek.
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Red
Konstnären Sigvard Nilsson, Söwe-Konst,
Sövestad har utformat Ekfrämjandets nya
utmärkelse för föredömliga insatser i ädel¬
lövskogsskötsel.
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Pressklipp
Ekbladet återger härjan Mårtenssons artikel i SDS (25/3 1988) om en motion att anlägga
en ekskog med 1000 ekar för att fira Lunds tusenåriga tillvaro. Det är ett förslag, som Ekfrämjandet varmt stöder.

Fira 1 000 år
med 1 000 ekar!
LUND.

ra platser är tänkbara. Och

Det tycker Eric Rasmusson,
moderat ordförande i park- och
nalurvårdsnämnden i en mo¬
tion till fullmäktige.
- Kring Arendala finns lämp¬
ligjordmån, säger Eric Rasmusson till Sydsvenskan. Men and-

för 1 000 år sedan täcktes av s k
skottskog. Eken var ett domi¬
nant inslag.
- Otnrådet bör ha plats till
1 000 ekar, säger Eric Rasmus¬
son. Och ekbeståndet bör kallas
”tusenårslunden”. Där kan lun-

daborna få rekreation och sam¬

”tusenårsskogen” ska inte er¬ tidigt påminnas om hur vårt
En ”tusenårslund” med sätta
eller begränsa planer på landskap såg ut för 1 000 år se¬
sluttning
på
ekar, t ex
en
nyplantering av andra stads- dan.
mot Arendala utanför sta¬ d ungar.
Bidrag
den, är ett lämpligt sätt
Eken
dominant
Eric Rasmusson tänker sig att
tusenåriga
fira
Lunds
att
Eric Rasmusson konstaterar ”tusenårsekarna” ska betalas
existens.
att stora delar av Lundaslätten med frivilliga bidrag. Ett ekträd

/

<s
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”kostar” förslagsvis givaren
1 000 kr (det ska inte vara helt
späda träd). På en detaljerad
planteringskarta kan sedan var¬
je 1 000-årsek förknippas med
sin donator.
JAN MÅRTENSSON

V'

INTE BARA TILL IYST
Virkesmarknad och skogsvård
Du som äger ädellövskog! Tar Du vara på
nu
dess möjligheter att ge avkastning
och i framtiden? Är den med andra ord
gallrad och skött? Om inte varför? Tycker
Du kanske att Du får för dåligt betalt för
virket? Det kan i så fall vara ett förståeligt
skäl. Det är bara det att om Du inte gallrar
hålls dimensionerna tillbaka, genomsnittsoch pri¬
kvaliten i beståndet försämras
serna blir ännu sämre.
Bryt därför den onda nedåtgående spira¬
len och gallra Din lövskog! Prisläget för lövvirkessortimenten har dock förbättrats åt¬
skilligt på senare år. Efterfrågan på exem¬
pelvis ek- och askvirke är mycket god och i
själva verket far inte industrierna det virke
de behöver i Sverige. I stället importerar de.
Vi får hoppas att de största och mest virkesbehövande inte flyttar sin tillverkning ut¬
omlands i brist på råvara här i landet. Det
vore en stor olycka för vårt ädellövskogsbruk.

—

—

—

Gallringsutsyningen måste göras med
stor omsorg. I regel skall skogsvårdskonsu-

lenten tillhandahålla dessa tjänster gratis.
Men låt inte hans eventuellt bristande tid
hindra Dig att sätta igång. Det är Din löv¬
skogs framtida värde och en rimlig försörj¬
ning med virke till industrin det gäller. Då
måste frågan om utsyningen är gratis eller
inte bli ganska oviktig. Huvudsäten är att
en kunnig person utför den och att den sker
i tid. Oftast är det bråttom.
För att kunna åstadkomma säljbara kvan¬
titeter är det ibland nödvändigt med sam¬
verkan mellan flera skogsägare. Det vikti¬
gaste är då att virket kommer ut till en god
bilväg och att ett lass av samma sortiment
kan samlas ihop av virkesbilen inom ett nå¬
gorlunda koncentrerat område. Det bör in¬
te finnas några oöverstigliga hinder att ås¬
tadkomma samverkan kring denna ange¬
lägna virkesmarknads- och skogsvårdsfråga.
GA

KANDIDATER TILL EKFRÄMJANDETS UTMÄRKELSER EFTERLYSES
Det står envar medlem i sällskapet fritt att föreslå pristagare. Förslag inlämnas till
Ekfrämjandets sekretariat senast den 31 mars för att premieringsnämnden skall hin¬
na behandla förslaget före nästföljande årsmöte. (§ 11 i Ekfrämjandets stadgar).
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EKENS INSEKTER
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3. EKVECKLAREN.
Ekvecklaren Tortrix viridana är en av våra få
gröna fjärilar. Den är aktiv om natten och
flyger ungefär från midsommar till mitten
av juli. Under dagen sitter den cirka 1 cm
långa fjärilen väl kamouflerad på ekbladen.
Då döljer de vackert ljusgröna framvingarna de grå bakvingarna. Man får lättast syn
på den om man skakar kraftigt på ekgrenarna.
Äggen läggs i små högar på ekens kvistar
nära knoppanlagen, där de övervintrar. I
samband med att eken slår ut kläcks äggen
och larverna börjar genast äta av knoppar
och späda blad. Ekbladen rullas ihop och
rullen hålls samman med spinntrådar. I det
hoprullade ekbladet lever larven rätt väl
skyddad. Den äter av bladet ifrån sitt gömsle men lämnar alltid kvar de grövsta blad-

nerverna och oftast också partier av själva
bladytan.
Larverna är mörkt gulgröna med svarta
vårtfläckar framtill och blir som fullvuxna
omkring 15 mm långa. Om en larv blir
störd, firar den sig snabbt ned till marken
med hjälp av en spinntråd. Via den kan den
åter ta sig upp i eken när faran är över. Förpuppningen sker i ett hoprullat ekblad i
trädet eller på marken. Ekvecklaren är all¬
män från Skåne upp till Dalarna. Vissa år
förekommer den lokalt rikligt och larverna
kan då helt kaläta stora ekbestånd. Detta
sker dock så tidigt på sommaren att ekarna
hinner bilda nya blad. Tillväxten hos trä¬
den blir emellertid hämmad av angreppet.
I undantagsfall angriper larverna också
bok.

Åke Sandhall
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PLANTERA ÄDELLÖVSKOG
PÅ BRA MARK
Ulf Olsson
För lantbruket i framförallt södra Sverige
har överproduktionen av spannmål lett till
en mycket allvarlig ekonomisk situation.
LRF i Skåne manar bönderna till att öka
arealen trädesbruk.
Beräkningar visar att ca 400 000 hektar
spannmålsodlingar är ”överskottsproduktion”. Lämpliga ersättningsgrödor saknas
för närvarande. En relativt kort växtsäsong
och andra klimatiska faktorer gör det omöj¬
ligt att i konkurrens med t ex EG-länderna
odla grönsaker i stor skala.
Den intensiva spannmålsodlingen har
orsakat en övergödning av kväveföreningar i
naturen. Dessutom har försurningen av
skog och odlad mark sekundärt åstadkom¬
mit en urlakning av viktiga mineral. Detta
har konstaterats även på näringsrika
marker.
En ekologiskt riktig väg att på sikt åter¬
ställa jonbalansen och minska surhetsgra¬
den i marken är att plantera lövskog. En för¬
utsättning är naturligtvis att försurningen
ej ökar. Domänverket har i vår gått ut med
helsidesannonser, som kallt konstaterar, att
det nu finns bevis för att sjöar, vattendrag
och skogsmark är starkt påverkade av ut¬
släpp från industrier, energianläggningar
och trafik.
Ekologer har visat, att lövskogsförnan i
gallrad bokskog och framförallt i björkskog
etablerar buffertsystem, som motverkar för¬
surning. Vid pH 4,5 eller lägre skadas all
skog allvarligt genom att i marken bundet
aluminium och kadmium löses ut. Barrförnan i en granåker ökar däremot försurning¬
en. Plantera därför ädellövskog med inslag
av björk på den åkermark, som blir aktuell
för skogsproduktion. Värt att notera är att
planteringsbidraget är högre för ädellöv¬
skog.

”Inkomstförskott” av staten?
Det tar kanske 30 år innan lövskogen ger nå¬
gon inkomst. Svensk Spannmålsodlareförening har kommit med ett intressant för¬
slag, som innebär att lantbrukaren åtar sig
att plantera skog på en viss areal och får ett
”inkomstförskott”, ett lån, av staten. Lånet
löper räntefritt på 30 år. Kapitalet sätts in
på ett spärrat konto. Avkastningen får
lantbrukaren använda och utgör således en
ersättning för utebliven inkomst vid
skogsplantering på åkerjord.
Om detta förslag vinner gehör hos sta¬
ten, skulle det innebära en genomgripande
förändring av det öppna svenska landska¬
pet och väsentligt öka skogsproduktionen i
Sverige. Ekfrämjandet bör noga följa ut¬
vecklingen av dessa förslag. Om de förverk¬
ligas bör Ekfrämjandet intensifiera sitt ar¬
bete med att förmå markägare att plantera
ek och bok och andra ädellövträd. I Ekfrämjandets nya stadgar (antagna 1985)
som finns publicerade i detta nummer av
Ekbladet, sammanfattas sällskapets upp¬
gifter att främja ädellövskogsskötsel.
Mycket talar för att andelen ädellövskog i
Sverige kommer att öka. Inför den satsning¬
en är det viktigt att skogsvårdsstyrelserna
även i fortsättningen samarbetar med ex¬
perter inom ekologisk forskning, land¬
skapsplanering och med naturvårdsmyndigheter. Det är viktigt att åstadkomma ett
ekologiskt riktigt ädellövskogsbruk. Detta
är helt i linje med skogsvårdslagens och
ädellövskogslagens bestämmelser och in¬
tentioner. Då ny skog anläggs på jordbruks¬
mark, skall också hänsyn tas till landskaps¬
bilden och tätorternas behov av rekrea¬
tionsområden.

—

—
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Ädellövskogslagen (fons.)

3§
Lag

Med ädellövskog avses i denna lag:

1. SkogsbeståndiBlekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län som utgörs av äd¬
la lövträd till minst 70 procent och vars areal är minst ett halvt hektar.
2. Skogsbestånd i övriga delar av landet som utgörs av lövträdtill minst 70 procent och
av ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst ett halvt hektar.
3. Trädbestånd på betesmarker, som inte är att anse som jordbruksmark, om beståndet
utgörs av lövträdtill minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent. Av de ädla

lövträden skall minst tio träd per hektar ha en diameter av minst 30 centimeter på en höjd
av 1,3 meter över marken. Markens areal skall uppgå till minst ett hektar.
Har skogsvårdsstyrelsen enligt 7 § beslutat viss trädslagssammansättning vid föryngring
av ädellövskog, skall skogen betraktas som ädellövskog även om andelen lövträd under en
tid är lägre än som anges i första stycket.
4§
Lag
Skogvårdsstyrelsen skall på begäran lämna besked om visst skogsbestånd eller trädbe¬
stånd på betesmark är att anse som ädellövskog.

Lag
I bestånd som avses i 3 § får inte vidtas åtgärder som innebär att beståndets egenskap av
ädellövskog förloras. Efter slutavverkning i skogsbestånd skall ny ädellövskog anläggas på
området.
Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen medge undantag från första stycket. I sam¬
band med medgivande av undantag får länsstyrelsen föreskriva att ny ädellövskog anläggs på annat ställe inom en brukningsenhet. För anläggning av ny ädellövskog gäller 7
§ andra-fjärde styckena.

6%

Lag
Utan hinder av 5 § första stycket får mark användas i enlighet med stadsplan eller byggnadsplan eller i enlighet med beslut som gäller för företag vars tillåtlighet har prövats i sär¬

skild ordning.
7§
Lag

Slutavverkning i skogsbestånd som avses i 3 % får inte påbörjas innan skogsvårdsstyrelsen
lämnat medgivande därtill.
I samband med medgivande enligt första stycket får skogsvårdsstyrelsen meddela sär¬
skilda föreskrifter angående det sätt på vilket slutavverkningen och den därav föranledda
anläggningen av ny ädellövskog skall genomföras. Föreskrifter får även meddelas i annat
fall då särskilda åtgärder behövs för skydd eller vård av viss ädellövskog.
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1 föreskrift enligt andra stycket far vite sättas ut. Om föreskriften inte följs, far skogs¬
vårdsstyrelsen förordna att däri angiven åtgärd skall vidtas på den försumliges bekostnad.
Som villkor fór medgivande enligt första stycket får skogsvårdsstyrelsen kräva att säker¬
het ställs for att föreskrivna åtgärder fullgörs.

n

Lag

Av allmänna medel kan lämnas bidrag till kostnader för åtgärder, som behövs för att
trygga återväxten av ädellövskog.
9§
Lag
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet genom avverkning eller andra åtgärder bryter
mot 5 § första stycket första meningen, 7 § första stycket eller moten föreskrift om avverk¬
ning som har meddelats med stöd av 7 § andra stycket dömstill böter eller fängelse i högst
sex månader.
Den som har överträtt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för
gärning som omfattas av föreläggandet.
10 §
Lag
Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen genom besvär. Sta¬
tens naturvårdsverk får överklaga länsstyrelsens beslut.
Skogsvårdsstyrelsens beslut får överklagas hos skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens beslut får
överklagas hos regeringen.

ÅRSMÖTE OCH EXKURSION 1988

Styrelsen har beslutat förlägga nästa årsmöte med exkursion till BLEKINGE,
22-23 september 1988. Det är ingen tillfällighet att Blekinge framstår som ekens
landskap framför andra. De historiska orsakerna är väl kända. Andelen ek är 8
procent av virkesförrådet och därmed högst i landet. Eken pryder landskapsvapnet och är därtill ”landskapsblomma”. I år har ekoxen utsetts till Blekinges landskapsdjur. Skogsvårdsstyrelsen kommer i vanlig ordning att stå för värdskapet och
Erik Ståål har lovat bidra med många intressanta och väldokumenterade exkursionspunktcr.

Väl mött i september!

Arne Mirton
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STADGAR för EKFRÄMJANDET
Sällskapet för ädellövskogens främjande grundat år 1944
(Antagna den 12 september 1985)

§1
Uppgift och verksamhet
Sällskapets uppgift är att verka för god skötsel av
ädellövskog, främst ekskog, syftande till hög
kvalitetsproduktion. Detta kan ske genom att

—
——
—

———
—
—

anordna exkursioner

utdela utmärkelser
utgiva eller medverka till att skrifter inom
ämnesområdet utges
i massmedia informera om eken och de övri¬
ga ädla lövträdens skötsel och sällskapets
verksamhet
stimulera till ökad forskning på området
initiera föredrag, seminarier och utbildning
stimulera till ökad användning av ädelt löv¬
träd
verka för bevarande av ek och övriga ädla
lövträd i det svenska landskapet
allmänt verka för goda förutsättningar för
ädellövskogsskötsel i landet

§2
Medlemskap
Sällskapets medlemmar utgörs av dels företag,
myndigheter, organisationer och institutioner
dels enskilda medlemmar.
Om antagande eller uteslutande av medlem be¬
slutar styrelsen. Medlemsavgifterna fastställs av
årsmötet efter förslag från styrelsen.

§3
Styrelse
Sällskapets angelägenheter handhas, förutom
av årsmötet, av en styrelse, bestående av fem le¬
damöter, nämligen sällskapets ordförande samt
fyra övriga ledamöter utsedda från olika med¬
lemsgrupper representerande olika intresseom¬
råden i föreningens verksamhet. För ledamöter
utses personliga suppleanter. Styrelsen utses vid
årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte av¬
slutas. Styrelen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare
och kassaförvaltare. Styrelsen är beslutsmässig
om minst fyra ledamöter deltar. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. Sällskapets firma
tecknas av sekreteraren i förening med ordföran¬
den eller vice ordföranden.
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§4
Verksamhetsår
Styrelsen bör ta initiativ till sädana ätgärder som
främjar sällskapets syften. Sällskapets verksam¬
hetsår omfattar 1 juli-30 juni. Räkenskaperna
jämte styrelseberättelse för verksamhetsåret
skall överlämnas till granskning av därtill av års¬
mötet utsedda revisorer i god tid före årsmötet.

§5
Valberedning
Styrelseval förbereds av en valberedning. Denna
utses av årsmötet för en tid av ett år och består av
två ledamöter, varav en sammankallande, jämte
suppleant. Valberedningen skall senast en må¬
nad före årsmötet delge styrelsen de förslag den
ämnar förelägga årsmötet. Valberedningens för¬
slag skall tillställas sällskapets medlemmar i
samband med kallelse till årsmötet.
§6

Årsmöte
Sällskapet sammanträder till årsmöte en gång
varje år på tid och plats, som styrelsen bestäm¬
mer. Extra möte skall hållas om beslut härom
fattas vid årsmöte eller styrelsen finner sådant
behövligt.
Kallelse
Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och
tillställs samtliga sällskapets medlemmar minst
14 dagar före den dag, då årsmötet skall taga sin
början. Dessförinnan skall dock sällskapets
medlemmar senast 3 månader före årsmötet er¬
hålla meddelande om prel. datum för årsmötet.
Tiden för kallelse till extra möte må, därest så
befinns påkallat, förkortas. I kallelsen anges de
ärenden, som skall förekomma vid mötet.

§7
Beredning av ärende
Ärende som medlem önskar att styrelsen skall
förbereda till årsmötet skall skriftligen inges till
ordföranden senast 30 dagär före mötet. Ären¬
den som upptas i annan ordning kan ej föranle¬
da årsmötets beslut utan endast bli föremål för
de närvarandes principuttalande om mötet ej

bestämmer. Vid extra möte får ej fattas
beslut i andra ärenden än dem för vilka mötet
blivit utlyst.

annat

§8
Beslut
Vid fattande av beslut äger varje medlem en
röst. Beslut fattas genom enkel röstövervikt med
undantag av ärenden som väcks vid årsmötet
enl. § 7 och stadgeändringar enl. § 13 för vilka
erfordras 2/3 majoritet. Omröstning skall ske
öppet därest ej yrkande framställs om sluten vo¬
tering. I händelse av lika antal röster gäller den
mening som ordföranden biträder. Vid val skall
dock utgången avgöras genom lottning. Är
medlem förhindrad närvara vid möte äger han
genom skriftlig fullmakt uppdra åt viss namngien medlem att utöva honom tillkommande röst¬
rätt och föra hans talan.

§9
Föredragningslista
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid mötet.

2. Val av två personer som jämte ordföranden
skall justera mötets protokoll.
3. Val av sekreterare vid mötet.
4 . Fråga om mötet blivit i laga ordning utlyst.
5. Justering av röstlängd.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse.
7. Revisorernas berättelse samt fråga om an¬
svarsfrihet för styrelsen för det gångna årets

förvaltning.
8. Val av ordförande i sällskapet för tiden in¬

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

till dess nästa årsmöte avslutas samt supp¬
leant till denne.
Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
intill dess nästa årsmöte avslutas.
Val av två revisorer samt en suppleant.
Val av premieringsnämnd.
Val av valberedning.
Fastställande av årsavgift.
Kommande års verksamhet.
Inkomna motioner.
övriga ärenden.

§ 10
Utmärkelser
Sällskapet skall genom att utdela utmärkelser
stimulera intresset för ädcllövskogsbruk, i första
hand ekskogsskötsel. Belöningarna tilldelas en¬
skilda personer för gjorda insatser och utgörs an-

tingen av pris i form av skrin med sällskapets
emblem eller annan gåva som styrelsen finner
lämplig som högsta utmärkelse, eller av diplom
eller motsvarande.

Sällskapets högsta utmärkelse (skrin eller annan
gåva) utdelas för synnerligen föredömliga insat¬
ser på egen eller förvaltad skog. Denna kan en¬
dast tilldelas samma person en gång. Endast en
högsta utmärkelse kan utdelas per år.
Sällskapetsdiplom eller motsvarande utdelas för
föredömliga insatser på egen eller förvaltad
skog. Detta pris utdelas högst en gång per år och
län.

Sällskapet kan även utdela utmärkelser till andra
som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för
sällskapets syften.

§H
Förslag till pristagare
Det står envar medlem i sällskapet fritt att före¬
slå pristagare. Förslag inlämnas till Ekfrämjan¬
dets sekretariat senast den 31 mars för att premieringsnämnden skall hinna behandla försla¬
get före nästföljande årsmöte.

§12
Premieringsreglemente
En premieringsnämnd bestående av sällskapets
ordförande (sammankallande) jämte en repre¬
sentant för vardera skogsvårdsstyrelsen, skogs¬
ägareförening, virkesköpare samt gruppen ”öv¬
riga medlemmar” skall utses av årsmötet för ett
år i taget. Nämnden beslutar om utdelning av
sällskapets utmärkelser.

§13
Ändring av stadgar
Rätt att besluta om ändring av dessa stadgar till¬
kommer endast årsmöte.

§14
Upplösning av sällskapet
Upplösning av sällskapet kan ske genom beslut
vid två på varandra följande möten, varav minst
ett årsmöte. Vid upplösning av sällskapet skall
befintliga tillgångar användas för ändamål som
främjar sällskapets syften.
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Bokanmälningar
Jäghagen Karl och Nilsson Thomas:
virkesförråd, tillväxt och ut¬
Ekstudier
bredning provsågningsstudie inom par¬

—
—
kettindustrin

Umeå i januari 1987 Nr 8
Tryck: SIXJ/Repro Uppsala 1987

Distribution:
Institutionen för virkeslära
Skogshögskolan, 901 83 Umeå

Vid Skogshögskolan i Umeå har ett examensarbete i virkeslära utförts av Karl Jäg¬
hagen och Thomas Nilsson. Syftet med ar¬
betet har varit att visa förekomsten av ek
och sammanställa tillväxtuppgifter om ek i
Sverige och beräkna nuvarande ekvolym.
Arbetet beskriver också ekvirkets egenska¬
per och användningsområden. Utbytesskillnader vid olika sätt att kapa ekkubb för
parkettillverkning har också studerats.
Sveriges lantbruksuniversitet och par¬
kettindustrin (Tarkett AB. Hanaskog och
Bröderna Bengtssons såg, Abogen) har gett
ekonomiskt stöd och tillhandahållit resur¬
ser för studiens genomförande.
Sveriges virkesförråd av ek är 20,2 miljonerm3sk. Beräknat som andel av det totala
virkesförrådet i landet utgör eken endast
0,9 %. I det ”ektätaste” länet, Blekinge
län, är 7,7 % av virkesförrådet ek. De största
ekförekomsterna finns dock i Kalmar och
Kristianstads län.
För parkettindustrin, som för närvarande
har behov av mer svensk ekråvara, är analy¬
sen av hur virkesförrådet är fördelat på olika
diameter- och åldersklasser mycket värde¬
full. Det visar sig att den största andelen av
ekvolymen finns i diameterklasserna 45 cm
och större. Nästan halva virkesförrådet av ek
finns i diameterklasserna 15-35 cm (Dbrh).
Inte mindre än 75% av ekvirkesförrådet
finns i åldersklasserna mellan 40-100 år.
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Intressant är uppgiften om den stora an¬
delen äldre ek i de norra länen. Enligt för¬
fattarna kan det vara ett resultat av att om¬
råden med äldre ekar och annan ädellöv¬
skog har ett större värde som rekreationsskog och därför åsatts awerkningsrestriktioner.
För femårsperioden 1982-1987 har den
årliga volymtillväxten av ek beräknats till ca
800 000 m3sk. Den största tillväxten sker i
åldersklassen 40-60 år. Årsawerkningen
har varit ca 200 000 m3sk. Denna uppgift
bedöms på grund av statistiskt svagt under¬
lag som ganska osäker. I slutdiskussionen
konstaterar Jäghagen och Nilsson att det
finns stora kvantiteter ek i de mellersta ål¬
dersklasserna, som inom några decennier
borde vara avverkningsbara. Andelen äldre
awerkningsmogen ek är ganska liten. Det
innebär att det troligen kommer att råda
brist på ekrundvirke på marknaden de när¬
maste åren. Detta leder förmodligen till
prishöjning på råvaran och en ökad import.
Tarkett AB uppger, att priset på ekrundved
redan höjts med drygt 50 % sedan 1981.
I Ekstudier presenteras också resultatet
av en undersökning om sågutbytet vid kap¬
ning av ett parti ekrundvirke till kubb av
standardlängd jämfört med ett annat lika
stort parti, där kapning i krök till kortare
längder tillåts. Det visar sig då, att medel¬
utbytet är 7,3 % högre för det parti, där
samtliga kubb har kapats i krökarna.

t

rjr?

Summa krök = st+ s2
Enligt Jäghagen och Nilsson är det bästa
sättet att beskriva och mäta krokighet hos
ekrundved att ange "relativ krök”, dvs
kvoten mellan summa krök och kubbens
toppdiameter.

Ett examensarbete vid Skogshögskolan
får vanligtvis ingen större spridning. Jäghagens och Nilssons arbete har dock stor bety¬
delse för träförädlingsindustrins ekonomis¬
ka planering och produktutveckling. Det
förtjänar därför att också spridas till den en¬
skilde skogsägaren, som vill veta mer om
eken i Sverige.
Ulf Olsson

Ekman Henrik/ Pettersson Börje: Ekarnas
hagar
Utgivare: LTs förlag, Stockholm
Pris: 226 kr

1900-talet har inneburit en katastrof för

hagmarken sedan nya odlingsformer till¬
kommit. Eken var ett naturligt inslag i den
blomstrande lövängen. Rester av detta
landskap finns kvar kring Bjärka-Säby och
andra gods i Östergötland. Henrik Ekman,
naturfotograf/N och miljöjournalist och
Börje Pettersson, ekolog vid Skogsstyrelsen
har tillsammans dokumenterat detta löv¬
skogslandskaps utvecklingshistoria och nu¬
varande tillstånd i ”Ekarnas hagar” (ITs
förlag).
Berättelsen om Östergötlands ekbälte
kan, menar Henrik Ekman, vara giltig för
södra Sveriges herrgårdslandskap i stort. Vi
får följa en intressant beskrivning hur kul¬
turlandskapet vuxit fram. Sten Selander
och Mårten Sjöbäck var välkända miljö-

vårdspionjärer, som bl a kämpade för löv¬
ängens bevarande.

Intressant är att läsa att Evert Taube i ett
temperamentsfullt brev till Svenska Natur¬
skyddsföreningen vädjade att de skulle age¬
ra skarpare mot ekskövlingen. Den omtyck¬
ta och välkända trubadurens inhopp i 1940talets miljövårdsdebatt hjälpte ej. Ekono¬
miska intressen styrde skogs- och jord¬
brukspolitiken.
Den artrika faunan och floran i hagmarkerna har drabbats hårt av den ensidiga allt
intensivare markanvändningen. Om detta
skriver Börje Pettersson i kapitlen om ekha¬
garnas biologi. Mellanspetten, tidigare en
sevärdhet i Ostgötland, är borta. Ekoxen är
alltmer sällsynt.
”Ekarnas hagar” är inte bara en klago¬
sång över hagarnas försvinnande. Boken an¬
das också tillförsikt om en framtid för eken
och det öppna landskapet. Ekonomiska
kalkyler visar, att det på sikt lönar sig bättre
att odla ek än andra trädslag. Naturvårds¬
verket satsar på naturvårdsåtgärder i od¬
lingslandskapet.
”Ekarnas hagar” är en mycket värdefull
och vacker bok om ett ”herrgårdsland¬
skap”, som alla naturvänner vill bevara.
Bland bokens många utmärkta illustra¬
tioner i svartvitt och färg över hela uppslag,
vill jag stanna inför den känsloladdade bil¬
den av en brinnande ekjätte. Den skall ej
tagas som symbol för ekhagarnas försvin¬
nande utan som en signaleld för ekens ljus¬
nande framtid.
Ulf Olsson

Ett lovvärt initiativ att öka intresset för ek och sprida detta lövträd inom
länet har tagits av Skogsvårdsstyrelsen i Halland. Dess plantskola i Våxtorp gav varje kund våren 1987 vid leverans av skogsplantor en gåva be¬
stående av två ekplantor åtföljt av hälsningen
EK träd med traditioner
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