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EKFRAMJANDETS EXKURSION OCH
ÅRSMÖTE 1990
AmeMirton

Regntunga skyar tornade upp sig över
vindkmsade Mälarvikar, när en hängiven
skara ekfrämjare samlades vid Lövudden
utanför Västerås för att anträda 1990 års
exkursion. Många hade rest långväga den
här gången för att förvissa sig om huruvida
denna ädellövskogens nordliga utpost
verkligen hade något att erbjuda en kräsen
ekskötare. Det skulle snart visa sig att
eventuella farhågor skändligen kom på
skam.
Efter välkomstord av ordföranden,
GUNNAR ALMGREN, i hägnet av
Lövuddens knotiga ekar, tog läns jägmäs¬
tare YNGVE OLSSON till orda och
framhöll, om än med viss ödmjukhet,
ädellövskogens status och roll i länet
Västmanland. Med dessa nya insikter i
bagaget var vi mogna för avfärd mot
exkursionens första begivenhet.

Johannisberg
Avsikten var här att belysa svårigheterna
med ekplantering. Markägaren, VÄSTER¬
ÅS KOMMUN, hade 1973 slutawerkat ett
5 ha stort område som efter maikberedning
planterades med ek i okänt förband, troligen
mindre än 3000 plantor per hektar. Av denna
plantering återstod nu ett mycket glest,
luckigt och ojämnt ekbestånd som genom
naturlig föryngring kompletterats med
diverse andra trädslag, framför allt björk.
Till råga på allt var plantorna, och i synner¬
het ekarna, svårt viltskadade. Frågorna kring
det här beståndets framtid hopade sig snart
och diskussionen blev i vanlig ordning
mycket livlig. Möjligheterna att restaurera
ekplanteringen bedömdes trots allt som goda
med hjälp av bl a kvistsåg och sekatör samt,
för säkerhets skull, även vilthägn.

■ Ecia

»íij

M

m

äi

- '
W
ML 4'.A

It

m

;*

M >

I

m

■

X %

T

-

-j

-

Fig ur 1. Johannisberg. Kan detta någonsin bli ett ekbestånd? Erik Stddl ger forslag inför den andäktigt
lyssnande församlingen. Foto: Ulf Olsson
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Figur 2. Tidð. Molluskerna stormtrivdes i den genomblöta ädellövskogen. Frän vänster länsjägmästare Yngve
Olsson, naturvårdsintendent Lennart Gladh, skogsvärdskonsulent Lennart Kjellin och professor Lennart
Nordström.- Foto: Ulf Olsson

Täby

Nästa punkt var det för alla Ekfrämjandets
exkursioner obligatoriska momentet ”för
sent insatt ekgallring”. Det aktuella bestån¬
det planterades på åkermark 1950 och
eftersom ingen egentlig gallring utfördes
förrän vintem 1988/ 89 blev den logiska
konsekvensen en mängd klena stammar med
alldeles för små kronor. Vattenskottsbildningen var dessutom riklig. Erfarna
debattörer fick här än en gång anledning att
framhålla vådan av för sent insatta åtgärder
samt redogöra för möjligheterna att
nödtorftigt släta över följderna av begångna
misstag.

Årsmöte

Fullerö
Dag 2 inleddes med resa ut till ett impone¬
rande stort ädellövskogsområde vid Fullerö.
Beståndets läge alldeles intill Mälarstranden,
delvis på gammal invallningsmark, med ett
gynnsamt lokalklimat, hade gjort denna
etablering möjlig genom naturlig föryngring
för drygt 100 år sedan. En väl tilltagen rund¬
vandring i de lummiga lövsalarna förde
tanken till betydligt sydligare latituder. Störst
intresse tilldrog sig ett 2,6 hektar stort
almbestånd. Markägaren, familjen CRONSTEDT, betraktade hela skogen som reservat
och några skötselåtgärder hade därför inte
vidtagits på mycket länge, en inställning
som delades av flertalet exkursionsdebattörer.

Årsmötet hölls i det 1000-årsjubilerande
Västerås pampiga stadshus. Där var Tidö
sällskapet också kommunens gäster vid den
påföljande middagen. Kommunen fick ta
emot en pyntad ek i form av en tavla av
konstnären SVEN LJNGARDSZ, som tack
och gåva av Ekffämjandet. Beträffande
förhandlingarna hänvisas till årsmötesprotokollet.
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Färden gick vidare till Tidö slott, där naturvårdsintendenten, LENNART GLADH,
mötte upp. Under en regnpaus i en närbelä¬
gen kaffestuga berättade han om slottet med
sitt leksaksmuseum samt omgivningarna
med bl a landets rikligaste förekomst av
mistel. Han förde oss därefter till ett 50
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hektar stort ädellövskogsbestånd, nyligen
avsatt som naturreservat. 1,5 miljoner kronor var priset för att i beståndet undvika
skogliga åtgärder, vilka bl a ansågs hota ett
antal skyddsvärda mollusker, dvs snäckor
och sniglar.Diskussionen fokuserades kring
frågan om inte ädellövskogsbruk är fören¬
ligt med naturvårdsintressena och SVEN
ERIKSSON inspirerades atthållaettmycket
engagerat ”brandtal” om vikten av samverkan mellan skog och natur.
Strömsholm
Även om Strömsholms charmfullt anrika
omgivningar inte kom till sin fulla rätt i
regnmsket var den lunch som Tarkett bestod
med i det pittoreskt restaurerade ”stenköket”
desto mera uppskattad. Ytterligare en begivenhet väntade efter avnjuten måltid. Ett
tiotal genomsågade men till en böljan sammanhållna ekstockar hade mllats ut för
kvalitetsbedömning. Det blev trångt kring
vältan och mycken huvudbry innan de individuella protokollen kunde samlas in.
GUNNAR OLSSON dristade sig att presentera facit och lät exponera stockarnas
inre. Det visade sig att THORSTEN NILSSON lyckats bäst. Han belönades med 10
m2 prima TARKETT-golv.

Jordmarken
På Domänverksmaik i Strömsholms närhet
visades en ekprovyta som redan vid 1981
års exkursion var föremål för Ekftämjandets
intresse. Pensionerade kronojägaren KARLOSKARHÄSSELBOM, som följt beståndet
genom åren, fanns på plats för att ge oss den
rätta historikere Beståndet anlades genom
sådd omkring 1950. Ollonen plockades från
elitekar, av ursprungligen polsk proveniens,
på Strömsholms marker. Beståndet hade röjts
två gånger och den första gallringen gjordes

vintern 1988/ 89. Trots den sent insatta gallringen gav provytans faktauppgifter belägg
för att ekproduktion kan bedrivas med
framgång även på dessa nordliga latituder
om förutsättningarna i övrigt är gynnsamma.

Älghagen
Ekens plats i Mälarlandskapet var dagens
avslutande tema och arenan var den s k
Älghagen utanför Kungsör. Konstnären och
landskapsvårdaren PEKKA HEDIN bjöd
där på ett mycket fascinerande och varmt
applåderat anförande om hagmarksrestaurering. Älghagen, där kungens bruksälgar
en gång betade, var ett bland många objekt
där Pekka och hans medhjälpare med var¬
sam hand restaurerat fram den för
Mälarlandskapet typiska hagmarkskaraktären. Särskild omsoig hade ägnats den
viktiga vården av grässvålen, uppbyggd av
ett 40-tal arter gräs och örter i symbios.
Hästbete med exakt avvägt betestryck var
därvid ett oumbärligt redskap. Ansvaret för
restaureringen som ursprungligen bedrivits
som beredskapsarbete hade numera övertagits av kommunen för att garantera
kontinuiteten i den fortsatta hävden.
Kring dukade kaffebord i ålderdom¬
ligt timrade salar på Kungsudden i
Kungsör avslutades 1990 års exkursion.
Ordföranden riktade ett välförtjänt tack
till arrangörer och medverkande för ett
innehållsrikt och väl genomfört program ,
de oblida vädergudarna till trots.
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Figur 3. Strömsholm. Kvalitetsbedömning av ekstock
vållade trängsel och mycken
huvudbry. Foto: t/// Olsson
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Figur 4. Ålghagen. Pekka Hedin
framhöll betydelsen av en välvårdad
grässvdl i hagmarken.
-Foto: XJlf Olsson
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LINDEN
Hans Hästbacka
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Figur 1. Utanför köksfönstret står den snart 100-åriga linden och speglar årstidernas gång. Foto: Hans Hästbacka

Linden utanför köksfönstret är vår årstidsspegel. Den står mångförgrenad och
bredkronadnågrameterfrånhusväggenmed
gott om fri rymd omkring sig. Just nu
avtecknar den sig svart mot blötsnön i trädgården, medan södersidorna på stammarna
och kvistarna sakta färgas vita av snön, som
blåser in från söder. Det rister i det mörka
grenverket Ytterst ute på en gren svajar
julkärven blekgul och plundrad sedan länge
av de omkringstrykande gulsparvarna i byn.
När gulsparvarna slår till i linden,
får den vackra stänk av gult och rostbrunt,
likt kvarglömda höstlöv, som vägrat följa
höstens oundvikliga budskap om död och
förmultnelse. Ibland lyser det till i rött

och beigerött, när någon morgontidig
domherrflock landar i linden. Har vi
köksfönstret öppet just då, kan vi höra
domherrarnas mjuka och melodiska visslingar i vintermorgonen.
På våren, när björktrastama har anlänt, blir det alltid batalj om linden mellan björktrastparen i trädgården. Efter
några dagars stridigheter har ett av paren
kapat åt sig hela linden och sedan kan vi
följa med bobyggandet och frieriet från
första parkett. Först när lövsprickningen
sätter in på allvar, blir björktrastparet
skyddat från insyn i sitt hem. Då blir
linden ett ljusgrönt hav av oräkneliga
blad, mjukt och runt formade med en
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Vid det här laget är trädet 97 år gam¬
malt. Det planterades av Närpes första
kommunalläkare Johan Mikael Pelkonen
i slutet av 1800-talet tillsammans med
två lönnar, ett par almar, två lärkträd och
några björkar och granar på den magra
åkem mellan huset och landsvägen. De
är ståtliga idag de planterade träden, en
märklig och paikliknande skapelse i det
syd-österbottniska kulturlandskapet vid
den finska västkusten.
Linden har fått en arvtagare i träd¬
gården på den öppna gräsmattan mot vä¬
gen till. Där står en knappt manshög och
välformad, ung lind - dotterns dopträd
som blev planterat i paiken för två år
sedan en varm och grönskande majdag.
En vacker symbol för kärleken och försommaren och samtidigt det bästa tänkbara livsträdet för en kvinna.

liten spets ute på ändan. Under hög¬
sommaren, när trastarna för länge sedan
övergivit linden och de andra träden i
trädgården, slår linden ut i en ljusgul och
sötdoftande blomning. Då samlas traktens bin, humlor, skalbaggar och blomflugor i stora skaror till långt utdragna
fester i den blommande linden. Bina flyger i skytteltrafik mellan linden och
bikuporna i byn, medan grå flugsnappare
och lövsångare jagar nektardruckna
insekter i linden.

Snart hundra år
Linden speglar årstidernas gång, avslöjar
väderleken och stämningar och lockar till
sig fåglar och insekter ffån när och fjärran.
Linden skapar sin egen värld. Den är en
välsignelse, där den står strax utanför
köksfönstret

wm m

i

'H

■

'i
ÉÉ

j,

h,

:

mm
W

3

r'

v
j-

:
iz

*

'tzr i

A.

aw . . «3
*

-

Figur 2. Lindens grova bark är spännande alt undersöka. Foto: Hans Hästbacka
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Alltsomallt finns det några hundra
hektar skogsmark med ädellövträd i Finland. Det är blygsamma skogstofsar i
jämförelse med Sveriges ca 100 000 hektar ren ädellövskog och omkring 200 000
hektar biandbestånd. Men, där ekar och
andra ädellövträd finns i södra och sydvästra Finland, utgör de ett både skönt
och synnerligen berikande inslag i både
kulturmiljön och skogsnaturen.

Linden, lönnarna och almama i
Pelkonens trädgård är välbekanta och kära
representanter för de ädla lövträden i
Finland. Till de träden hör ännu eken och
asken. Men vi får söka oss till sydvästra
Finland, om vi vill se ädellövträd i större
mängder och framförallt vilda sådana i
mindre och större skogspartier. På
Runsala utanför Åbo finns det största
sammanhängande och naturliga ädellövskogsbeståndet. Här finns omkring 80
hektar ekskog med en rik flora och fauna.
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Figur 3. Två telningar; en flicka och hennes livstråd. Foto: Hans Hästbacka
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ANLÄGGNING AV ÄDELLÖVSKOG

PÅ ÅKERMARK
Anders Ekstrand

Vårt svenska jordbruk står inför en stor
omställningprocess. Förändringar i jordbrukspolitiken gör, att mer än en halv miljon
hektar åkermark kan komma att tas ur produktion före sekelskiftet En stor del av
denna areal överfors till skogsproduktioa
Det rör sig om våra bördigaste marker och
innan människan tog dem i anspråk för
livsmedelproduktion var de ofta bevuxna
med lövskog. I många fall kan det därför
vara lämpligt att åtetbeskoga dessa marker
med ädellövskog.
Det är av naturvårds- och kulturmiljöskäl önskvärt, att det i första hand anläggs
lövskog och inte barrskog på tidigare öppen
mark. Det är emellertid en dyrbar affär för
markägaren att anlägga ädellövskog på åker.
För att minska anläggningskostnaden och
styrabeskogningen mot lövskog kan bidrag
utgå till olika åtgärder.
För mark som tidigare varit odlad med
prisreglerade grödor kan ett särskilt
omställningsstöd utgå med 4000-9000 kr/
ha. För anläggning av lövskog tillkommer
ett anläggningsstöd på 10 000 kr/ha med
tillägg för ädellöv 4000 kr/ha och stängsel
4000 kr/ha.

Markbearbetning och
viltskydd
De absolut vanligaste orsakerna till misslyckade lövplanteringar är viltskador och
vegetationskonkurrens. För att lyckas vid
lövskogsodling på åker bör marken vara
lika väl bearbetad och ogräsfii som vid odling av spannmål. Detta kan uppnås genom
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antingen kemisk bekämpning eller genom
plöjning och upprepade harvningar under ett års träda. Nedan följer några

alternativ:
Är 1
Besprutning med Round up aug-sept
Helplöjning sept-okt

Är 2
Harvning april
Behandling med jordherbicid mot
fröogräs
Plantering april-maj
Om jordherbicid inte används är det snarast
en nackdel att plöja och harva då derma
markomröming aktiverar markens fröbank.
Man bör i stället plantera i den döda
gräsfilten. Plantering i obearbetad stubbåker
går också bra. På styv lera kan marken vara
så hård, att plöjning och harvning är ett
måste.
Genom att djupplöja till 50 cm bryts
plogsulan och ny ogräsfii jord förs upp till
ytan. Detta är förmodligen den biologiskt
bästa metoden, men den är ännu oprövad
och lämpliga maskiner saknas i Sverige.
För närvarande kan den inte konkurrera
ekonomiskt med kemisk behandling.
Det är i stort sett alltid nödvändigt att
stängsla en lövplantering. Plantrör är ett al¬
ternativ, men normalt måste varje planta
förses med rör, varför det blir dyrt
Plantrör är lämpligast på små och oregelbundna arealer. Av kostnadsskäl bör
stängsling av arealer mindre än fem hektar
undvikas. Stängslet bör sättas så rakt som
möjligt och med så få höm som möjligt
Normalt stänger ett 1,40 m högtstängsel ute
rådjur och hjort, om man inte spärrar några

Ekbladet 6

Stolparna trycks ner i jorden med hjälp av
en frontlastare. Stängselrullen sätts på ett
järnrör på traktom och änden fästs i första
ekstolpen. Stängslet tullas därefter ut maskinellt och sträcks med traktorn innan det
fästs i andra stolpen. Ytterligare en ekstolpe
kan sättas vid 25 m. Järnrör träs igenom
nätmaskoma och slås ner i jorden, där ytter¬
ligare stadga behövs. Det 1,40 m höga
stängslet skyddar mot djur upp till hjorts
storlek. Omytterligarehöjdbehövskannätet
kompletteras med en eller två galvaniserede
ståltrådar med eller utan el-anslutning.
Harar kan ibland tränga sig igenom de
nedre maskoma. Enligt förvaltaren på
Trolleholm stannar älgar, som kommer lugnt,
skrämda djur hoppar in. En älg i
.medan
Stängsel
Ipanik lägger emellertid neräven ett 2meters
Trolleholmsmodellen
stängsel genom att kasta över frambenen
Stängslet monteras genom att kraftiga och trycka ner det.
ekstolpar sätts upp med något mindre än 50
Kostnaden uppgår till mellan 20 och
meters mellanrum (50 m stängselrullar). 30 kr/meter uppsatt stängsel beroende på
objektets storlek och form.

större viltväxlar. Sätt kraftiga stolpar glest
och rulla ut och spänn med traktor. Komplettera med klenare stolpar och/eller järnrör
mellan de grövre stolparna. Om 1,40 m
skulle visa sig otillräckligt, komplettera med
en eller två eltrådar. Alternativt kan 5 eller 6
eltrådar, 2-2,5 mm galvad ståltråd, användas. Ett nätdrivet elaggregat är att föredra
framfor ett batteridrivet.
Älg och hare är mycket svåra att stänga
ute. En skrämd älg bryter ner även de
stabilaste tvåmetersnät medan en hare slinker igenom betydligt mindre hål än man
tror. Inget stängsel kan ersätta tillsyn och
skötseL

Ekstolpe

Järnrör

2m

1A0m
■25-50m
Figur 1. Stängsel enligt Trolleholmsmodellen

Trädslagsval
Ek är lämpligaste lövträdslag på god åkermark. Då lerandelen ökar i marken minskar
dess lämplighet fór andra trädslag. På riktigt styv lera är ek och lind de enda trädslagen
som kan användas. Både gran och vårtbjörk
är här direkt olämpliga.
Eken har en relativt god förmåga att
tåla högt grundvatten varför den även kan
blandas med klibbal på lite fuktigare mark.

På mycket bördiga marker med högt och
rörliigt grundvatten kan ask vara ett altemativ. Åkermark är ofta mycket väldränerad
för jordbruksproduktion men efterhand som
täckdikningen förstörs av trädrötter kom¬
mer vattenmängden att öka. Man måste
därför anpassa trädslagsvalet eller ta upp
öppna diken före plantering.
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Figur 3 (monterad upptill). Planteringsmodeller för ekblandskog.
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Bok är mycket svåretablerad på öppna
marker. Den trivs bäst på djupa mullmarker
och klarar inte de styvaste lerorna. Framför
allt trivs den på sluttande marie. Bok måste
planteras relativt tätt, ca 6000 plantor per
hektar, och dessutom ha någon form av
skärm som frostskydd och för att skapa
kvalitet, t ex lärk, björk eller gråal.
Hjälpplantering får i begränsad omfattning
ske med barrträd.
I vårens modeträdslag, fågelbär, har
ytterligare ett alternativ dykt upp. Det är
relativt lättetablerat och startar snabbt i ungdomen. Det trivs inte på styva leror men
klarar i övrigt ett vitt spektrum av jordar,
även lite torrare ståndorter med högt pHvärde. Kalkjord är en fördel. Inhemska
provenienser är att föredra, exempelvis från
Västgötabergen. Virket är mycket vackert
och förväntas bli värdefullt.

Etableringsmetoder
Plantering
Ask och fågelbär är relativt lättetablerade.
Plantering av 2800-3000 plantor per hektar
är lämpligt. Ek och bok krävertät uppkomst
Bok planteras med 5-6000 plantor per hek¬
tar vartill kommer ca 1000 amträdsplantor.
Amträden får stå i 10-20 år och förväntas ge
gagnvirke. I regel måste amträden stam¬
kvistas för att inte inverka menligt på
bokplantoma. Metoden kräver mycken på¬
passlighet så att skärmen glesas och
avvecklas i rätt tid. På grund av ekens dåliga
klenvirkesekonomi planteras idag sällan ren
ek. För att få bättre ekonomi, åtminstone i
ungdomsskedet, kan eken blandas med gran.
Gmpper om fem till nio ekar planteras med
sju meters mellanrum. Alternativt planteras
var fjärde rad med ek.

Gran-ek-blandningen har dock förutom
de miljömässiga nackdelarna den svagheten att underbestånd saknas den dag granen
avvecklas, vilket gör den svårskött i fortsättningen. Hälften av granen kan därför
med fordel ersättas med ett tredje trädslag,
som skjuter stubbskott eller fföar tidigt, t ex
lind, fågelbär eller lönn, som då får tjäna
som underbestånd. Även björk och al är
lämpliga biandträd. En intressant modell
blandar 200 ekgrupper med 200 fågelbär
och resterande utrymme fylls med björk
och lind till ca 3500 plantor per hektar.
Linden förväntas genom stubbskott bilda
det framtida undeibeståndet. Björk och lind
ger massaved, fägelbärsträden ger timmer
vid ca 60 års ålder, och sannolikt en god
underväxt till ekhuvudstammama. Mellanekarna avverkas vid 90 års ålder innan
huvudstammarna tas vid 120-130 år. God
ekonomi kan också uppnås genom att odla
julgranar eller klippgrönt tillsammans med
en uppväxande ädellövskog.

Sådd av ek
Den danska maskintillverkaren Egedal har
tagit fram en en maskin för sådd av ekollon
på åkermark. Metoden har provats i praktisk
skala på Trolleholms gods i Skåne. Jag har
haft det stora nöjet att få ta del av Esben
Möller Madsens erfarenheter av metodea
Erfarenheterna bygger till stor del på en 17
hektar stor sådd utförd våren 1990. Det
såddes 20000 ollon per hektar, vilket resul¬
terade i 15-18 000 plantor väl fördelade.
Markbearbetningen är mycket viktig.
Jorden är plöjd, harvad och vältad efter sådd.
Dessutom är plogsulan bruten med en
specialharv. Marken har behandlats med
jordherbicid mot fröogräs. Kostnaderna för
sådden halveras jämfört med en ordinär
plantering. Den inkluderar då kostnader för
inköp av maskin och ollon samt markbe¬
arbetning och stängsel.
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Figur 2. Tvåradigt såddaggregat frin danska Egedal

Såddkalkyl
Föryngringskostnad för 17 ha åkermark, lYolleholms gods, utan bidrag
Inköp av ollon (20000/ha)
Transport och lagring
Markbehandling, besprutning
(djup-Oplöjning
harvning
vältning

45004

3360

25214

Sådd

Inköp såmaskin

22000
25500

47500

Hägnad 1900 ma' 20 kr

38000

5237

9468

14

50241

9504
7000
5350

38000
160955
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Ädellövskogens ekonomi
Det hävdas ofta att ädellövskogen har dålig
ekonomi. Föryngringskostnaden är hög,
volymproduktionen låg och omloppstiden
lång. Om man upprättar en kalkyl, upptäcker man emellertid, att det högre
virkesvärdet hos välskött ädellövskog väl
täcker den sämre volymtillväxten. Kvar blir
den höga föryngringskostnaden. Vid anläggning på jordbruksmark utgår emellertid
mycket fördelaktiga bidrag, som i stort eliminerar föryngringskostnaden. Även det
ordinarie ädellövskogsstödet på 80 % gör,
att de ädla lövträden klarar en förräntning,
som motsvarar andra trädslag. Om man däremot räknar på det kapitalöverskott, som
uppstår oberoende av ränta, kan inget träd¬
slag överträffa ekea

Marknaden visar idag ett uppåtgående
intresse för högkvalitativt löwiike. Detta
intresse kan förväntas öka i framtiden, då en
minskad avverkning i de tropiska regnskogama kommer att ske samtidigt som intresset
fór naturmaterial ökar. Marknaden för
lövmassa ser däremot betydligt mörkare ut,
men avsättning kan dock påräknas i framti¬
den, även om priserna inte blir höga.
Den gynnsamma kalkylen för ädellöv
bygger på förutsättningen, att det bedrivs en
god skötselmed inriktning på högkvalitativt
timmer. Slutligen kan man konstatera, att
Norden är den del i världen där skogen ökar
i omfattning. Globalt sett kommer det att
råda skogsbrist under överskådlig framtid.

EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH
EXKURSION
26 - 27 SEPTEMBER 1991
Skogsvårdsstyrelsema i Skåne är årets värdar och arrangörer.
Programmet innehåller bl a ekskogsskötsel på Österlen, bokskogsskötsel
på Trolle Ljungby samt studiebesök vid Tarketts såg i Näsum. Sam¬
ling, årsmöte och övernattning på Bäckaskogs slott. Inbjudan skickas
ut till alla medlemmar i böljan av juni.
Styrelsen
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OMSTÄLLNINGEN AV DET SVENSKA
JORDBRUKET
Statistik över ansökt stöd för anläggning av ädellövskog på åkermark
Ulf Olsson

I juni 1990 fattade riksdagen beslut om den
nya livsmedelpolitiken, som kommer att få
stor betydelse fór det framtida svenska
jordbruket och skogsbruket.
Den hitintills förda jordbrukspolitiken
med prisreglerade grödor och subventioner
till lantbrukarna har lett till en överproduk¬
tion av mjölk och spannmål. Det är nu
meningen, att det svenska jordbruket på sikt
helt skall styras av marknadskrafterna, dvs
utbud och efterfrågan. För att bromsa
Areal
Areal
Areal
Län Antal
ansökn
219
C
446
425
D
538
E
120
F
G
113
197
H
I
113
71
K
L
369
588
M
N
189
O
119
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD

Slä

överproduktionen och marknadsanpassa
jordbruket, krävs en omställning till nya
brukningsformer och nya ”grödor”.
Omställningen underlättas av fem
stödformer: inkomststöd, omställningsstöd,
anläggningsstöd, startstöd för nyetablerede
företag samt avvecklingsersättning till
mjölkproducenter.
Ekbladets redaktion har från LantbRiksstyrelsen (Anna Petku) fått aktuell
statistik över inkomna ansökningar om

Areal
Areal
totalt/ha ädellöv/ha övr löv/ha energisk/ha våtmark/ha

572,70
2 681,20
675,10
4 439,80
683,00
6 281,80
968,60
6 047,00
68,80
517,70
99,90
519,00
378,40
1 057,20
435,70
112,10
511,60
226,10
915,90
2 327,80
8 215,80 4 550,30
272,80
1 318,70
94,60
512,30
470,80
339 2 322,10
900 7 006,10 1 500,20
213,40
256 2 260,90
564,00
502 6 239,00
442,80
525 6 459,60
0,00
172 1 199,20
34,20
130 727,20
5,20
285,50
80
70,20
0,00
9
0,00
473,40
141
200,70
53 205,70
6614 62 11430 13 049,60

881,40

1 986,80
1 965,60
2 698,00
364,40
371,90
491,00
248,80
171,70
939,90
2 085,80
668,30
264,10
1 273,30
3 436,80
1 385,10
2 100,00
3 456,00
728,20
514,10
252,30
66,20
417,80
0,00

26 765,50

962,00
1 515,50
2 824,30
1 965,30
52,00
3,00
55,50
5,70

71,50
260,60
1 103,00
189,60
138,10
356,10
1 682,30
548,30
3 170,00
2 234,40
377,10
166,90
20,50
0,00
42,50

0,00
17 744,20

263,10
263,90
808,90
415,10
31,70
44,20
121,30
69,10
42,30
171,20
459,00
183,50
15,60
221,50
393,10
113,30
362,00
224,50
24,00
11,00
7,50
4,00
13,10
5,00

Belopp
kronor
39 017 760
46 714 700
87 441600
83 607 660
7 107 950
7 710 000
428 108
5 578 500
7 765 800
33 883 840
102 145 200
19 181 500
5 966 070
33 774 200

75 782 581
31652 600
64 949 100
167 503 374
15 804 200
7 370 800
2 855 000
702 000
4 734 000
2 138 000
4 267,96 ~S53 814 543

Tabell 1. Statistik över ansökt anläggningsstöd (april 1991) vid övergång till annan brukningsform av
jordbruksmark.
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Figur 1. Areal ådellövskog i hektar enligt ansökningar för anläggningsstöd i april 1991. Staplarna visar den
summerade arealen länsvis.

anläggningsstöd vid omläggning av
jordbruksmark till lövskog, energiskog och
våtmark (Tabell 1). Det planeras sålunda att
anläggas ädellövskog på en areal av något
mer än 13 000 hektar, annan lövskog på ca
26 000 ha, energiskog på ca 18 000 ha och
våtmark på ca 4000 ha. Om alla dessa
ansökningarbeviljas skulle detkosta ca 850
miljoner kronor. Totalt finns emellertid 400
miljoner till anläggningsstöd. Det innebär,
att ungefar hälften av ansökningarna kan
bifallas.
En förutsättning för anläggningsstöd
är, att det har förekommit odling av

prisreglerade grödor och ”Omställning-90areal” samt att man är berättigad till
inkomststöd (dvs kompensation for ett lägre
inlösenpris på spannmål).
Det framgår tyvärr ej av statistiken,
vilka ädellövträd som valts i planeringen för
omställning till ädellövskog i de olika länen
(Tabell 1 och Figur 1). - Norrbotten ingår i
statistiken med 200 hektar ädellöv! Inget av
våra ädellövträd har naturliga förekomster i
BD-län!Detärväl föga troligt eller lämpligt
att övre Norrland får anläggningsstöd för
nyetablering av ädellövskog.
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BOKENS FRAMTID I EN FÖRORENAD
NATUR
Martin Ljungström

Boken har ett brett register vad gäller krav
på mark. Bokskog finns på alltifrån magra,
örtfattiga jordar, till näringsrika lerhaltiga
jordar med rörligt markvatten och en ymnig
fältskiktsvegetation. Trots att boken klarar
ett brett register av marktyper är det ofta
svårt att föryngra bokbestånd. Boken sätter
ollon relativt sällan. Som tumregel brukar
anges att den har ett stort ollonår vart sjunde
år medan ollon i mindre omfattning produceras 1-2 gånger mellan de stora ollonåren.
Åtminstone de stora ollonåren brukar leda
till ett kraftigt uppslag av groddplantor un-

dervårochförsommarmenredantillhösten
har många plantor slagits ut av vårfroster,
sorkar, svampangrepp mm. Bokbestånd
behöver glesas ut och eventuellt också
markberedas i samband med ollonåren för
att plantuppslaget skall ha en chans att etablera sig. Trots sådana åtgärder harman ofta
noterat att plantuppslaget är för dåligt för att
ge material till beståndsföryngring. Detta är
olycksbådande eftersom ädellövskogslagen

i princip skyddar bokskogen men förutsätter att den kan föryngras.
På senare år har man fått en övertygande vetenskaplig dokumentation, som
visar att skogsmarker åtminstone i södra
Sverige försuras i snabb takt på grund av
luftföroreningar. I samband med markförsumingen ökaraluminiumhaltema i marken
samtidigt som bl a kalcium och magnesium
lakas ut. Aluminium har en negativ effekt
på rottillväxten hos många växter, även på
bok i laboratorieförsök. Detta kan vara en
förklaring till svårigheterna att föryngra
bokskog med dagens föroreningssituatioa
Orsaken till aluminiums negativa effekt kan
vara en direkt förgiftning av rötterna, som
leder till att mängden näringsupptagande
finrötter minskar. Det kan också vara en
indirekt påverkan genom fällningsreaktioner
med fosfat, som dels påverkar finröttema
rent mekanisktoch dels stör fosfattransporten
till bladen.

pH(KCI)
4.6
4.4
4.2

4.0
3.8

3.6
3.4
3.2

3.0
2.8
2.6

2.4

7

7

5

10

Treatment (tonnes of dolomitic lime per hectare)

Figur 1. Dolomitkalknings påverkan på pH -värdet i markens humusskikt 3 dr efter kalkning med 2J5 respektive 10
ton krossad dolomitkalk per hektar.
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Plants per m2

■ 1984 ■ 1985 B 1986 B 1987 □ 1988

Year

25'

20'
15"

10-,
5
0
0

5
2
Tonnes of dolomitic lime/hectare

HA

10

Figur 2. Antalet bokplantor ett till fem år efter kalkning och ollonfall på provytor som behandlats med 25 och 10
ton dolomitkalk per hektar. Skillnaderna mellan behandlingar och kontroll är små i förhållande till den naturliga
variationen, som indikeras av de lodräta strecken ovanpå staplarna.

Några tyska undersökningar tyder på, skall märkas på antalet plantor och deras
att kalkning kan stimulera plantetableringen. tillväxt. Att det tar så lång tid beror dels på
Kalkningen höjer pH-värdet (Figur 1) och att dolomitkalken löses upp långsamt och
gynnar därmed den mikrobiella omvand- dels på att de positiva effekterna sekundärt
lingen av organiskt kväve till nitratkväve, leder till att fömans mineralstatus förbättsom för många växter är en begärlig ras.DettamedfÖr isintur att markbiologiska
processer såsom muUbildning stimuleras.
kväveform.
Markens minskade surhet vid kalkning Det är alltså inte enbart frågan om att tillföra
får också till följd, att aluminiumhalten i de mineralämnen som minskat på grund av
marken minskar, vilket kan anses gynna försurningen utan också en fråga om att
bokplantomas tillväxt och överlevnad. Från återställa känsliga biologiska processer.
För närvarande studerar vi på växtekovåra svenskakalkningsförsökdärkalkningen
genomförts i samband med ollonfallet har logens skogsgmpp bl a olika metoder att
vi dock inte säkert kunnat konstatera någon motverka de negativa effekterna av
förbättring av bokföryngringen (Figur 2). försurningen av bokskogsjordar. I ett försök
Däremot serviattbladens innehållav viktiga motverkar vi försurningen med en behandmineralämnenhar förbättrats (Figur 3). Detta ling, som inte ökar plantornas näringstillgång
innebär på lång sikt, att även markens orga- (natriumhydroxid). I ett annat försök testar
niskt berikade övre skikt (humusen) vi en näringstillsats, som inte motverkar
förbättras. Det är humusen, som har den försurningen. Frågeställningen är alltså, om
största betydelsen för plantornas närings- den viktigaste orsaken till dålig bokföryngupptag och röttemas kondition. Frågan är ring är rotförgiftningseffekter på grund av
hur lång tid det tar innan dessa förbättringar sur mark och höga aluminiumhalter eller
också har effekt på plantornas överlevnads- bristen på näringsämnen. Underskott av vissa
chanser. Troligen bör kalkning ske 10-15 år närsalter kan nämligen uppstå som följd av
före ett ollonfall för att en positiv effekt markförsurningen genom att vissa ämnen
19
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Mg(mg/ø)

Deach fle (closed)
Deach fie (open)

4.

Leml gal
Deach fle

•o
■

o

3.

2,

1
0

t

t

7.

tons of dolomitic lime/ha

Figur 3. Dolomitkalkningens inverkan på magnesiumhalterna i blad hos bokplantor i örtfattiga (Desch fle) och
ett örtrikt (Lami gal) bestånd. (Anm. Kruståtel, Deschampsiaflexuosa, kännetecknar en örtfattig
hedbokskog;Gulplister, Lamium galeobdolon. är indikatorväxt i örtrik ängsbokskog ).
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lättare sköljs bort och andra binds hårdare
till markpartiklama.
Om det främst är ett lågt pH-värde,
som orsakar rotskador och plantdöd bör
åtgärder inriktas på det billigaste sättet att
höja pH-värdet, dvs kalkning. Om det däremotärbristpånäring,somärden viktigaste
orsaken, bör näringsämnen tillföras i lämpliga proportioner och kanske rentav helt
utan kalkning, eftersom den medför en viss
risk för att ytterligare näringsobalanser upp¬
står. Försurningen minskar främst för
plantorna tiUänghga mängder av fosfat, ka¬
lium och magnesium. En pH-höjning med
kalk innebär i första hand tillförsel av kalcium och, om man använder dolomitkalk,
magnesium.

Den på längre sikt enda vettiga åtgär¬
den för att förbättra bokskogarnas
möjligheter att fortleva är emellertid att
minska luftföroreningsbelastningen till ni¬
våer som naturen tål. Tills detta uppnås är
vi hänvisade till att aktivt ingripa i
mineralämnenas cirkulation mellan mark
och växter för att motverka den skada, som
vi själva orsakat genom att rubba balansen i
naturen.
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EKAR I SVERIGE
Ulf Olsson

Bergek och skogsek
”Ek” är för de flesta svenskar lika med
skogsek ( Quercus robur), som också kallas
stjälkek eller sommarek. I den senaste
upplagen av den välkända och mycket an¬
vända Krok-Almquists Svensk flora har Q.
robur endast ett svenskt namn: ek! Vår an¬
dra inhemska ekart, Q. petraea, kallas här
bergek. Den är också känd under namnen
dravek och vinterek.
Vid skogsodling av ek i Sverige an¬
vänds nästan alltid lokala provenienser av
skogsek. Det har också förekommit införsel
av frömaterial av bl.a. holländsk, dansk och
polsk skogsek. Rena bestånd av odlad beigek
är mycket sparsamt förekommande.
Det finns också främmande ekinslag i
vårt ädellövskogsbruk. Rödeksbestånd
(Quercus rubra) har etablerats med viss
framgång på några ställen inom våra
inhemska ekarters naturliga utbrednings¬
område. Rödeken tycks dock ej ha någon
större förmåga till spontan självföryngring
och spridning utanför de planterade
bestånden.
Skogseken och beigeken är värmeälskande ädellövtiäd, som har vandrat in fiån
söder efter den senaste istiden. I sin spontana
utbredning, som i Sverige har en naturlig
nordgräns vid Dalälven, kan de förekomma
tillsammans och hybridiserar gärna. De har
dock något olika krav på miljön. Beigeken
trivs bäst på torr, väldränerad, stenig jordmån
med en ganska låg halt av lättillgängliga
mineral vid pH omkring 5. Skogseken före¬
drar en mineralrik, lerhaltig och fuktig
jordmån och ett något högre pH-värde, dvs
lägre syrahalt i marken.

Detförhållandet, att ekarterna kan bilda
hybrider, som lämnar en fertil avkomma,
som i sin tur kan återkorsa med föräldraartema, medför att ekarterna uppvisar en
stor variation i egenskaper och utseende.
Då man står inför uppgiften att
artbestämma ett enskilt träd, är det svårt att
bedöma, om en ellerflera karaktärer, som är
intermediära verkligen indikerar hybriditet
eller utgör exempel på artens normala
variationsbredd.
Under de senaste årtiondena har
växtsystematiker och ekologer ägnat stort
intresse åt ekarterna. Detta har resulterat i
en bättre kännedom om bl a ekamas
fortplantningsbiologi, morfologiska varia¬
tion och ståndortskrav.
Följande uppställning visar artskiljande
karaktärer. De är ordnade i fallande grad av
betydelse. Sålunda är bladskaftets längd (i
relation till hela bladets längd) och blom¬
ställningens längd (eller längd till första
blomman eller frukten) exempel på sinse¬
mellan oberoende karaktärer, som är mycket
värdefulla och ofta nödvändiga vid en art¬
bestämning.
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Figur 1. Stjärnhår på bladundersida hos bergek. SEMfoto :Ulf Olsson
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Bergek

Skogsek
1. Bladskaft kort

1. Bladskaft långt

2. Lång fruktställning

2. Mycket kort fruktställning

3. Blad osymmetriska med oregelbundna

3. Blad symmetriska med parvis likstora

lober

lober

4. Bladbas hjäitformad med öronflikar

4. Bladbas kilformad utan öron

5. Få och stora bladinbuktningar

5. Många små inbuktningar, som är kortare
än halva avståndet mellan bladkant och
mittnerv

6. Nerver till inbuktningama

6. Mera sällan nerver till inbuktningama

7. Färska ollon avlångt äggrunda med möika
ränder

7. Färska ollon runda-äggrunda utan möika
ränder

8. Djup cupula (svepeskål)

8. Vid och grund cupula

9. Bladundersida med ogrenade hår, gaf¬
felhår, eller slät utan hår

9. Bladundersida med 3-5-grenade stjärnhår

10. Bladets största bredd ovanför mitten

10. Blad bredast på mitten

11. Årsskottets första blad med inbuktningar 11. Årsskottets tre första blad ofta hela utan
inbuktningar

12. Blad tunna, mjuka

12. Blad tjocka, läderartade, mörkgröna och
glänsande

13. Bladundersidans nerver anastomose- 13. Bladundersidans nerver icke anastomorande (sammangrenade)

serande

14. Frukt-(Blom-)stäUningens axel slät och 14. Frukt-(Blom-)ställningens axel (stjälk)
tunn

hårig och tjock

15. Ollon krymper endast lite vid torkning

15. Ollon krymper mycket vid torkning

16. Cupula-fjäll med många korta hår

16. Cupula-fjäll med få långa hår
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Skogsek (forts.)

Bergek (forts.)

17. Cupula-fjäll utan knöl vid basen

17. Cupula-fjäll med knöl vid basen

18.Grova, krokiga grenar, ofta nästan vågräta

18. Smala, raka grenar med spetsig grenvinkel

19. Få, stora grenar

19. Många grenar samlade i toppen av trädet

20. Rund trädkrona

20. Spetsig trädkrona

21. Stam krokig, ofta kort

21. Stam rak, lång och smal

22. Stammen ”försvinner” före toppen, går 22. Genomgående stam
gradvis över i grenar

*
Karaktärerna enligt p 18-22, som berör
stam och krona, är starkt modifierbara. Det
känner alla ekodlare till. Det vore annars
helt omöjligt att få fram kvalitetsviike av
skogsek. Det innebär också, att det är
olämpligt att ta med dessa stamkaraktärer
som artskiljande egenskaper i floromas
bestämningsnycklar, vilket förekommer.
En annan karaktär, som ofta framförs,
när man jämför skogsek och bergek, är att
bergeken behåller en lövad (men vissnad
krona) över vintern - därav namnet vinterek!
Jag har inte tagit med detta i ovanstående
jämförelse. Även unga skogsekar kan ha en
tendens att behålla bladen över vintem.
Figur 2 och 3 visar exempel på frukter
(ollon) och fruktställningar hos bergek och
skogsek. Lägg märke till den täta, druvklaseliknande ollonsamlingen hos bergeken
- därav namnet druvek! Gyttringen av frukter orsakas dels av att blommorna
(frukterna) sitter på en mycket kort axel,
dels av att flera närliggande blomställningar
utvecklar mogna frukter.

Då konstnäreravbildarskott av skogsek,
ser man ibland fruktställningar med skaftade
ollon på en axel. Det är tyvärr en utbredd
missuppfattning att skogseken till skillnad
från bergeken har skaftade frukter. Hos
båda arterna sitter blommorna eller fruktema oskaftade på en styv axel, som kan
liknas vid ett ax. Fruktanlagen som sitter
längstutpåblomaxelnbrukarinteutvecklas.
Denna del av blomaxelnförtvinaroch ramlar
av. Då ser det ut som om det toppställda
ollonet har ett skaft.
Bergeken har som regel en rik behåring
av flerarmade stjärnhår på bladens undersidor. Skogseken har vanligen endast enkla
hår och tvåarmade stjärnhår och ibland är
de mycket glest förekommande eller saknas.
Det finns dock former (underart) av skogsek,
som har behåring av samma typ som bergek.
Det innebär att denna karaktär ej ensam kan
indikera rätt art.
De mörka ränderna på skogsekens ollon orsakas av tjockväggiga kanaler i nötens
vägg.
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Figur 2-3. Ollon och fruktställningar hos skogsek (Q. robur) och bergek (Q.
petraea). Observera att ollonen (med svepeskålarna) hos båda arterna sitter
oskttftade på en axel. Artskiljande år axelns längd.
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Bladformen är en mycket viktig
artskiljande karaktär vid en jämförelse av
beigek och skogsek (se p 1, 3 och 4 s 22).
Man bör jämföra blad av samma skottgeneration.Bladen på"midsommarskotten" kan
t.ex. avvika något från trädets först utveck¬
lade blad. Hos beigeken är bladen mer eller
mindre jämnt fördelade utmed skottet.
Skogseken har oftast bladen rosettlikt sam¬
lade mot skottspetsen.

2.
Bergek

X
V

Rödeken
Rödeken (Q. rubra, Q. borealis) har aldrig
blivit ett ekonomiskt viktigt skogsträd i
Sverige. En författare beskriver det som "
ett nordamerikanskt ogrästräd med för bred
krona med stora blanka blad, som man hal¬
kar på". Som parkträd är det inte ovanligt
Medsin rikedom på anthocyaner får grenar¬
na en mörkt brunröd färg. Kronan i sin
höstskrud är vackert röd.
Jag skall här bara kort beröra bladens
utseende. Den vanligen ovala bladskivan
har uddspetsiga bladflikar. Antal lobpar 511. Bladskaft 2-5 cm. Bladundersidan är kal
med undantag av lite behåring i nerwinklama.
*
I ett ståndortsanpassat skogsbruk är det
viktigt att utnyttja de olika ekologiska krav
våra inhemska ekarter har. En framgångsrik
ekodling kan då bedrivas på större arealer
av den jordbruksmark som omställes för
skogsodling. Ekframjandet bör därför ar¬
beta för att man vid etablering av nya
ekbestånd använder ollon eller plantor från
lokala provenienser av såväl bergek som
skogsek.

Skogsek
5 cm

Fig 4. Exempel på bladtyper hos berg ek (Q. petraea)
och skogsek (Q. robur)

FigurS. Bladbärande skott av rödek
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OVE GUSTAVSSON - EKFRÄMJANDETS
PRISTAGARE 1990
Gustav Fredriksson

I slutet av 1930-talet, när Ove Gustavsson
var praktikant på Sjöaip, fick han en gång
uppgiften att fälla en jättebok. Klockan två
på eftermiddagen böijade fällningen, men
först en halvtimme in på nästa arbetsdag låg
bokbjässenpåmaiken. Detkan välknappast
vara detta sht, som väckte Oves intresse för
ek och andra ädla lövträd?
Ove är bleking och uppväxt bland ekar
- Blekinges landskapssymbol. Han böijade
sin skogsmannabana som praktikant på
Sjöaip den 3 januari 1938. 1941 - 42 blev
det skogsskola i Kolleberga och därefter
Sjöaip igen. Sjöaip ägdes sedan 1934 av
skogsvårdsstyrelsen och drevs i dess regi
framtill 1971, då landstinget blev huvudman
fór den skogliga gymnasieutbildningen. Ove
har hela sin yricesverksamma tid förlagd till
Sjöaip och vid skogsbiuksskolan efter dess
tillkomst. Under de första åren på Sjöaip
innebar arbetet inte bara utbildning utan
också annat skogsvårdsstyrelsearbete ute hos
skogsägarna.

Ove Gustavssons första inspiratör i
ädellövskogsskötsel var länsjägmästare Nils
B Hanssoa Professor Lennart Nordström
besökte också Sjöaip vaije år tillsammans
med Skogshögskolans studenter, vilket gav
rika tillfallen till diskussioner om den ädla
lövskogens skötsel. I en infoimell studiegrupp tillsammans med Erik Ståål och Åke
Paulsson då skogvaktare vid skogsvårdsstyrelsen var eken ett av 50-talets
studieämnen.
Sjöaipsskogama var vid skogsvårdsstyrelsens övertagande 1934 i bedrövligt
tillstånd. Ove har under årens lopp tagit
tillvara möjligheterna att skapa fina

-
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ädellövskogar. Bokskogarna har gallrats. I
blandskogen har 100-tals (kanske mer än
1000!) fina ekstammar tagits fram. Askskogar har planterats och på ännu flera sätt
har ädellövskogsbruket främjats. Gamla tiders ”ekbuskar” på Sjöaip kan nu studeras
som elitträd.
Ove har i sitt arbete på Sjöaip skapat
fina demonstrationsområden för ädellövskogsskötsel men framför allt också
förmedlat kunskaperna vidare. Vid kombinerade kurser för skogsägare, med böijan
1947, har budskapet om ekens och andra
ädla lövtiäds värde förts ut. Det har under
årens lopp inte alltid mottagits med entusiasm av skogsägarna. Ibland har
ekskogsskötsel kunnat nämnas med ett visst
förakt av Blekinges bönder. Närmast gården
har eken accepterats, men som produktionsträd i skogen har eken under flera
årtionden haft föga framgång.
Ove har under år som gått envist trott
på att ekens värde iätt skulle komma att
uppskattas igea Hans aigument har varit
ekviikets kvalitet och fina struktur. Från
böijan av 70-talet har Oves föihoppningar
böljat uppfyllas. Känslanföreken iBlekinge
har växt sig starkare. Oves enträgna
undervisning av elever vid Sjöaips skogsbruksskolai ädellövskogsskötsel har säkert
haft effekt på skogsägarnas attityder och
kunskaper, vilket nu visar sig i många välskötta ekskogar i Blekinge.
Ove har inte bara fört ut ekens värde
som produktionsträd. Mer än de flesta ek¬
entusiaster har han betonat ekens betydelse
fór landskapet: åkem, ängen, hagmarken,
skogsbrynet och skogen. Han har pekat på
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ík Si£ Bäckasjögärde norr om Ronneby. Ekar - enstaka eller i
iTii gmpp - vårdas för att ge om*yÄ|| väjding och ekologisk stabilitet
I
i barrskogslandskapet samti-

digt med produktion av
högkvalitativt virke. Bäckasjögärde rymmer nu många
■ty
■
intressanta exempel på ekens
K
f:
I föryngring och vård som
I skogsträd men också praktfulla hagar och gärdesbackar
■ med ekar som dominerande
träd.
Ekens kvalitet och seghet
harmonierar väl med Ove
Gustavssons gedigna och en¬
visa lärargärning i Blekinge
\ med eken och ädellövskogen
som favoritämne.
Få har som Ove insett och
fört vidare ekens roll inte bara
som virkesproducent utan
Figur 1. Ove Gustavsson har erhållit Ekfrämjandets högsta utmärkelse, ett
också som bärare av skönhet,
ekskrin, för mångårigt förtjänstfullt arbete som lärare och rådgivare vid
kulturoch landskapets historia.
Sjöarps skogsbruksskola och skogsvårdsstyrelsen i Blekinge.
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- Foto: Håkan Henriksson, Blekinge Läns Tidning.

eken som del av människans historia och
som kulturbärare i landskapet. Han betonar
eken som ett omistligt inslag i den blekingska
ekomångfalden från stranden vid havet, i
sprickdalama, i mellanbygdens ljusa land¬
skap och i det översta trappstegets möika
barrskogar.
Ove omsätter nu sina erfarenheter och
idéer om eskogens skötsel på släktgården
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EKENS INSEKTER
Åke Sandhall
6. Eksnabbvingen
Snabbvingama är nära släkt till blåvingama
och är liksom dessa ganska små fjärilar.
Deras främsta kännemärke är det lilla
svansutskottet nedtill på bakvingen. På un¬
dersidan av vingarna har de ofta smala,
ljusa strimmor (Figur 1).

-

Figur 1. Eksnabbvinge, hane . Svansutskottet
tillsammans med Ogonfläcken på bakvingen lurar fåglar
att tro att fjärilens huvud finns där.

Eksnabbvingen, Quercusia quercus,
tillbringar större delen av sitt liv uppe i
ekens kronor och kommer sällan ner till
maiken. Den förekommer i vårt land upp
till Dalarna och Gästrikland men uppges
som ganska sällsynt. Åtminstone i sydli¬
gaste Sverige är den sannolikt vanligare än
man tror. Någon gång kan man finna den på
lägre höjd över maiken, där den sitter och
solar sig på något blad. Fjärilarna flyger
under månaderna juli, augusti, ibland in i
september. Svansutskottet tillsammans med
ogonfläcken på bakvingen lurar fåglar att
tro, att fjärilens huvud finns där. Detta räd¬
dar ofta fjärilen vid angrepp, men den får
förstås ett hack i bakvingen av fågelnäbben..
Lyckas man någon gång få se hannen med
utslagna vingar, imponeras man av de kraf-
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tigt blåskimrande översidorna. Honan (Fi¬
gur 2) har blåskimmer endast på de bakre
delarna av framvingama. Hon lägger äggen
på sensommaren ett och ett invid ekknoppar
och de kläcks påföljande vår. Larverna, som
mest liknar små gulbruna gråsuggor, äter
på ekbladen. De är fullvuxna i juni och
lämnar då träden för att förpuppa sig på
maiken. Efter omkring en månad kommer
de fullbildade fjärilarna fram.
Eksnabbvingen söker sig sällan till
blommor. Den tycks leva av honungsdagg,
som avsöndras från bladlöss och hamnar på
ekbladen, kanske också av utsipprande sav
från träden. Eksnabbvingen finns i större
delen av Europa samt i Nordamerika, Nord¬
afrika, Ryssland och Mindre Asien. Larven
lever inte bara på ek utan ibland också på
ask, även om det är ovanligt i Sverige.

-

Figur 2. Eksnabbvinge, hona . Honan har till skillnad
från hanen blåskimmer endast pd de bakre delarna av
framvingama.
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ÄDELLÖVPRISTAGARE 1990
har blivit ett mönster-ekbestånd med en
Blekinge län: Ove Gustavsson,
Bäckasjögärde
sammanhängande areal av 18 hektar.
(Se särskild artikel s 26 av detta nr av
Ekbladet)
Örebro län: Arne Täpper
Skogsvårdskonsulenten Arne Tapper
har genom studier och praktisk erfarenhet
Blekinge län: Stina Werner, Göholms
gård.
skaffat sig gedigna kunskaper om hur man
Tack vare Stina Werner har ett anrikt sköter eken nära dess nordgräns.
Under sin yrkesverksamhet har Arne
kustnära eklandskap av hagmarks- och
lundkaraktär bevarat sin ursprungliga prä- energiskt arbetat för att främja ekskogsskötgel. Det har skett genom en för området seln i Örebro län. Han har påverkat ägare till
traditionell lövskogsskötsel ochbetning med både stora och små fastigheter att anlägga
nötkreatur, samt inte minst genom att Stina nya ekskogar på lämplig mark. Av de nya
Werner på ett föredömligt sätt stått emot ekskogar som anlagts under senare år har
kommersiell bebyggelseexploatering.
större delen eller 80 procent anlagts inom
Ames konsulentdistrikt. Genom informaKalmar län: Gunnar Elfversson, Kölby tion och rådgivning samt utsyning har han
gård.
strävat att förbättra skötseln av befintliga
Gunnar Elfversson har dokumenterat ekskogar.
sitt intresse för ekskogsskötsel genom att i
Tidigare var ekvirket, speciellt från
konkurrens med annan markanvändning slutawerkningar, mycket dåligt utnyttjat i
bevara ett större, idag 50-årigt, självsått länet. Vid skogsdagar och apteringskurser
ekbestånd. Med sakkunnig hjälp av harAme med bistånd av virkesmätare och
skogsvårdsstyrelsen har framtidstammar viikesköpare medverkat till ett bättre ut¬
valts ut och beretts utvecklingsmöjligheter nyttjande av ekvirket.
vid en nyligen utförd gallring. Resultatet

SK
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Boken utgör genom sin framställning
av grunderna i bl a klimatlära, geologi och
ekologi en utmärkt lärobok för den
skogsintresserade läsaren. Även yrkeskunniga skogsbrukare med äldre kunskaper har
lärdom att hämta. Jag fäste mig särskilt vid
Bokanmälningar
presentationen av orsakerna till och följ¬
derna av den pågående försurningen av
Sveriges Nationalatlas:
skogsmark. Man får en mycket klar bild av
Skogen
Temaredaktör Jägmästaren, professor Nils- försurningsskadorna och vilka åtgärder, san
bör tillgripas för att motverka de negativa
Erik Nilsson
Expertmedverkan: Professor Tryggve följderna.
Kapitelmbrikema Skogen som resurs
Troedsson
fór friluftslivet och Skog är inte bara träd
Temavärd: Skogsstyrelsen
talar om att skogen har betydelse för
Förlag: Sveriges Nationalatlas’ Förlag
Distributör: Bra Böckers Bokförlag, svenskens sociala liv och fritidsverksamhet. Skogsägaren måste också i sitt brukande
Höganäs.
av den växande skogen visa hänsyn till na¬
Pris: Kr 292:00.
tur- och kulturminnesvård.
ISBN 91-87760-05-3
Inför beslutet att Sverige skall ansöka
Sverige kommer att presenteras i bokveiket om medlemsskap i EG är det speciellt
Sveriges Nationalatlas i 17 band. Som band intressant att läsa om produktion och marknad för skogens produkter. I cirkel- och
nr 2 har nu utkranmit Skogen.
I en omslagsvinjett säger Nils-Erik stapeldiagram får man en god bild av proNilsson att ”Kunskap om vår skog om vårt duktion och konsumtion i Sverige och andra
skogsbruk
behöver nå ut till alla. Och länder. Konkurrens på EG-marknaden och
objektiv kunskap om vår nationella tillgång den hitintills (1990) ökade interna handeln i
’skogen’ - i ett globalt perspektiv - det är EG behandlas.
Vad är häradsallmänningar? (Det finns
vad vi vill förmedla med detta band av
100 000 hektar!). - Vilket län har de största
nationalatlasen”.
Vitt skilda aspekter av skogen tas upp angreppen av Gremmeniella-svampen? alltifrån skogens utveckling under de olika Vilken ägargrupp innehar den största area¬
geologiska erorna, människans utnyttjande len skog? - Vilket pH-värde har humuslagret
av skogens resurser, till synpunkter på i barrskogar av olika åldrar i olika delar av
framtidens skogsbruk. Det som är speciellt Sverige? - Vilka vägar leder fram till
kännetecknande för boken är den rika före- jägmästar-, skogsmästar- , eller skogsteknikomsten av utmärkta kartor, son beskriver ker-utbildning? Hur stor andel
skogen både kvalitativt och kvantitativt, slutaweikningsskog finns det? -Hur många
Klimat, skogstyper,skogsskador,skogs- och miljoner kilo svamp och bär plockas varje
markanvändning och virkesförråd är några år? - Svaren på bl a ovanstående frågor
av de ämnesområden som illustreras före- hittar Du i Skogen, band 2 av Sveriges
dömligt åskådligt i färglagda frekvenskartor Nationalatlas.
Ulf Olsson
och diagram.
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Vilda och förvildade träd och buskar i
Sverige. En fältflora.
Författare: Dag Ekholm, Thomas Karlsson,
Ebba Werner.
Utgivare och distributör: SBT-redaktionen,
Ö.Vallg 18, 22361 Lund.
Pris: 77 kr (inkl frakt) Postgiro 446 50 72-9
ISBN 91-971255-4-7

tade i en enhetlig skala (1:2) med enbart
konturer av bladskiva och bladskaft samt
bladnerver framträdande. Det är bra. Min¬
dre bra är att bladskaften ofta verkar vara
”oavslutade” och alltför schematiskt teck¬
nade. Detta är en anmärkning, som inte alls
förringar bildernas användning som ett ut¬
märkt komplement till nycklarna. De är
noggrant utprovade av författarna och har
också varit med i en testupplaga av fältfloran,
som använts av inventerare. Naturligtvis har
jag själv också prövat att examinera efter
'bladnycklama". Jag plockade in ett tiotal
blad från träd och buskar kring min tomt
och jag lät min fru examinera hälften av
bladea lett fall måste vi enligt nyckeln titta
på stamkaraktärer, men annars klarade vi att
komma fram till rätt art med enbart bladen.
Det är , vågar jag påstå, ett gott betyg för
bestämningsfloran.
Det är min övertygelse, att denna
fältflora över vilda och förvildade träd och
buskar i Sverige verkligen fyller ett behov.
Den kommer att användas inte bara av
florainventerare, ”miljöarbetare” och
undervisande biologer utan också av alla de
som på något sätt aktivt odlar, vårdar eller
förädlar våra skogsträd och buskar.

Amatörbotanister tillsammans med veten¬
skapligt skolat folk gör en berömvärd ideell
insats i arbetet med florainventeringen av
våra landskap. Dag Ekholm, läkare i Kristi¬
anstad, och Ebba Werner, lärare i Halmstad,
har tillsammans med växtsystematiske
forskaren och redaktören för Svensk Bota¬
nisk Tidskrift (SBT), Thomas Karlsson,
skrivit en ny fältflora för bestämning av träd
och buskar. Under arbetet med att kartlägga
floran i Småland insåg de behovet av en ny
bestämningsflora. Dag Ekholm och Tho¬
mas Karlsson ansvarar för texterna medan
Ebba Werner har ritat alla illustrationerna.
Floran tar upp 346 arter, underarter,
varieteter, former och hybrider av träd och
buskar i Sverige. Det är inte bara de
vildväxande arterna och formerna, som tas
med utan också trädgårdsflyktingar och nya
lövträd och barrträd i skogsodlingen. När UlfOlsson
det gäller förvildade trädgårdsväxter har ett
Vilda úch förvildade
urval blivit nödvändigt Arter med få rap¬
TRAD OCH BUSKAR I SVERIGE
porterade kvarstående fynd av individ
spridda från odling har inte tagits med.
Boken är i behändigt fickformat. På
bokomslagets baksida finns ett diagram som
Í
i sin geniala enkelhet är ett utmärkt
\
hjälpmedel förbladmätningar. Man avläser
bl a direkt bladets längd och bredd och
kvoten längd / bredd. Detta är karaktärer,
/
som är viktiga i bestämningsnycklama. Med
få undantag finns detbilder på blad från alla
lövträdsarter. Barrträdens blad - banen - är
dock ej avbildade. Det är en brist, som borde
åtgärdas i en senare upplaga. Bladen är ri-

31

Ekfrämjandets kurs i

EKSKOGSSKÖTSEL
Exkursioner och praktiska övningar i östra Blekinge och södra Kalmar län.
Industribesök vid AB Gustaf Kähr i Nybro

Kursledare Erik Ståål
Medverkande Gunnar Almgren

Kurs nr 5 arrangeras

19-20 september 1991
Kursavgift 500 kr
Anmälan till Ekfrämjandets sekretariat,
Box 157, 372 22 RONNEBY. Tel 0457 - 15025

U£

