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EKFRÄMJANDETS EXKURSION OCH
ÅRSMÖTE 1991
Helene Reiter
Första dagen
En rekordstor skara ädellöventusiaster, 100
st närmare bestämt, samlades vid Bäckaskogs slott torsdagen den 26:e september
1991 för att exkurera i nordöstra Skåne.
Två bussar gick söderut till Maglehems
Ora med bland annat den vackra Linderödsåsen osynlig i regndiset. Arrangörer¬
na av exkursionen, Ake Liljeberg respektive Torsten Nilsson vid Skogsvårdsstyrelsen i Kristianstad, fick istället be¬
rätta om allt sevärt vi passerade.
Vid första punkten på Christinehofs
gods hälsade bl.a. den skogsintresserade
landshövdingen Anita Bråkenhielm väl¬
kommen, och skogvaktare Birger Jöns¬
son berättade om företaget Högesta-

Christinehovs skogsförvaltning AB
Medan regnet avtog besågs så ett 35årigt planterat ekbestånd som anlagts med
gråal som ammeträd. Alarna är nu
bortgallrade och svårigheten blir att hålla
vattenskottsbildningen under kontroll och
få tillräckligt bra kronutveckling i det
rena ekbeståndet.
Efter att AB Gustaf Kähr bjudit på en
kopp gott varmt kaffe fortsatte färden
genom Orans bokskogar. I det sällsamma
ljus som uppstod i regndiset såg vi hur
bokskogen följde sitt eget ekosystems la¬
gar och snällt föryngrade sig på den bör¬
diga nordsluttningen. De små bok¬
plantorna får sedan hjälp på traven av
erfarna skogsmän på förvaltningen.

■■ill
Fig. 1. ’ .... I del sällsamma ljus som uppstod i regndiset, såg vi hur bokskogen följde sitt eget ekosystems lagar ..." Ekologiska institutionens (Lunds universitet) försöksyta på Oran. - Foto: Ulf Olsson
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Figur 2. Ekologen Bengt Nihlgårds inlägg under uppkomna diskussioner är alltid tungt vägande. Foto: Ulf Olsson
■

Högst upp på Oran har Lunds universitet försöksytor som bl.a. undersöker de
ekologiska effekterna av en kvävegödsling utöver den som sker genom regnet,
Bengt Nihlgård berättade att markkemin
förändrats så att andra näringsämnen än
kväve nu begränsar tillväxten på träden,
Tillväxten i fältskiktet har minskat och
svampfloran har helt förändrats till
mykorrhizasvampamas nackdel.
Sista skogspunkten för dagen var ett
litet ekbestånd tillhörigt Skånska
10 meter

O

*

*

\
\

/

\

*

\
\
\

O

*

o

Figur 3. Justering av 10-metersfÖrband till 14metersförband. Man erhåller lätt 14 m mellan ekarna
om man planerar för diagonaförband vid
huggningarna.

2

Dragonregementet (P2). Skogsvårdskonsulent Per-Olof Stockhaus berättade
om hur ett överslutet bestånd med mycket
vattenskott genom gallring och stamkvistning har förvandlats till en någorlunda bra ekgrupp med flera utvecklingsbara stammar. Församlingen tycktes dock
enig om att åtgärden var gjord i senaste
laget. Erik Tham varnade för att lura
industrin med stamkvistning i för hög
ålder. Diskussion uppstod också om den
framtida skötseln, beroende på att man
valt att ställa framtidsträden i ett ovanligt
förband, nämligen 10 meter. Gunnar
Almgren löste dock detta problem med
matematisk elegans genom att föreslå att
huggningarna i fortsättningen görs med
sikte på diagonalförband (Se fig. 2).

Årsmöte med middag
Årsmötet inleddes med att ordföranden er¬
inrade om professor Helge Johnsson som
avlidit under sommaren och påbjöd en tyst
minut till hans minne.
På valberedningens förslag omvaldes
styrelsen och övriga funktionärer och sty¬
relsen beviljades ansvarsfrihet.
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Figur 4. De församlade ädellöventusiasterna beundrar med andakt det höga krontaket i Trolle Ljungbys skogar.
Foto: Ulf Olsson

Sällskapets högsta utmärkelse, ek¬
skrinet, utdelades till Jens Bjerregaard.
Dessutom anmäldes att Skaraborgs
länspris går till Rune och Peter Johans¬
son och att Blekinges länspris går till
Gustav och Ivan Nilsson.
Vid middagen deltog hedersgästerna
landshövding Anita Bråkenhielm, länsrådet Lennart Aronsson-Linder, skogs¬
förvaltare Jens Bjerregaard, samt
hedersledamöterna Sven Eriksson och

Erik Ståål.
Det gamla klostrets regler hade tydli¬
gen fortfarande en viss giltighet, ity ma¬
ten åts med god aptit under livligt samtal
varefter stilla kontemplation på kamma¬
ren snart vidtog för de flesta.
Andra dagen
Vädret var torrare men kallare nästa mor¬
gon. Bussarna styrde mot nordost och
passerade Vångadalens fruktodlingar på sin
väg upp på Ryssbergets sluttningar.
TVolle-Lj ungby gods var förmidda¬
gens markvärd. Nils Gabrielsson visade
olika skeden i bokskogsförnyelsens svåra
konst. Genom att arbeta med naturen och

-

med god fingertoppskänsla har han ut¬
nyttjat de gynnsamma förutsättningarna
på bästa sätt. Hans recept på framgångs¬
rik bokskogsskötsel är: tålamod, konse¬
kvens, påpasslighet och god uppföljning.
På första anhalten visades ett bestånd
som är inne i beredningsfasen. Svaga
huggningar görs med noggrann kontroll
av fältskiktets utveckling. När en svag
hallonväxt etablerats är ljusförhållandena
lagom för att groddplantorna skall över¬
leva och utvecklas väl. Markberedning
behövs ej på dessa marker, men många i
församlingen påpekade att det är farligt
att avstå markberedningen på alla mar¬
ker. Det är inte så vanligt att mark¬
förhållandena är så gynnsamma som på
Trolle-Ljungby.
Vid de gallringar som föregår beredningshuggningen är det viktigt att spara
träd med höga kronor, att spara brynen
för att ej få markförvildning i kanterna,
samt att ta bort hindrande undervegeta¬
tion. Flera exkursionsdeltagare påpekade
kardinalfelet att gallringarna i bokskog
avslutas för tidigt.
3
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På de efterföljande punktema diskute¬
rades olika röjningsstrategier livligt. Nils
Gabrielsson förordar en lätt vargröjning
i samband med utglesning av moderträden
samt två röjningar därefter.
Sist visade Nils Gabrielsson ett
tvåskiktat bokbestånd med mycket hög
produktion. Medelstammen bland över¬
ståndarna är 30 m hög och innehåller 2,9
m3sk. Kvalitén är mycket god och dis¬
kussionen handlade om hur man skall få
god ekonomi i avverkningen utan att få
skador i underbeståndet.
Sista punkten i skogen var ett urskogsliknande bok-ekbetsånd som avses bli
naturreservat. Reservatets skötsel och ut¬
veckling diskuterades, och i detta fall
förordades en fri utveckling p.g.a. det
pedagogiska värde ett helt orört referens¬
bestånd har. Diskussion uppstod dessutom
om ärendets handläggning och den före¬
slagna ersättningsnivån, och en anime¬

rad argumentation övertog för en stund
intresset för våra ädla lövträds bevarande.
Skogssällskapet AB bjöd på god
lunchlåda medan Tarketts divisionschef
Göran Enocsson informerade om mark¬
naden för trägolv. Därefter visade
Tarketts sågverkschef Rutger
Rubensson och hans medarbetare
vidareförädlingen av våra ädla lövträd på
sågen i Näsum.
Eftermiddagsprogrammet innehöll
också trädslagsgissning och diskussion
kring ektimrets klassning. Tarkett bjöd
på kaffe och Jens Granhof demonstre¬
rade då sina lösningar på hur över¬
levnaden av planterat löv kan förbättras.
Ekfrämjandets ordförande Gunnar
Almgren avslutade exkursionen genom
att tacka alla exkursionsvärdarna samt
arrangörerna Thorsten Nilsson och Åke
Liseberg.

EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH
EXKURSION
24-25 SEPTEMBER 1992
Skogsvårdsstyrelsen i Örebro län är årets värd och arrangör. Programmet innehåller bl.a.
demonstration av ek, ask och lind-bestånd. Inbjudan och ett utförligt program med
sedvanliga årsmöteshandlingar och upplysningar om inkvarteringsmöjligheter skickas ut
till samtliga medlemmar i böljan av juni.
Styrelsen
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ETT ROJNINGSFORSOK I BOK
Jens Bjerregaard
Under senare år har bokskogen flyttat fram
sin position inom skogsbruket i landets syd¬
liga del, och intresset för bokskogens skötsel
har ökat.
Röjningen är ett viktigt moment i sköt¬
seln. Viktig för att den påverkar kvalitets¬
daningen, och viktig för att röjningskostnaden representerar en stor när det
gäller självsådd den helt dominerande
del av skötselkostnaderna.
Röjningsobjektens struktur kan variera
på många olika sätt. Därför går det inte
att utforma ett generellt röjningsprogram,
och ett visst objekt kan nog i många fall
röjas på olika sätt, och slutresultatet ändå
bli detsamma i praktiken.
Syftet med de första röjningarna är, att
egalisera beståndet och ta bort träd av låg
kvalitet. Avståndsregleringen kan man i
de flesta fall i stort sett bortse från. Om
plantantalet är mycket högt t.ex. täta
självsådder - är en tidig reduktion av an¬
talet stammar dock nödvändig för
stabilitetens skull.
Det finns inte mycket att hämta i forsk¬
ningen, när man bäst och billigast skall
lösa det konkreta röjningsfallet. Men ny¬
ligen har lantbruksuniversitetet (Arbets¬
rapport - Sveriges Lantbruksuniversitet,
Enheten för sydsvensk skogsforskning nr
1 1991) preliminärt redovisat ett röjningsförsök, som kanske kan vara av intresse.
Försöket ligger på Romeleåsen,
Häckeberga säteri, Lunds kommun. Be¬
ståndet etablerades 1955 genom radsådd
på nedlagd åker. Försöket började 1970,
då höjden var ca 4,5 m och antalet stam¬
mar ca 10 000 st/ ha.

-

-

-

Röjningsmetoder
Fyra olika röjningsmetoder ingår i för¬

söket:

röjning (15 år) till 1400 st/ha,
produktionsforband
2.Tidig röjning (15 år) till 2500 st/ha,
produktionsforband
3.Traditionell röjning. Vargröjning vid 15
år, sedan försiktiga ingrepp, under¬
beståndet lämnas i stort sett orört.
4.Uppskjuten röjning. Böljar som metod
3 ovan, men andra röjning/ gallring först
när kvaliteten på huvudstammarnas ne¬
dersta 6 meter kan bedömas. Samma
stamantal efter andra röjning som metod
(1), 1400 st/ ha.
Effekten av de olika metoderna har
studerats med avseende på:
Uttaget som varit överlägset störst vid
metod 4.
Totalproduktionen som varit högst
vid metod 4, lägst vid metod 1, men skill¬
naderna är relativt små.
Dimensionsutvecklingen som varit
ungefär densamma för metoderna 2,3 och
4, men en jämförelse är svår på grund av
olika stamantal. Metod 1 har minst höjd
och störst diameter.
l.Tidig

Kvalitetsbedömning
Kvaliteten har bedömts på ett urval av stam¬
mar i vaije parcell. Kvalitetsbedömningen
gjordes i tre klasser, och endast på de ne¬
dersta 6 m.
Kostnaderna för de olika metoderna
har tyvärr inte analyserats, men ganska
säkert är det så, att kostnaden är avta¬
gande i ordningsföljden 1 till 4, med viss
reservation för metod 3.
5
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Figur 3. Bestånd röjt enligt metod 3
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Bästa
klass

Medelklass

Sämsta

Metod 1

0%

20%

80%

Metod 2

15%

15%

70%

Metod 3

10%

55%

35%

Metod 4

15%

60%

25%

klass

Tabell 1. Resultat av kvalitetsbedömningen av
bokstammarna,

roll, den låga kvaliteten sitter högt, och
kommer inte att få så stor betydelse för
den framtida sågstockens kvalitet. I me¬
tod 1 däremot är den låga kvaliteten lågt
placerat, och även om den naturliga
upprensningen så småningom kommer
igång, kan man knappast förvänta sig nå¬
got annat än sågstock av låg kvalitet.
För skogsbruket gäller det att ”hissa
äppleträdet” lagom högt upp utan att för¬
lora för mycket på diametern, som pre¬
mieras kraftigt i timmerprislistan.

Metod 4 har givit det bästa resultatet Sammanfattning
till den lägsta kostnaden, under de givna Försöket bekräftar, vad de flesta med erfa¬
renhet av bokskogsskötsel nog anser, att
förutsättningarna.
Den kraftiga andra röjningen i metod tidig röjning till produktionsforband inne4 vid 27 års ålder såg mycket riskabel ut bär en försämring av kvaliteten, som inte
strax. Vid röjningen föll 85% av stam- kan tolereras. Det nya är det positiva resulmarna motsvarande 55% av volymen, tatet av den sena kraftiga röjningen.
Jag tror, att skillnaderna, som obserMen beståndet växte snabbt ihop.
Vid första röjningen i metod 1 och vid verats med tiden kommer att minska vad
andra röjningen i metod 4 reducerades beträffar kvaliteten, och vara försumbara
stamantalet till 1400 st/ha efter ett i båda vad gäller produktion och dimensions¬
fallen extremt kraftigt ingrepp. Enda skill- utveckling.
Det säkra, som vi redan nu kan lära av
naden var egentligen, att i metod 1 utför¬
des röjningen vid 15 års ålder, i metod 4 försöket, är att den sena kraftiga
vid 27 års ålder. Under de 12 åren som röjningen, metod 4, har givit en kvalitet,
skiljer de kraftiga röjningarna, har i me- som ligger i topp vid jämförelse med de
tod 4 bildats kvistfria stammar genom andra metoderna, men till en mycket lägre
naturlig upprensning. Metod 1 däremot kostnad. Men ännu en gång, det gäller
har inneburit bildning av grovgreniga träd bara under de givna förutsättningarna.
med mycket låga kronor och hög frek¬
Litteratur
vens av klykor.
En jämförelse mellan metod 1 och 4 Arbetsrapport - Sveriges Lantbruks¬
universitet, Enheten för sydsvensk
illustrerar ganska bra röjningens/ gall¬
skogsforskning nr 1 1991, s. 94-99:
ringens dilemma. Samtidigt som tillväx¬
ten stimuleras på de kvarvarande träden,
Röjningsförsök i bok (Bjerregaard J &
RM. Ekö & Pettersson N)
gynnas bildningen av grova grenar och
klykor. I metod 4 spelar det ingen större

8
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EK PÅ ÅKER
Olle Berglund
Olle Berglund har intervjuat några kända forskare om deras åsikt om
plantering av ädellövskog på åkermark. Olle Berglund har själv erfarenhet
av skogsplantering på åkermark. Illustrationerna visar bl.a. plantering av
glasbjörk som amträd i en ekplantering på hans gård Näsby i närheten
av Arboga. Red.
I samband med omläggningen av den
svenska jordbrukspolitiken 1991 kunde
jordägarna anmäla intresse av att utnyttja
anläggningsstöd för bl.a. skogsplantering av
åkermark. 400 miljoner kronor avsattes för
ändamålet, ett belopp som snabbt blev in¬
tecknat. Även en ökning med 100 miljoner
är intecknad, och det finns en kö för eventu¬
ellt outnyttjade anslag.
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Figur 2. Utsättning av glasbjörk son amträd i en
ekplantering. - Foto: Olle Berglund
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Figur 1. Olle Berglund har valt att huvudsakligen
använda glasbjörk som amträd i sin ekplantering.

t

Av anmälningarna har Skogsstyrelsen
godkänt ca 30 000 ha för granplantering,
22 000 ha för vanlig lövskog och 10 000
ha för ädellövskog. Endast en mindre del

hann planteras under 1991, man räknar
med ca 800 ha ädellövskog. Sedan
markberedning och stängning utförts
kommer större delen av den anmälda area¬
len att planteras i år.
9
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Tillgången på ekplantor är tillfreds¬
ställande. Man hoppas att de svenska
provenienserna skall räcka till för plan¬
teringarna i mellersta Sverige, medan
holländska och polska kommer att an¬
vändas i södra Sverige. Däremot ser det
betydligt sämre ut med tillgången på
svenska provenienser 1993 helt enkelt
beroende på att det inte varit ett bra ollonår
på länge.
Eftersom omställningsbeslutet kom så
snabbt har Skogsstyrelsen inte haft nå¬
gon större beredskap för att tillhanda¬
hålla svenska provenienser av övriga
ädellövträd. Insamlingen av frö från
svenska plusträd har börjat och en del
kommer att kunna erbjudas våren 1993,
t.ex. fågelbär från Billingen.
Hur skall man då ställa sig till skogs¬
plantering av ädellövskog på åkermark?
Frågan har gått vidare till en rad specia¬
lister:

&
•sir

Olof Johansson, ekolog på Domänverket i
Växjö har en allmän positiv inställning till
ek på åkermark.
”Även om det blir fråga om produktionsskogar kommer de ändå att bidra till
och förstärka naturvärdena. Värdet för
fauna och flora blir stort då man anlägger
ny skog nära gamla ekområden. Gamla
arter kan då spridas till de nya skogarna
och möjligheten till kontinuitet förbätt¬

ras.
Eventuella åkerholmar bör ej plante¬
ras, utan bör få utvecklas fritt och ge den
planterade skogen en behövlig variation.
Men man måste vara beredd på att de nya
skogarna inte kommer att se ut som nå¬
gon herdeidyll. En produktionsskog med
ek bör ju ha riklig underväxt och kan se
ganska skräpig ut.”
10

>
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Lars Kardell, professor i landskapsvård
vid Lantbruksuniversitetet är livligt enga¬
gerad i frågan eftersom hans institution
bedriver omfattande försök med ekplan¬
teringar, men mot bakgrund av sina
erfarenheter är han ändå skeptisk:
”Det är tveksamt om det finns någon
planteringsekonomi med ädellövskog.
Det är trots allt bara gran, som lönar sig
att plantera på åkerjord. Rådjuren är det
stora problemet, och stängningskostnaden
mot rådjur är 30 kr löpmetern, och dess¬
utom måste ogräsen bekämpas på något
sätt före plantering.
Men dagens välfärd tillåter att vi tar
hänsyn både till biologiska och estetiska
värden, och omställnings- och ädellövskogsbidragen får ju anses vara ett bevis
på detta.
Ur landskapsvårdarens synpunkt kan
inte något skogsekosystem ersätta det
öppna jordbrukslandskapet, men en
ädellövskog är en bra kompromiss. Det
är mycket glädjande om lövträden får sin
renässans. Vi har ju förresten ett facit,
nämligen ekskogen på Visingsö, som anlades på ren åkerjord på en kungsgård i
god hävd, och visst är den vacker, speci¬
ellt våraspekten.
Som landskapsvårdare vill jag gärna
ha in färgklickar i ekskogen,t.ex. slån,
hägg och rönn i skogsbrynen. Gärna bok
med sina granna höstfärger i södra
Sverige. Ur ekonomisk synpunkt kan man
också blanda in hybridlärk, som är an¬
vändbart som amträd. Sen är det ju vär¬
defullt, om man också kan plocka in in¬
hemska trädslag som ask och lind.
Men det är tragiskt att man inte hun¬
nit längre i proveniensfrågorna när denna
situation uppstår. Det stora intresset för
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t.ex. fågelbär är glädjande, men Prunussläktet är mycket klimatkänsligt, i vissa
delar av landet är det omöjligt att få körs¬
bär att växa. Det tar tid att få fram lämp¬
liga provenienser. Introduktionen av
contorta-tallen har lärt oss det. Vissa
provenienser av gran får efter 30 år
stamsprickor, då den växer på åkermark
osv.
För övrigt kan det aldrig vara fel att ta
tillvara möjligheterna att producera skog.
Jag är nämligen övertygad om att vi kom¬
mer in i en generell råvarukris, där även
all sorts ved bli värdefull. Om inte förr så
i varje fall senare, om 120 år t.ex. då
eken är avverkningsmogen.
Personligen vill jag också säga att eken
är mitt älsklingsträd. Den symboliserar
så mycket positivt: styrka, fasthet och ett
långt liv. Den manifesterar urkraften!”

ll
Professorn i skoglig jordmånslära vid Lant¬
bruksuniversitetet Mats Olsson tycker inte
att ek är det allra bästa alternativet på åker¬
jord, men är ändå positiv:
”Eken går utomordentligt bra även på
styva leror. Den vill ju ha djupa jordar.
Visserligen är eken mårbildande. De sura
löven bryts ned långsamt, men eken
podsolerar dock mindre än granen och är
ändå en markförbättrare.
Av andra ädla lövträd står asken i en
klass för sig som jordmånsbildare. De
basiska asklöven bryts ner på ett år. I
samma klass finns också alen med sin
kväveuppsamlande förmåga. I klassen
under hamnar de övriga lövträden lind,

alm, björk, lönn och asp. Sen kommer
eken och sämst är boken.
De flesta trädslag tillför faktiskt mar¬
ken mer organisk substans än en spannmålsgröda, dock ej lika mycket som en
vall. Uttaget av kväve, fosfor och kalium
blir mindre och försurningen blir också
mindre. Skillnaden är att skogsmark ännu
inte kalkas. Det för bl.a. med sig att
lösligheten av kadmium och aluminium
ökar, vilka ämnen kan tas upp och inlagras
i veden. Återföring av aska till skogs¬
mark kan vara ett motdrag.
Även markfysikaliskt verkar lövträden
förbättrande. Visserligen kommer even¬
tuella rester av dräneringssystemen att
proppas igen, men eken borde kunna
spränga sönder täta plogsulor i en ler¬
jord. Genom den rikliga förnan bidrar
lövträden till att maskarna får mer föda
och deras populationstäthet ökar, porø¬
siteten ökar.
Den markresurs som en åkerjord re¬

presenterar tillvaratas alltså genom en
ädellövskogsplantering, och den t.o.m.
förbättras. De tekniska möjligheterna att
omföra skogsmark till åkerjord är idag så
pass goda, att det inte behöver utgöra
något problem, om de ekonomiska be¬
tingelserna för livsmedelsproduktion
starkt skulle förbättras.”
- "Detta stämmer ju inte alls med det kända
citatet":
Men den som hejdar växtens fart
och lägger jord igen
begår en synd av grövre art
än den som dräper män. ”Nej, Karlfeldt var en lysande poet,
men en dålig markforskare.”

ll
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MIKROFOROKNING AV EK
Ett internationellt intresse
Margareta Welander , Inst. för trädgårdsvetenskap, Alnarp

Forskningens mål
Det finns en ansenlig potential för ökad
produktion inom skogsbruket genom att
plantera selekterade genotyper med förbätt¬
rad tillväxthastighet, form, vedkvalitet och
sjukdomsresistens. Fram till dags dato har
förbättrade egenskaper i huvudsak erhållits
genom naturlig selektion eller selektiv för¬
ädling. I framtiden kommer förmodligen
istället bioteknologi att användas i långt
större utsträckning för att ta fram önskade
egenskaper. För att kunna ta tillvara unika
varianter krävs dock en pålitlig klonförökningsmetod. Mikroförökning är idag den
enda metod som tillåter massförökning av
vuxna träd som hunnit uppvisa de egenska¬

per man eftertraktar.
EG-samarbete
På grund av den stora betydelsen av att
kunna klonföröka selekterade varianter av
skogsträd startades 1986 ett internationellt
EG-samarbete beträffande mikroförökning
av ek samt vidare utvärdering i fält.
Koordinatorer för projektet är docent Mar¬
gareta Welander, Sverige och dr Owen Jones,
England. Tjugotvå forskare från tolv länder
deltager i projektet.
I Ekbladet nr 4 (1989) beskrevs den
mikroförökningsteknik som gemensamt
utarbetats inom gruppen. Forskarna träf¬
fas en gång om året för att redovisa upp¬
nådda resultat samt diskutera strategier
för kommande försök. De enskilda fors¬
karna turas om att fungera som värdar
vid dessa möten. Förutom diskussion om
forskningsresultat, får vi ockå möjlighe¬
ter att besöka olika institutioners labora12

torier och se övrig forskningsverksam¬
het. Av stor betydelse är också den so¬
ciala delen då man får lära känna olika
länders seder och bruk. Hittills har vi
träffats fem gånger och de olika värd¬
institutionerna har varit Wye College i
England, Kensealy Research Station på
Irland, Forstpflanzenziichtung, Staufenberg-Escherode i Tyskland, Departe¬
mentode Biologia Vegetal, Lissabon i
Portugal, samt Nottingham University i
England.

Gemensamma försöksplaner
För att kunna jämföra resultat från olika
laboratorier har vi förutom egna inhemska
kloner en gemensam klon. Denna härstam¬
mar från ett 80 år gammalt utvalt träd i den
berömda ekfröplantagen ’Ede-de Klomp’ i
Nederländerna. Från detta träd har levande
kulturer initierats dels från en ung fröplanta
och dels från stamskott av det vuxna trädet.
Ett hundra plantor från ungt och vuxet ur¬
sprung håller på att mikroförökas i samtliga
laboratorier. Dessa plantor skall jämföras i
fältförsök med 100 fröplantor från samma
klon. Vid fältförsök planteras ek tätare än
andra träd. Upp till 30 % av beståndet ut¬
görs av en andra art: bok (Fagus sylvatica),
avenbok (Carpinus betulus) eller lind (Tilia
cordata). Bok och avenbok används i mari¬
timt klimat, den förra i näringsfattig jordmån
och den senare i rikare jord. Lind används i
mer kontinentalt klimat. Den täta plante¬
ringen och den andra arten är nödvändig för
att ge god höjdtillväxt på ett tidigt stadium,
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och senare för att förhindra stark tillväxt av försöksruta är 8 x 8 m. Radavstånd är 2
m och plantavstånd 0,80 m. Varannan
sidogrenar.
planta utgörs av annat trädslag.
8m
Mikroförökning av svenska utvalda
Q F Q F
plusträd
F Q F Q
Q F
Q F
I Sverige finns två fröplantager av ek, näm¬
ligen 54 Ramsåsa och 61 Gälltofta. Dessa
F Q F Q
fröplantager har anlagts med utvalda
F Q F Q
fenotyper av ekträd som samlats in från
F Q F Q
Q F
Q F
olika platser i Sverige och sedan ympats på
fröplantor. Träden är nu ca 40 år gamla.
F Q F Q
Q F
Q F
Avsikten med dessa fröplantager har varit
att göra en avkommeprövning från de
F Q F Q
selekterade träden, men detta har ännu inte
TTmT
gjorts. Mikroförökning av dessa kloner
skulle därför kunna påskynda prövningen
Figur 2. Försöksrutamed fyra rader med 10 plantor per
väsentligt vid framtagning av svenska
rad med varannan planta av annat växtslag beroende
avelsträd. Med ekonomiskt stöd från Skogs¬
QF~bok
eller
(
annat
på marktyp.
trädslag)
ek,
styrelsen och Ekfrämjandet har vi nu satt
Försöksytan är 32 x 48 m. En rad av igång med att mikroföröka dessa ekkloner
lokala ekfröplantor omger fältet innan- och hoppas på fortsatt ekonomiskt stöd så
för ett stängsel. Plantorna bör var 40-50 att nya ekplantager av dessa utvalda kloner
cm stora innan de planteras ut i fält. Varje skall kunna anläggas.
■tin
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Figur 1. Drivning av valtenskott för initiering av sterilkulturer. - Foto: Margareta Welander
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ÄDELLÖVPRISTAGARE 1991
Skaraborgs län: Rune och Peter
Malmöhus län: Jens Bjerregaard,
Genarp
Johansson
(Se särskild artikel s 15 av detta nr av Rune Johansson och sonen Peter har på
olika sätt visat stort intresse och en bety¬
Ekbladet)
dande kunnighet rörande ädellövskogens
Red
och då främst ekens vård och virkets tillva¬
ratagande. De har i sin sågverksrörelse
Blekinge län: Ivan och Gustav Nilsson,
specialiserat sig på ädellöv och har därigeSillesås (Jämjö sn)
Ivan och Gustav är söner till den framgångs- nom verksamt bidragit till att intresset för
rike ekodlaren Arvid Nilsson, som i 40 år anläggning, vård och tillvaratagande av ek
med framsynthet, kärlek och omsorg vår- har ökat. Åtskilliga kubikmeter ekstock och
dade sin ekskog. För ekbeståndet på annat ädellöv har under Runes och Peters
Hammarby-skiftet erhöll Arvid år 1951 resor i länet dragits fram ur massavedsvältor
Ekfrämjandets först utdelade 1:a pris. Sedan vid vägarna, förädlats vid deras såg och hos
dess har många årsringar ekved tillkommit snickeriföretag på olika håll.
Rune Johansson är också markvärd
och Ivan och Gustav arbetar målmedvetet
med att genom gallring och stamkvistning för ett ädellövskogsförsök som har anfortsätta vården, samt att i ung blandskog lagts av Skogsvårdsstyrelsen och SLU.
Han har också svarat för visst material
också gallra fram framtidsträd av ek.
Kombinationen vacker ekskog på god och markbehandling. Rune sköter till¬
skogsmark med ägare som i generationer sammans med Peter på ett föredömligt
hängivet sköter den, skapar stora fram- sätt bevakningen samt presentationen av
tidsvärden. Få beståndstyper kan i kraft- försöket vid besök av forskare, joumafull elegans mäta sig med välskött ek- lister och exkursionsdeltagare.
Ingemar Åkerlund
skog.
Ivan och Gustav Nilsson är värdiga
medlemmar i den lysande skara skogsmän
som erhållit Ekfrämjandets pris.
ErikStåål

ømm
'Vcu. ><*>“'
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EKFRÄMJANDETS PRIS 1991 TILL
JENS BJERREGAARD
Gunnar Almgren

Jens Bjerregaard, som fått sin skogliga utbildning på Landbohøjskolen i Köpenhamn,
har sedan 1959 varit skogsförvaltare på
Björnstorps gods och skoglig rådgivare på
en rad andra skånska skogsegendomar.
Den danska skogsutbildningen lägger
betydligt större vikt vid ädellövskogsskötseln än den svenska, och Jens hade
därför en solid grund att stå på när han
började sin gärning i den del av Sverige
där ädellövskogarna har ungefär samma
omfattning som barrskogarna.
Med åren har Jens skapat sig en grund¬
murad position som auktoritet när det
gäller sydsvensk skogsskötsel, och då
kanske främst ekonomisk ädellövskogsskötsel. Han har därför ofta kom¬
mit att utnyttjas i skogsundervisningen,
både som lärare och i stor utsträckning

tacksamma för att Jens så välvilligt delar
med sig av sina erfarenheter. Det har i
hög grad bidragit till att öka kunskaperna
hos svenskt skogsfolk i den viktiga uppgiften att sköta våra ädellövskogar på ett
ekologiskt riktigt och ett ekonomiskt rationellt sätt. Detta är helt i linje med
Ekfrämjandets främsta uppgifter. Jens
Bjerregaard är en värdig mottagare av
Ekfrämjandets högsta utmärkelse detta
år.

som exkursionsvärd.
När lagarna om ädellövskogarna i
Sverige tillkom, med början i form av
bokskogslagen år 1974, var man angelä¬
gen om att dessa skogar skulle skötas
rationellt. På skogsstyrelsens initiativ
startades därför kurser i bokskogsskötsel.
För dessa kursers utformning, innehåll
och genomförande hade Jens Bjerregaards
medverkan avgörande betydelse.
Att ta del av Jens Bjerregaards kun¬
skaper och erfarenheter har mer och mer
kommit att betraktas som något själv¬
klart och ofrånkomligt för alla som velat
sätta sig in i ädellövskogsskötselns konst.
Med stor beredvillighet har Jens också
tagit emot alla kunskapssökande trots att
det måste ha inneburit en kraftig extra
belastning. Vi har stor anledning att vara

Figur 1. Jägmästare Jens Bjerregaard i en av sina
försöksytor med bok, som röjts på olika säu. Foto: Ulf
oisson

-
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EKEN I FRANKRIKE
Referat och intryck från ett symposium i september 1991
Ulf Olsson

-

Genetics of oaks var titeln på ett veten¬
skapligt eksymposium i Frankrike i
september 1991. Forskare från alla världs¬
delar var representerade. De lämnade
intressanta rapporter om eksläktets biolo¬
giska och genetiska särdrag. Under
exkursioner fick vi också rika tillfällen att se
och jämföra bestånd av olika ålder av såväl
skogsek ( Quereus robur) som bergek (Q.
petraea). Dessa tillhör i Frankrike liksom i
Sverige landets inhemska lövträd.

m3! Dessa tal placerar Frankrike som etta i
Europa som ekproducent och som god tvåa
i världen.
Skogsek och bergek har mycket goda
naturliga förutsättningar att bli domine¬
rande ädellövträd i Frankrike. Det råder
optimala markbetingelser och goda kli¬
matiska förhållanden för ekskogen i större
delen av landet. Områden som ej hyser
ekonomiskt betydelsefulla ekskogar är
bergstrakter på höga nivåer och den
mediterrana delen i söder.

Rekordstor ekproduktion
Eken i Frankrike är landets i särklass största Gamla och nya ekodlingsmetoder
ekonomiska skogsresurs. Av 13,3 miljoner Alltsedan 1600-talet har det förts en politik
ha skog är 5,5 miljoner ha ekskog. Man har som gynnar produktionen av ektimmer. Ti¬
uppskattat volymen av ek till 496 miljoner digare användes eken huvudsakligen till

'JÍ-'wi

V

n
■

W
hy]
Figur 1. Väluniformerade och välinformerade , yrkeskunniga franska jägmästare, Ingenieurs Foresliers, guidade
oss i de välskötta skogarna kring Orleans. - Foto: Ulf Olsson
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bränsle. Återväxten tryggades då av ekens
förmåga att skjuta stubbskott. Det finns ex¬
empel på äldre skogar där huvudstammarna
utgöres av stubbskott som tillåtits växa ut.
I modern fransk ekskogsodling an¬
vänds emellertid metoder och tekniker
som vuxit fram under flera generationer
”jägmästare” vid ”Ecole Forestiere de
Nancy” sedan 1830. En standardmetod
för ekskogsodling omfattar en föryngringsfas och en gallringsfas. Under
föryngringen eller regenerationen som
startar efter sista eller näst sista gallringen
av ett äldre bestånd tillåts en självföryngring utan markberedning. De unga
ekplantorna måste emellertid hjälpas fram
i konkurrensen med andra arter. 5 - 10
successiva hjälpåtgärder är nödvändiga.
Därefter tillåts ekarna konkurrera sinse¬
mellan, vilket leder till att svaga ekar av
dålig kvalitet elimineras. Röjningar är
också nödvändiga i detta stadium. Man
försöker skapa rätt ekologisk miljö för

eken. Som skärm och undervegetation
lämnar man t.ex. kvar unga bokar. 4 till
6 löjningar med 4 till 6 års mellanrum
anser man vara nödvändigt.
Nästa steg i det ambitiösa odlingsprogrammet är framtagandet av de bästa
träden genom successiva gallringar. Det
gynnsamma klimatet och höga boniteten
för ek gör att 15 till 20 gallringar kan och
bör genomföras vart 6:e upptill vart 12:e
år beroende på vilken kvalitet och vilka
dimensioner som önskas. Den beskrivna
tekniken ger hos skogseken en stam¬
diameter vid brösthöjd (dbh) av i medel¬
tal 0,60 m.
Standardtekniken ändras och förbätt¬
ras efterhand. Man har på försök
påskyndat föryngringsfasen bl.a. genom
sådd eller plantering. Färre men intensi¬
vare röjningsåtgärder leder till en snab¬
bare tillväxt. Detta medför att gallringar
kan starta tidigare. Utval av blivande frö¬
träd redan under den första gallringen

s§s

Figur 2. Med en omloppstid av 100-110 år får skogseken i Frankrike på näringsrika sedimentära jordarter en
stamdiameter (dbh) vid brösthöjd av 0,70 0,80 m. - Foto: Ulf Olsson

-
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gynnar självföryngringsprocessen. Med
dessa åtgärder väntar man sig kunna
producera stammar av skogsek med dbh
0,70 m med en omloppstid av 100-110
år. Bergeken växer långsammare. En
omloppstid av 200-220 år ger stammar
med dbh 0,70-0,80 m. Dessa uppgifter
grundar sig på mätningar gjorda i
ekbestånd på näringsrika sedimentära
jordmånstyper. Ek på mark av låg boni¬
tet ger virke av mycket hög kvalitet men
omloppstiden är betydligt längre.

Innehållsrika utflykter
En välorganiserad exkursion förde symposiedeltagama ut på vandringar i välskötta
ekskogar S och SV om Orleans. Jag skall
här ta upp ett par av de ekfrågor som de¬

"Shake"
En annan typ av skada på veden "shake" i
engelsk terminologi beskrevs och diskute¬
rades också. Denna skada uppträder som
längsgående inre sprickor i veden hos le¬
vande ekar. Shake har framför allt i England
kommit att få en ekonomisk betydelse. Mer
än 50 procent av träden är där angripna av
denna vedsjukdom.
Det har visat sig, att såväl bergek som
skogsek är mottagliga för shake om de
har förhållandevis stora kärl i den unga
veden. Tyska försök har visat att egen¬
skapen att ha stora kärl och benägenhet
att få shake är ärftlig. Denna egenskap är
också positivt korrelerad med sen knopp¬
ning och bladutslagning på våren. Det
ger möjlighet till markering och senare
utgallring av dessa oönskade ekar.

-

-

monstrerades och livligt diskuterades under
utflykten, som leddes av väluniformerade,
yrkeskunniga franska jägmästare - Ingen- Ekologiska nischer
För oss i Sverige är det välbekant att skogsek
ieurs Forestiers.
och bergek kan hybridisera och ge en av¬
komma som i frukt- och bladkaraktärer är ±
Frostsprickor
På en yta av 600 ha hade samlats uppgifter intermediär. Artema har också lite olika krav
om ekar (ungefär lika många skogsekar som på miljön. Bergeken föredrar torrare och
bergekar). 28 procent uppvisade frost- något surare, kalkfattigare miljö än
sprickor. Anmärkningsvärt var, att sprickor skogseken, som trivs bättre på mark med
uppträdde i genomsnitt på en stamhöjd av högre vattenhalt Å andra sidan accepterar
1,85 m hos bergeken men i genomsnitt en skogseken både kalkrik mark och sur jord¬
halv meter lägre (1,35 m) hos skogseken. mån. Vi fick vid ett exkursionsmål se ett
Undersökningen visade också att markens utmärkt exempel på hur dessa båda ekarter
bonitet och vattentillgång har betydelse för växer i olika nischer. På en lokal med tydlig
ekarnas känslighet for frostskador i stam¬ nivåskillnad och en gradvis ändring av sur¬
men. 27 procent av träden på lerig jordmån het (pH) och kalkhalt uppträdde artema efter
hade frostsprickor. På utpräglade sandjordar varandra utmed en gradient från vått till
torrt och ökad kalkhalt.
var andelen skadade träd 45 procent.
Man anser att fördelningen av frostskadade Ett bestående intryck av ekkonferensen i
ekar i ett bestånd ej enbart kan förklaras av Frankrike är att skogsforskning och
de heterogena ekologiska förhållandena utan skogsteknologi är mycket välorganiserad
ärftliga egenskaper hos ekarna spelar också och aktiv. I 22 forskningscentra är mer än
8000 personer sysselsatta. Den pågående
en stor roll.
grundforskningen kommer säkert att få stor
betydelse också för det svenska ädellövskogsbruket
18
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LOVTIMMER - ETT INTRESSANT
SORTIMENT I SVENSKT SKOGSBRUK
Malcolm Lilliehöök
Följden av den ökade efterfrågan på
Löwirket från de svenska skogarna tilldrar
sig allt mera intresse. Från att på 60-talet ha lövträ har även blivit högre priser. Priset
betraktats som en råvara av relativt begrän- på björktimret ligger således idag i nivå
sat värde, har det på senare år blivit alltmer med barrtimret i jämförbara dimensioner
efterfrågat såväl av den trämekaniska indu- och kvaliteter. I en nära framtid kommer
säkert björktimmer av A-kvalitet att bestrin som av fiberindustrin.
Skogsbrukets företrädare har vidare talas väl så bra som O/S fura. Boktimmer
konstaterat att lövinblandning i gran- av hög kvalitet i grova dimensioner beta¬
beståndet ger fördelar i form av bättre las redan idag med högre priser än
kvalitet än rena granbestånd, liksom att specialtimmer av fura.
I denna artikel vill Föreningen Svenska
lövinblandning medför biologiska förde¬
Lövsågverk ge några synpunkter på de
lar för beståndet.
Starka miljöintressen vill också se mer marknadsmässiga förutsättningarna på
framför allt i sikt för sågade varor i löv mot bakgrund
löv i våra marker
igenplanterade åker- och bagmarker. Där- av den globala tillgången och efterfrågan
till kommer det faktum, att lövträ får en på lövträ lämpad för trämekanisk tillhögre kvalitet och en högre vedsubstans verkning.
om det växer på goda marker, under det
att förhållandena är det motsatta vad gäl¬
ler granen.

-

Sveriges försörjningsbalans för sågtimmer 1987
Import

Export

(1989)

Exportöverskott

Bok

2138

60798

Ek

7424

385

-7039

Björk

1234

21605

20771

Summa

10796

82788

71992

(58757)

58631

Tabell 1. Försörjningsbalans för lövträ: .Såg- & fanérlimmer 1987
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Sveriges försörjningsbalans för sågade varor 1987
Import

Export

(1989)

Import¬
överskott

Bok

28645

5483

(22174)

23162

Ek

21109

1821

(17174)

18210

Björk

1234

10633

(1336)

-9399

Ask

5343

281

5062

Övr. löv

10773*

1306

9467

Summa

94515

19524

74991 SEK

Tabell 2. Försörjningsbalans för lövträ 1987: Sågade varor.

Tillgängliga prognoser
I European Timber Trends & Prospects
redovisad av FAO1 gjorda prognoser för
konsumtionsutvecklingen vad gäller sågade
varor fördelade på softwood och hardwood,
d.v.s. barr- och lövträ.
Vad som slår en vid en studie av dessa
siffror, är att man bedömer den framtida
konsumtionsutvecklingen för sågade varor i löv betydligt mer positiv än för sågade varor i barr. Sålunda räknar man
med en årlig konsumtionsökning under
80- och 90-talen i Europa2 om + 1,5% i
det lägre alternativet och +2,5 % i det
högre alternativet för lövträ medan för
barrvirke motsvarande siffror är 0,7 och
1,7 %. Detta skulle innebära en konsumtionsökning om ca 8,0 alternativt 13,2
miljoner m3 sågade varor i löv fram till
sekelskiftet.
Även Amerikanska prognoser räknar
med stigande konsumtion av sågade varor i löv i USA mot mycket måttliga
ökningar för barrvirke. Prognoser redovisade av Forest Service (motsvarar vår
20

Skogsstyrelse, men förvaltar också de
mycket betydande federala skogarna i
USA) bedömer sålunda att konsumtionen av sågade varor av löv/ hardwood
kommer att öka med ca 40 % under åren
1990-2030 mot 10 % för sågade varor i
barr/ softwood. Man förväntar sig också
väsentligt stigande avverkningar av sågoch fanértimmer i de mycket betydande
tillgångarna av lövskog som finns i USA
medan tillgången på barrsågtimmer inte
förväntas öka, utan kanske snarare
minska.
Marknadsstyrande faktorer
Hur har man kommit fram till dessa siffror?
Vad gör att man förväntar sig denna utveckling?
Utan att närmare gå in på de kriterier
dessa prognoser bygger på, vill artikelförfattaren framföra följande reflektioner i anslutning till prognoserna.
Om man ser till barrvirkessidan, vet
man , att övervägande delen går till byggnation inklusive byggnadssnickerier. Man
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är sålunda här mycket beroende av
byggnadsindustrins utveckling. Och
byggnationen i länder med måttli eller
ingen befolkningstillväxt stiger likaså
måttligt eller inte alls. Bostadskost¬
naderna är vidare en så stor och ofrån¬
komlig del av samtliga medborgares lev¬
nadskostnader att starka politiska och
marknadsmässiga krafter försöker hålla
dessa kostnader nere. Bl.a. genom att hus¬
hålla med byggnadsmaterial och använda
billiga substitut som exempelvis kan er¬
sätta trä och som dessutom marknadsförs
betydligt mer aggressivt och effektivt än
våra trävaror.
Lövträ konkurrenskraftigt?
Lövträ däremot går i stor utsträckning till
möbler, golv och heminredningsdetaljer,
paneler och finare inredningssnickerier.
Alltså mindre priskänsliga varor där konsu¬
menten kan välja dyrare eller billigare
alternativ allt efter egen plånbok och egna
preferenser.
Därtill får man räkna med att det na¬
turliga materialet trä sannolikt kommer
att bli mer och mer efterfrågat i vår syn¬
liga hemmiljö på bekostnad av stål och
plast. Av estetiska skäl men också av
miljöskäl. Träet är lätt och ofarligt att
destruera. Plast- och stålmöbler, exem¬
pelvis, som förr eller senare hamnar på
”soptippen” orsakar däremot miljöpro¬
blem och destruktionskostnader i slut¬
änden.
Ovanstående argument borde även
kunna användas vid PR-insatser för
trävaror avsedda för konstruktionsändamål. Våra nordiska trävaror har dess¬
utom många byggtekniska fördelar gen¬
temot konkurrerande material, vilket
borde kunna framföras bättre och
agressivare av de nordiska producenterna.

Den europeiska marknadsbalansen
För att få ett grepp om den europeiska mark¬
naden och marknadsutvecklingen för lövträ
måste givetvis tillgångssidan komma in i
bilden. I European Timber Trends & Pro¬
spect redovisas awerkningsprognoser, som
utarbetats av vaije land för sig. Enligt dessa
skulle avverkningarna av såg- och fanértimmer i löv i Europa (exkl dåvarande
Sovjetunionen) kunna ökas med 6,2 miljo¬
ner m3 enligt det lägre scenariet och med 9,8
enligt det högre scenariet under årenl979/
80-2000, vilket skall ställas mot beräknade
konsumtionsökningar under samma tidsin¬
tervall om 8,0 alternativt 13,2 miljoner m3
sågad vara. Detta ger ett klart intryck av
obalans. Därtill kommer att importen av
tropiskt virke till Europa beräknas minska
till följd av överavverkning, ökad trä¬
konsumtion i Asien och marknadsmotstånd
i Europa. Denna import uppgick 1988 till
3,4 miljoner m3 i såg- och fanértimmer och
3,5 miljoner m3 sågade varor, alltså bety¬
dande mängder ”hardwood”, som i vaije
fall delvis kommer att ersättas med hard¬
wood/ lövträ från det tempererade bältet.
För att täcka den framtida obalansen
på den europeiska marknaden, som prog¬
noserna indikerar, återstår prisökning och
konsumtionsminskning och/ eller ökad
import av amerikanskt lövträ. Importen
av sågade varor i hardwood från USA till
Västeuropa uppgick 1987 till 535000 m3
och 1988 till 975000 m3 och har stigit
starkt sedan 1985. Exporten av sågade
varor i hardwood från USA till Asien,
främst Japan, är undefär lika stor och har
ökat undefär lika mycket under aktuella

år.
En väsentlig fråga vad gäller den eu¬
ropeiska marknaden och prisutvecklingen
för sågade varor i löv är sålunda hur
mycket amerikanarna kan öka sin export
till Europa. Enligt tillgängliga seriösa
prognoser skulle lövverksuttagen i USA
21
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kunna öka väsentligt fram till år 2030
och därmed också lövtimmeruttagen.
Försågningen av hardwood beräknas nu
uppgå till ca. 25 miljoner m3 / år (sågad
vara).
Mot bakgrund av den beräknade ökade
efterfrågan inom USA och sannolikt sti¬
gande efterfrågan i Japan på amerikan¬
ska hardwood, måste man nog bedöma
att den framtida amerikanska export¬
potentialen på den europeiska markna¬
den har sina begränsningar. Dessutom
skall beaktas att ek och lönn dominerar
inom den amerikanska lövskogen medan
tillgången på björk och bok är betydligt
mer begränsad.
IMPORT AV TROPISKT VIRKE (MILJ M3)

STOCK

SÅGAT VIRKE
FANÉR
TOTALT

1981
3,65
2,40
0,11
6,22

1985 1988
3,45 3,43
2,82 3,48
0,21 0,00
6,48 7,01

IMPORT FRÅN USA
0,231 0,088 0,118
STOCK
0,378 0,535 0,975
SÅGAT VIRKE
PROGNOSER
Beräkn. av ökade avverkn. av såg- och fanértimmer i
lövträ i Europa exkl. USSR (motsv) 1979/80-2000
MAX 13,200
MIN 6,250
Beräkn. konsumtionsökn. av sågade varor i lövträ i
Europa exkl. USSR 1979/ 80 - 2000
MAX 13,200
MIN 8,000
Beräknad total export från USA
1992
1994
1990
1,7
1,7
1,6

Tabell 3. Variabler som påverkar den europeiska
virkesbalansen vad gäller lövträl hardwood

Den svenska försörjningsbalansen fór
lövträ 1987
Som framgår av Tabell 1 och 2 har vi ett
exportöverskott vad gäller lövsågtimmer,
huvudsakligen bestående av s.k. Junkerkubb
i bok, som går till den danska golv22

tillverkaren Junker, samt björk, som huvud¬
sakligen går till det finska företaget
Kymmenes plywoodtillverkning.
Vad gäller sågade varor i löv har vi ett
importöverskott, huvudsakligen bestå¬
ende av bok och ek av hög kvalitet samt
tropiska träslag. Självförsörjningsgraden
var 1987 i snitt 70 % för sågade varor i
löv.

Målsättning
En rimlig och ur många synpunkter önsk¬
värd målsättning för svenskt skogsbruk och
svenska lövsågverk vore att öka vår självförsöijningsgrad, för bättre kvaliteter i bok,
ek och ask samt ersätta vår import av tro¬
piskt virke med inhemskt lövträ. Liksom att
öka produktionen av sågade varor i björk av
god kvalitet, då en bristsituation här förelig¬
ger inom landet, samtidigt som björkträ och
och produkter därav är en intressant export¬
vara
Om vi kan förverkliga en sådan mål¬
sättning, skulle vi kunna lätta på trycket
mot de centraleuropeiska skogarna och
såväl direkt som indirekt också mot
regnskogarna. Det är att hoppas att det
svenska skogsbruket tillsammans med
berörda skogliga myndigheter tar initia¬
tiv till en ökad produktion av lövtimmer i
högre kvaliteter.
För närvarande går ca. 5 % av avver¬
kat lövvirke till den trämekaniska indu¬
strin mot 40 % av barrvirket. Denna an¬
del borde väsentligt kunna höjas genom
ökad information bland skogsägarna,
bättre avverkning och transportplanering
och en kvalitetshöjande beståndsvård och
skogsvård. Detta skulle förbättra lönsam¬
heten för lövträ inom svenskt skogsbruk.
Timmer, massaved och brännved, ett
heltäckande sortiment
En viktig förutsättning för ett ekonomiskt
virkesutnyttjande är ett heltäckande sorti-
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ment. Övervägande delen av våra lövträd
kan med fördel användas såväl för
trämekanisk tillverkning som inom fiber¬
industrin liksom för energigenerering. Ett
undantag är eken, som än så länge icke kan
utnyttjas för cellulosatillverkning. Björk och
bok är däremot utmärkta råvaror för
cellolosatillverkning med många goda fiber¬
tekniska egenskaper.
Det är inte osannolikt att våra kortfibriga massor kommer att möta ökad
konkurrens på världsmarknaden från
massa tillverkad av billigare råvara,
främst eukalyptus. Detta är i så fall ytter¬
ligare ett argument för en ökad satsning
på timmersortiment inom lövskogsbruket.
Vår lövmassaved bör i första hand ut¬
nyttjas i våra integrerade cellulosa-/pap-

persbruk för tillverkning av finpapp och
vätskekartong samt andra kvalificerade
konsumentförpackningar. Här är vår
lövmassa betydligt mer konkurrenskraf¬
tig än på exportmarknaden. Denna massa
går ju direkt ut på pappersmaskinerna
utan att som importerad cellulosa drab¬
bas av mellanliggande kostnader för tork¬
ning, lastning, lossning, transport och
upparbetning samt transfereringskostnader.
!FAO= Förenade Nationernas organisation för jord- och
skogsbruksfrågor.
2Exklusive Sovjetunionen (nuvarande OSS, Oberoende Staters
Samvälde).

*
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EKENS INSEKTER
Åke Sandhall

7. Smalbandade ekbarkbocken
Denna vackra långhoming kan man ibland
under soliga dagar få se livligt springa om¬
kring på t.ex. liggande ekstockar. Den rör
sig ofta ryckvis framåt. Skalbaggen är 1020 mm lång och man ser den mest i slutet av
maj eller i juni, men den är de flesta år inte
särskilt vanlig. Skalbaggen har det veten¬
skapliga namnet Plagionotus arcuatus och
liksom några nära släktingar kallas den ofta
för getingbock eftersom den med sin färg¬
teckning efterliknar utseendet hos en geting.
Detta är ett exempel på Bates mimikry, dvs.
det fenomenet att en försvarslös insekt till
utseendet härmar en insekt som har för¬
svarsvapen. Detta är rätt ovanligt hos
skalbaggarna men så mycket mer utbrett
hos blomflugoma.
Den smalbandade ekbarkbockens hona
lägger äggen i barkspringor, mestadels
på nyligen avverkat ekvirke eller ek¬
stubbar. Larverna lever i det savförande

skiktet i stammen och gör där breda och
slingrande, borrmjölsfyllda gångar. Ut¬
vecklingen är vanligtvis tvåårig. När
larven skall till att förpuppas borrar den
sig in i veden upp till sju cm. Därigenom
skadas ekvirket och minskar därigenom i
värde. Det händer t.o.m. att skadorna fort¬
sätter att öka efter uppsägningen om t.ex.
inte stängselpålar inte avbarkats ordent¬
ligt.
I Sverige förekommer skalbaggen från
Skåne till Värmland men sällan i något
större antal och kan därför inte räknas till
de svåra skadedjuren. En annan geting¬
bock, Clytus arietis, är betydligt vanli¬
gare men dess larver angriper främst döda
ekgrenar. Angrepp av getingbockar på
obarkat ekvirke kan undvikas om virket
transporteras ur skogen senast under april
månad och sedan förvaras på en skuggig,
sval plats eller under tak.

¥
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KVÄVEGÖDSLINGSFÖRSÖK I
BOKSKOGEN I MAGLEHEM
Bengt Nihlgård, Växtekologiska institutionen, Lunds universitet
Sedan 1985 pågår ett försök att i bokskogen
i Maglehem i sydöstra Skåne studera vilka
ekologiska effekter som extra kväve¬
belastning medför. Här har lagts ut nio
provytor, vardera med en genomsnittlig
grundyta om 16-30 m2/ ha och en tillväxt
om ca 0,8 m2/ ha. Tre av ytorna utgör
kontrollytor, tre har påförts 60 kg kväve/ha/
år (=Low N) och tre har fått 180 kg/ha/år
(=High N). Under åren 1985-1990 påfördes
varje sommar dessa doser i form av kalkammonsalpeter, fördelat på fem månader
under sommarhalvåret.
I Maglehem regnar det ner ca 20 kg
kväve per ha och år och har sannolikt
gjort så under de senaste tjugo till trettio
åren, varför även kontrollytorna är kvävepåverkade liksom all annan skog i Skåne.

Ett flertal forskare har under årens gång
arbetat på dessa provytor och det finns
nu data avseende markens kemi, liksom
markvatten, krondropp, vegetation, svam¬
par, trädens näringskemi och biokemi i
blad. Kort redovisades lite av dessa data
vid 1991 års ”Ekfrämjande-exkursion”,
vilket summeras nedan.
Några resultat
Trädens tillväxt, mätt som grundyteförändring i brösthöjd, har inte påverkats av
kvävetillförseln. Det finns i varje fall inga
signifikanta ökningar till följd av kvävepåfötseln, utan snarare en trend att 180
kg-belastningen skulle orsaka en viss rela¬
tiv sänkning av tillväxten.

Grundyta, m2/ha
32
30

-

28

-

26

-

Control
LorwN
HighN

24
1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Ar
Figur 1. Tillväxten i grundyta under åren 1986-1991, som medelvärden av tre upprepningar från kontroller samt
låg- och högdosbehandlingar med ammoniumnitratkväve.
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Figur 2. Den relativa tillväxten i procent av den ursprungliga grundytan på respektive provyta efter fem
behandlingsår i Maglehemsförsöket.

Markens pH-värde och basmättnad och kalium. Allt kväve som tillförts på
hade efter fem år inte påverkats signifi- 60 kg ytorna återfanns i det vatten, som
kant av kvävegödslingen, sannolikt där- lämnade skogen som utlakningsvatten
(=markvatten). Ännu mera läckte det på
för att kalk ingår i gödlingsmedlet.
Däremot skedde en våldsam utlakning de kraftigast belastade ytorna, men en
av nitratkväve, som åtföljdes av kraftigt del måste ha försvunnit på annat sätt än
ökad utlakning av kalcium, magnesium genom utlakning, eftersom allt inte kan
återfinnas på dessa ytor i markvattnet.
Kväve,

mekv/m2/år

2000

I
88

H

Control
Low N
High N

1000 -

SX

i

m

0

Nederbörd

Gödselmedel

Utlakning

Figur 3. Kvävetillförsel via nederbörd (-fritt fältmätning), tillfört gödselkväve som ammonium och nitrat (i lika
stora mängder) samt utlakningen av nitrat med markvattnet.

26

-

Ekbladet 7

Krondroppet inuti skogen påverkades
inte märkbart av behandlingarna, trots att
det skedde vissa förändringar i bladkemin,
På kväveytorna sjönk således koncentra¬
tionerna av fosfor, kalium och bor i bladen, medan järn och aluminium ökade,
Detta antyder att det trots allt skett en

-

försurning i de mest rotnära markdelama,
vilket vi inte kunnat identifiera tydligt
vid markprovtagningarna.
Stor negativ effekt erhölls avseende
förekomsten av mykorrhizasvampar, som
redan efter ett par- tre års behandling
försvann nästan till 100 % på de göds¬
lade ytorna.

Svampfruktkroppar/ ha

.,y_.-

6000
5000

-

4000

-

I
i

asjy y
3000

-

□ Myk.il>. 88

Eä

Mil

■
■

Tot.il> 88
Myk.iiL.86
Tot.il>. 86

Control Lov N High N
Behandl ing
Figur 4. Diagram visande förekomsten av mykorrhiza-fruktkroppar (=Myk.fb) resp. totalt antal svampfruktkroppar
(Tot.fb.) i Maglehemsförsöket 1986 resp. 1988 (Data från Tyler et al. 1992)

Fältskiktsvegetationen uppvisar en
något minskad tillväxt på kväveytorna,
men ännu har inga arter försvunnit från
dessa. Kunskapen är annars att hallon
och gräs ersätter flera av bokskogsörterna
vid långvarig kvävetillförsel.
Tolkning
Resultaten visar att en redan hög kväve¬
deposition har stimulerat tillväxten av träden
sedan flera år tillbaka och att kväve därför
inte utgör någon begränsande faktor. Det är
i stället möjligt att t.ex. fosfor, kalium eller
vatten nu utgör begränsande faktorer istället
för kväve. Detta stämmer med uppfattningen

att 20 kg kväve per hektar och år efter något
årtionde kommer att leda till vad vi kallar
kvävemättnad, dvs. ingen tillväxtreaktion
utan istället utlakning av kväve med
markvattnet Tillväxten låg som genomsnitt
på samtliga provytor med ca 10 % ökning
av grundytan mellan 1985 och 1990. På en
exakt likadan behandling, men på lerigt
markunderlag i Övedskloster-skogen vid
Vombsjön i Skåne, kunde endast 5-6 %
ökning av tillväxten konstateras, utan signi¬
fikant skillnad mellan behandling och
kontrollytor.
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Fig 5. Den relativa tillväxten i procent av ursprungliga grundytan på respektive provyta i Öveds bokskog efter fem
års kvävegödsling enligt samma principer som i MaglehemsjörsökeL

Vi åstadkom inte någon extra tillväxtökning med kvävetillförsel, varför det inte
heller blivit någon extra biologisk markförsurning. Det blev däremot en mycket
kraftig nitrifikationsökning (=ökad
kvävenedbrytning och bildning av nitrat
i marken), och kol/kväve-kvoten sjönk i
de behandlade ytorna. Kvävet orsakar
störningar i markytan främst på svamprötternas funktioner, men i övrigt tycks
kvävet läcka bort, till mest skada för
grund- och ytvatten, och det tar med sig
en stor del av markens näringsämnen. I
längden blir detta en mycket kraftig försurning. Vad gäller mykorrhizasvamparna, som ofta utgör de vanligaste matsvamparna, tror vi dock att svamphyfema
av arterna finns kvar i marken, men de
får ingen chans att bilda fruktkroppar ef¬
tersom trädet inte tycks leverera kolhy¬
drater till dem.
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En del kväve går sannolikt upp till
luften på den högst belastade ytan, men
på det har vi inga mätningar. Det troligaste är, att bakterier som utnyttjar denitrifikationen vid sin näringsförsörjning har
kommit igång och bildat kvävgas eller
lustgas.
Referens
Tyler, G., Balsberg-Påhlsson, A-M.,
Bergquist, B., Falkengren-Grerup, U.,
Folkeson,L., Nihlgård, B., Riihling, Å.
and Stjemquist, I. 1992: Chemical and
biological effects of artificially increased
nitrogen deposition to the ground in a
Swedish beech forest. Scand J. For. Res.
7. (Under tryckning).
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uppdelade på olika växtarter, är det ganska
lätt att komma fram till vad som orsakat den
”missbildning” man ställt sig frågande inför.
Boken är uppdelad på olika avsnitt,
Först drygt 40 sidor, som behandlar begreppet gallbildning, olika typer av galler, hur och varför dessa bildas m.m. Därefter kommer bestämningstabeller på ca.
90 sidor, uppdelade på gallernas olika
värdväxter. Sedan följer 140 sidor vackra
färgbilder med sakkunniga beskrivningar
jämte utbredning av den avbildade gallen,
Härefter följer litteraturanvisning, förkla¬
ring av en del ord, samt två register, dels
över växterna och dels över galler och

gallbildare, såväl med latinska som
svenska namn, när sådana finns.
Definitionen på en gallbildning hosen
växt är: ”en abnorm växtförändring, or¬
sakad av en parasitorganism, som även
livnär sig på denna”. Ordet gall kommer
från det latinska ”galla”, som var anti¬
kens namn på galläpple på ekblad. Gall¬
bildning kan orsakas av virus, bakterier,
svampar, kärlväxter, rundmaskar, spindel¬
djur (speciellt kvalster) och insekter.
Bland insekterna är det i första hand
växtsteklar, bladlöss och myggor men
även en del skalbaggar (särskilt vivlar)
och fjärilar (särskilt glasvingar, vecklareoch malfjärilar). I boken behandlas ca
1100 olika gallbildningar.
Ek anses vara den värdväxt som hyser
största antalet arter av småkryp och i
boken upptas hela fem sidor av bestäm¬
ningsnyckeln av gallbildningar på
Quercus. Flera tycks det dock vara på
Salix (sälg) som omfattas av sex sidor.
En sorts gallbildning, som nästan alla
sett, är de stora rödskiftande bollar, lika
nystan, som ofta sitter på vilda nyponbuskar. Man kallar dem ”sömntorn”, då
man förr ansåg en sådan gall under huvudkudden som ett bra sömnmedel. Det
är sömntomstekeln, Diplolepis rosae, som
är upphovet. Här kan finnas många, upptill 60 st. larvkammare. På våren kläcker
steklarna, ofta mer än 99% honor, och
fortplantningen är helt eller övervägande
partenogenetisk. Tar man på vintern in
en sömntorn i rumsvärme kläcker kanske
inte så många gallsteklar utan i stället på
dessa parasiterande parasitsteklar. I gallen
lever ofta också andra stekelarter som
inhysingar, vilka kallas inkviliner.
En lång rad gallsteklar lever på ek.
Deras levnadssätt är ytterst intressant och
lärorikt. Det var nämligen på dessa djur
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den berömde Kinsey övade sitt skarp¬
sinne innan han övergick till att rapportera om människans sexualliv. Här skall
bara tas ett exempel, potatisgall på ek,
förorsakad av gallstekeln Biorhiza
pallida. Många har säkert lagt märke till
en potatislik, upp till 4 cm stor, oregelbundet rundad, brunaktig klump på en
ekgren. I juni-juli kläcks steklarna, som
efter parning kryper ner i jorden och lägger ägg på ekens rötter på någon
decimeters djup, ibland ner till 50 cm.
Där bildas 0,5-1 cm stora, enrummiga
galler, som först är släta, rödvita och köttiga, senare mörkbruna, hårda. Efter ca
16 månader kläcks vinglösa partenogenetiska honor, som under vintern kryper upp på ekstammarna och lägger
många ägg i knopparna, vilka utbildas
till potatisgaller. Gallen hyser ofta andra
arter, vilka lever som parasiter eller sam¬
boende, s.k. inkviliner.

När nu sedan några år svenska artnamn även finns på vecklare- och
malfjärilar borde dessa ha nämnts i stället för bara ”vecklare-” resp. ”malfjäril”.
Dock har t.ex. på s. 94 hartsgallvecklaren
Retinia resinella, och tallskottvecklaren,
Rhyacionia buoliana fått sina rätta namn
medan t.ex. på s. 97 aspbladskaftdvärgmalen, Ectoedemia argyropeza, endast fått heta aspdvärgmalen. Det är ju i
bladskaftet som gallen finns. På s. 57
borde Artemisia maritima med den härpå
gallbildande strandmalörtgallvecklaren,
Eucosma krygeri, fått komma med. På s.
124 finner man backglimgallmalen - endast kallad malfjäril Caryocolum
cauliginella, på Silene nutans, men sak¬
nar släktingen sandnejlikegallmalen,
Cryocolum arenariella, på Dianthus

-

arenarius.
Boken Galler rekommenderas varmt.

Erik Tham
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Naturhänsyn i skogen (l:a uppl. 1991).

Författare: Yvonne Aldentun, Börje
Drakenberg och Anders Lindhe.
Redaktör: Gunilla Frumerie.
Utgivare och distributör: Forsknings¬
stiftelsen Skogsarbeten, Box 1184, 164 22
Kista, Tfn 08-750 7220, Telefax 08-750
9677.
Pris: Kr 150:00.
ISBN 91 7614 075 X.
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten är skogs¬
brukets rationaliseringsorgan. Till dess
aktuella arbetsuppgifter hör främst analys
och värdering av framtida arbetsmetoder
samt utveckling av metoder för planlägg¬
ning av skogsvård. Sedan 1986 har stiftelsen
bl.a. arbetat med ett projekt som syftar till
att föra ut kunskapen om naturhänsyn i det
svenska skogsbruket. Detta har resulterat i
ett utbildningspaket för naturvårdskurser vid
skogsföretag. Handboken Naturhänsyn i
skogen ingår som läromedel.
Författarna har på endast 123 sidor
fått med en historisk tillbakablick på na¬
tur- och kulturskogarnas utveckling. Sär¬
skilt värdefull är framställningen av eko¬
logiska och biologiska grunder och fakta
som underlag för naturvårdplanering i
skogsbruket. De instruktiva, innehålls¬
rika illustrationerna av trädekosystem,
lågor i olika nedbrytningsfaser, ”kost¬
cirklar” för växtätare i skogen m.fl. bio¬
logiska motiv är värda ett speciellt om¬
nämnande. Man får efterhand en mycket
god motivation för nödvändigheten att
visa naturhänsyn vid skogsavverkningar.
Det är framför allt vid maskinell avverk¬
ning i storskogsbruket som det är viktigt
att visa naturhänsyn.
Börje Drakenberg och Anders Lindhe
är biologerna i författarteamet. De har
lyckats mycket väl med uppgiften att
skapa ett läromedel som med all säkerhet
kommer att ge säväl maskinförare som

skogsvårdsplanerare ökad motivation att
ta ökad naturhänsyn vid slutavverkningar.
Det räcker inte med ”detaljhänsyn”
dvs. bevarandet av torrträd, enstaka äldre
träd, lågor, myrstackar mm. Man måste
också lämna ”hänsynsytor” t.ex. bälten
med skog kring myrar och sjöar. Skogs¬
fåglarnas spelplatser, branter och häll¬
marker liksom kantzoner mot bäckar skall
lämnas orörda. Dessa ytor skall alltså inte
heller underväxtröjas. Den tredje hänsynsnivån enligt boken är ”hänsynsområden”
som kan jämföras med de statliga reser¬
vaten, men som avsättes av de större
markägarna. Författarna menar att dessa
hänsynsområden inte enbart skall ses som
ekonomiska uppoffringar utan som nöd¬
vändiga ”naturgivna” produktions¬
begränsningar. Dessa privata reservat
kommer också att fungera som viktiga
skogliga referensområden.
Det är mycket glädjande för såväl na¬
turvårdens intresseorganisationer och
myndigheter som för skogsföretag och
enskilda markägare att det nu finns ett
utmärkt läromedel till hjälp vid naturvårdsarbetet.
"Vad kostar naturhänsynen?" är en
viktig fråga. I en studie redovisas att träd
med ett virkesvärde av 3% av den till¬
gängliga volymen lämnades på sparade
hänsynsarealer. Författarna gör följande
kommentarer till detta. ”Kostnaden för
naturvården bör dock inte bara ses som
en minuspost. På sikt är väl fungerande
naturhänsyn ett utmärkt argument mot
ytterligare samhällsstyrning. Genom att
använda alternativa skötselmetoder eller
avstå från brukning på marginalmarker

-

kan ibland direkta besparingar göras sam¬
tidigt som naturvårdsmässiga fördelar

uppnås.”
Ulf Olsson.
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