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EKFRÄMJANDETS EXKURSION I
ÖREBRO LÄN 1992
ArneMirton
För fjärde året i rad demonstrerade vädrets
makter sin avoghet mot Ekfrämjandets ex¬
kursion. När värdlänets länsjägmästare,
ROY JÖNSSON, hälsade välkommen till
Sveriges ”gnällbälte” strilade ett uppfrisk¬
ande septemberregn över de uppmärksamt
lyssnande deltagarna. Trots närheten till
'Limes Norlandicus' utlovades ypperliga
ädellövbestånd tack vare gynnsam berg¬
grund, bra klimat samt av tradition
synnerligen intresserade och kunniga löv¬
skogsägare. Med stora förväntningar
äntrades bussarna och så bar det av till skogs.
Första anhalten var ett ek-tallbestånd
på Värnsta gård i Viby socken. Mark¬
ägaren, LENNART LANDIN, presente¬
rade själv exkursionsobjektet med impo¬
nerande sakkunskap och stringens. Det

uppdagades att Ekfrämjandet hade be¬
sökt beståndet redan vid 1976 års exkur¬
sion. Frågeställningen var då som nu hu¬
ruvida ek eller tall skulle gynnas? En
mycket stenbunden och skenbart närings¬
fattig mark med underliggande lerlinser
kunde lätt förleda den oinvigde att satsa
helt på tall. Rekommendationen blev i
stället fortsatt ek-tallkombination efter
omedelbar gallring. I en högre belägen
del av samma bestånd med lägre bonitet
och översluten, nästan ren ek, blev rådet
till markägaren att även där gallra omgå¬
ende och ganska radikalt. ERIK STÅAL
föreslog 12,4 meters förband. En svag
gallring skulle bara trissa upp de mini¬
mala ekkronorna ytterligare.
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Figur 1. Exkursionsvårdarna Roy Jönsson (Lh.) och Arne Tapper bland grova fågelbärsstammar. Foto: Ulf Olsson.
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Figur 2 3. Ame Tappers experimenterande med ek-julgranar väckte både beundran och munterhet.

Efter stärkande kaffetår i Viby bygde¬
gård gick färden vidare till fastigheten
Stora Älberg, där vi kunde träda in i ett
60-årigt fågelbärsbestånd med exotisk at¬
mosfär och imponerande dimensioner.
Diskussionen bland dessa säregna stam¬
mar kom till stor del att handla om deras
status på virkesmarknaden.
BJÖRN GUSTAVSSON,
som prövat avsättningsmöjlighe¬
terna på det lokala planet, hade
inte ens kommit i närheten av
kontinentens svindlande vir¬
kespriser. 350 kr/ m3f var mera
V,
realistiskt att räkna med. Han
varnade också för röta och torr¬
kvist. En mycket dekorativ plan¬
ka av oljad, ”brunnen” rönn fick
sätta punkt för diskussionen om
fågelbärsvirkets ekonomi.
Med avbrott för årsmöte och
middag i sedvanlig ordning in¬
leddes dag 2 med avresa till
BENGT THEDÉENS mycket
prydliga ädellövplanteringar på
fastigheten Vinala. En ren fågel
Figur 4. Årets mottagare av Ekskrinet, professor Lennart
från maj 1990
bärsplantering
Nordström, omgiven av blekingska ek- entusiasterna Karin Mattsson
med växtrör i 4x4 meters för¬
(t.v.) och Birgitta Nilsson (t.h.). - Foto: Ulf Olsson.

innan det var tid att lämna Värnstaskogen diskuterades också lämpligheten
av att behålla eken i ett slutavverkningsmoget biandbestånd. Av totaltlOO ekar/
ha bedömdes ca 40 st utvecklingsbara
och lämpliga som huvudstammar. Det
ansågs av flera auktoriteter tillräckligt
för att utgöra ett rent ekbestånd.
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Figur 3. -. Foton 2-3: Ulf Olsson.

band skvallrade om ett omsorgsfullt an¬
läggningsarbete. Överlevnaden var hit¬
tills 95 procent. Något underbestånd var
ännu inte anlagt. Diskussionen fokusera¬
des kring frågan om vilket trädslag som
bäst kunde dana fågelbärsplantoma till
en god kvalitet och samtidigt mäkta ta
upp konkurrensen med det frodiga åker¬
ogräset och de hotande viltstammarna.
För att belysa möjligheterna att tackla
viltskadorna hade närbelägna ARNE
TAPPERS fritidstorp för dagen om¬
disponerats till en komplett viltskyddsutställning som blev föremål för stort in¬
tresse och livligt utbyte av erfarenheter.
Omgivande nedlagda åker- och hagmarker formligen frossade i försöksplanteringar med ek och andra ädla
lövträdslag i den fritidsboende hyresgäs¬
tens anda. Bl.a. visades en kombinerad
ek- julgransplantering. Eken var plante¬
rad i grupper om 13 plantor och 7metersförband. Samtidigt planterades

3000 granplantor/ ha som utfyllnad. Det
var frapperande hur ekplantorna lyckats
hålla undan för granen i höjdtillväxt ännu
efter 8 vegetationsperioder. Markägaren
räknade med att få ut ca 1000 julgranar,

d.v.s. 1/3 av planteringsförbandet. LEN¬
NART NORDSTRÖM efterlyste gran¬
plantor även inne i ekgrupperna för bättre
kvalitetsdaning av blivande ekhuvud¬

stammar.
Det blev också tillfälle att diskutera
igenplantering av gammal ekhagmark.
Visserligen bär det emot, men finns inga
betesdjur kvar krävs acceptabla alterna¬
tiv. På det aktuella området fick eken
även fortsättningsvis bli huvudträdslag i
grupper om 3 ekar med 7 meters förband
och plantrör som skydd mot viltskador.
Med 4 års fördröjning planterades vårt¬
björk, lind, lönn, poppel och balsamgran
som utfyllnadsträd. Markägarens oro för
deras möjligheter att undgå viltbetning
var säkert befogad. Uppenbarligen måste
även utfyllnadsplantorna skyddas om än

till orimligt höga kostnader.
Dagens lunch dukades upp i gäst¬
vänliga Sköllersta bygdegård medan solen
bröt fram mellan de grå skyarna och utlo¬
vade en behaglig eftermiddag i de vid¬
sträckta askbestånden på fastigheten
Skruke. Besöket inleddes med att mark¬
ägaren, GÖRAN DRAKENBERG, ur
ordförandens hand fick mottaga Ek3
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Figur 5. Ordf. Gunnar Almgren överlämnar Ekfrämjandets Ädellövskogspris 1992 i Örebro län till markägaren
Göran Drakenberg under överinseende av förslagställaren Arne Tapper. - Foto: Ulf Olsson.

främjandets Ädellövskogspris för engagerat och målmedvetet arbete i sin unika
askskog. Det totalt 53 hektar imponerande stora, sammanhängande askområdet var tidigare betesmarker som självföryngrats i olika etapper. Det utgjorde
därigenom en pedagogisk provkarta på
varierande åldersklasser och skötselmodeller under askens omloppstid. Bl.a.
avhandlades självföryngring under gråalskärm, ask och alm i kombination, första- och sistagallring samt röjning. Ett

nyröjt 14-årigt askbestånd fick utgöra
slutvinjett på årets exkursion sedan total
enighet uppnåtts om att 2000 stammar/
ha var det mest korrekta röjningsförbandet. Tack utdelades i vederbörlig ordning till alla medverkande. BENGT
ANDERSSONS konstfullt komponerade
ädellövbrädor överlämnades till årets
exkursionsvärdar, ROY JÖNSSON,
GUNNAR WIREMALM och ARNE
TAPPER för en välplanerad, väl genomförd och mycket innehållsrik exkursion.

EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH
EXKURSION 23-24 SEPTEMBER 1993
Skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs- och Bohus län är årets värd och arrangör. Skogsvårdsgården Hensbacka, ett par mil norr om Uddevalla, blir utgångspunkt för exkursionen.
Inbjudan med program och upplysningar om inkvarteringsmöjligheter m.m. skickas ut till
samtliga medlemmar i böljan av juni. För deltagare från sydligaste Sverige planeras
gemensam busstransport till Bohuslän.
Styrelsen
4
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VEDSVAMPAR PÅ EK
Stellan Sunhede
Bakgrund
Eken hyser en mycket rik och i flera avse¬
enden unik flora av ved- och barkbeboende
svampar. Vid Botaniska institutionen i Gö¬
teborg pågår ett forskningsprojekt som
behandlar denna svampflora på skogsek
(Quercus robur) och bergek (Q. petraea) i
Norden, inkluderande Estland, Lettland och
Litauen. Projektet berörde till en böljan bara
Sverige (5), som fortfarande utgör huvud¬
området för undersökningen. Studierna
omfattar främst svampar av ordningen
Aphyllophorales (bl.a tickor, skinn-, taggoch slätsvampar) men även en del vedrötare
från andra svampgrupper (skivlingar,
gelésvampar och sporsäcksvampar) ingår i
projektet.
Syftet med eksvampundersökningen är
att studera: (a) de enskilda arternas bio¬
logi, (b) deras geografiska utbredning,
(c) svampsamhällen på ek, (d) svampar¬
nas inbördes relationer bl.a. succession
och konkurrens, (e) taxonomi och varia¬
tion i morfologi samt att (f) relatera er¬
hållen kunskap till floravårdsproblematik, eftersom många av våra mest säll¬
synta och skyddsvärda svampar är knutna
till gamla ekar.
En systematisk inventering av ekbe¬
stånd i olika biotoper och geografiska
områden startades. På varje lokal har de
enskilda ekarna bokförts och klassats ef¬
ter diameter och status samt förekomst
av svamp noterats. Fasta provrutor
inrättades där de enskilda ekarna numre¬
rades och undersöktes flera gånger årli¬
gen för att bl.a. studera svamparnas fruktifieringstid, periodicitet, position på sub¬
stratet, röttyp och rötbild. Ett omfattande

fältarbete har bedrivits under många år
parallellt med annat forskningsarbete
(bl.a. 6). Hittills har närmare 65000 ekar
undersökts i Norden (ca 80 procent i
Sverige) och åtta provrutor följts upp i 717 år.
Vedsvampar
Vedsvampar lever som ett mycel (nätverk
av förgrenade, tunna trådar) i veden och får
sin näring genom att med hjälp av enzymer
bryta ned (röta) denna. I ett träd kan en del
arter ha sitt mycel i kvistar och klenare
grenar, andra i grövre grenar och stammar
och somliga i trädets basala delar och rötter.
Mycelet bildar vid gynnsamma omständig¬
heter fruktkroppar (t.ex. tickor och
skivlingar), vilka producerar sporer som kan
sprida svampen till andra träd. Vissa arter
bildar bara fruktkroppar på levande ekar
men andra (beroende på art) kan fortsätta
ffuktifiera i enstaka till åtskilliga år efter det
att trädet dött och fallit Många arter växer
bara på död ekved, t.ex. fallna grövre grenar
och snibbar. En ek kan hysa mycel av flera
svamparter och den enskilda arten kan i sin
tur ha flera individuella mycel i tex. en
ekgren. En del vedsvampar har eken som
enda värdträd i Nordeuropa. Andra ”ek¬
svampar” kan ha ytterligare ett eller flera
trädslag som värd. På murken ekved på
marken kan man finna en lång rad av icke
substratbundna löwedssvampar.

Olika röttyper
Den röta som svamparnas mycel orsakar
kan vara av olika slag (3), t.ex. brunröta,
vitröta och hålröta. De brunrötande svam¬
parna bryter ned vedens kolhydratdel
5
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orange, ofta med vågig kant. Poryta först
svavelgul senare bleknande, med små porer.
Porlager tunt upp till 4 mm tjockt. Som
färsk köttig och ostartad, som torr blek¬
nande i färgen och spröd. Gamla döda
fruktkroppar är blekt smutsbruna till smutsvita.
Svaveltickan växer i norra Europa fö¬
reträdesvis på ek (4), men är känd från en
lång rad andra lövträd, exempelvis apel,
ask, klibbal, pil, poppel och sälg, och
enstaka fynd på barrträd är gjorda. Den
är ej ovanlig inom ekens utbredningsom¬
råde i Sverige.
Svampen är vanligast på äldre ekar
med en brösthöjdsdiameter från 0,5 m
och uppåt, men den förekommer även på
klenare träd. De flesta fruktkropparna fin¬
ner man från basen upp till ca 4 m på
stammen men de kan sitta betydligt hö¬
gre upp på stam eller grova grenar. Svam¬
pen är en parasit som angriper levande
träd men den kan fortsätta som saprofyt
(leva av död organisk substans) när trä¬
det dött. Därför kan man också se
fruktkroppar på lågor och stubbar.
Svaveltickan orsakar en intensiv brun¬
röta i ekens kärnved, som i slutstadiet
spricker sönder kubiskt och går lätt att
pulverisera. Vid bashåligheter av gamla
ekar kan man ibland se att stora mängder
av brunrötade vedfragment ”runnit ut” ur
trädets inre. Ekstammen kan så små¬
ningom bli helt urholkad men eken kan
svamp, korkmussling och tungticka.
ändå fortsätta att leva under många år,
eftersom svampen ej förstör den savSvavelticka Laetiporus sulphureus
(Bull.: Fr.) Murr.
förande splintveden och barken. Det hän¬
Hattbildande ticka. Fruktkropp ettårig, ofta der dock ej sällan att stark blåst knäcker
stor och sammansatt av några till många kraftigt brunrötade stammar och grenar
konsol- till solfjäderformade, tätt över var¬ innan trädet blivit ihåligt.
andra sittande, 10-50 cm breda och 2-5 cm
tjocka hattar (figur 1C), stundom med en
enkel hatt, ibland av oregelbunden form
eller av tuvformat växtsätt (tex. ovanpå
stubbar). Hattovansida kal, ojämn, gul-

(cellulosa och hemicellulosa). Kvar blir till
slut en brun till rödbrun, spröd vedrest av
bl.a. lignin. Då veden krymper påtagligt
under nedbrytningens gång och ofta spricker
sönder mer eller mindre kubiskt talar man
ibland om krympröta eller kubisk röta (fi¬
gur 1 A, B). De vitrötande svamparna
bryter, förutom cellulosa och hemicellulosa,
också ned vedens lignin. Kvar blir slutligen
en bräcklig produkt av vitaktiga cellulosarester. Den vitrötade veden varken krymper
eller spricker sönder kubiskt De hålrötande
svamparna bryter liksom vitrötama ned
cellulosa, hemicellulosa och lignin. Skillna¬
den ligger i att hålrötama fläckvis bryter
ned veden helt Kvar blir slutligen en mängd
små hålrum skilda åt av tunnare eller tjock¬
are väggar beroende på art Hålröta, kan om
man så vill, betraktas som ett specialfall av
vitröta Vid alla tre förloppen ovan sker en
viktminskning av veden.
I detta och några följande nummer av
Ekbladet kommer en del av de ved¬
svampar som ingår i eksvampprojektet
att kort presenteras i text och bild både
vad det gäller fruktkroppens utseende,
svampens biologi och rötbild. Förutom
mer eller mindre vanligt förekommande
arter kommer en del sällsynta, ur floravårdsynpunkt starkt skyddsvärda ek¬
svampar också att tagas med. Här följer
en presentation av fyra brunrötande svam¬
par på ek nämligen, svavelticka, oxtung-

-

6

Ekbladet 8

-

Oxtungsvamp FLstulina hepatica
Schaeff.: Fr.
Hattbildande ticka. Fruktkropp ettårig, tung¬
till halvcirkelformad, utgående från en kort
(ofta otydlig) sidoställd fot, mestadels 1030 cm bred, upp till 6 cm tjock, ibland
bestående av flera sammanväxta hattar (fi¬
gur 2B). Hattovansida mer eller mindre
småknottrig, något klibbig, blekröd-orangeröd-blodröd-brunröd. Hattundersida med
fria, tätt ställda rör, först vitaktig, senare
blekt gul, till slut brunröd. Rörlager upp till
10(-5) mm tjockt. Som färsk köttig, i snitt
med ljusare stråk och vinröd saft. Äldre
delvis uttorkade fruktkroppar är mörka och
sega.
Oxtungsvampen växer i norra Europa
nästan uteslutande på ek. Den är mindre
allmän inom ekens utbredningsområde i
Sverige, men lokalt i större bestånd med
grov, gammal ek kan många träd vara
angripna. Landets grövsta ek ”Rumskullaeken” är värdträd för bl.a. oxtungsvamp.
Svampen är vanligast på grövre ekar
med en brösthöjdsdiameter från 0,5 m
och uppåt men förekommer då och då på
klenare träd. För det mesta finner man
fruktkropparna från basen upp till ett par
meter på stammen eller en bit från denna
utgående från synliga eller dolda rötter.
Svampen angriper levande träd men kan
fortsätta som saprofyt när trädet dött. Den
bildar därför också fruktkroppar på lågor
och stubbar.
Oxtungsvampen orsakar brunröta i ek¬
ens kärnved som i sitt slutskede spricker
sönder mer eller mindre kubiskt. Svam¬
pen anses långsamväxande och ej sär¬
skilt intensiv i sitt rötförlopp (1).

sammanvuxna hattar (figur 2A). Hatt¬
ovansida så gott som kal, ojämn, mer eller
mindre tydligt zonerad, blekt brungulblekbrun eller gråbrun. Undersida av blek
färg, i regel med djupa, labyrintiskt vindlande
gångar, ibland med grova porer. Svampen
är korkartat hård och seg.
Korkm usslingen växer i norra Europa
på ek. Längre söderut är den även funnen
på andra trädslag, t. ex. avenbok, bok och
äkta kastanj (1). Den är tämligen allmän
inom ekens naturliga utbredningsområde
i Sverige.
Fruktkroppar är vanligast på ekstubbar
och på marken liggande ekved, men fö¬
rekommer även på levande träd, i det
senare fallet på döda ofta barklösa stam¬
delar, grövre grenar och grensår. Som
parasit anses svampen bara förekomma
på skadade träd (2, 3). Svampen angriper
även oskyddade träkonstruktioner (1,7).
Svampen orsakar en destruktiv brun¬
röta. Gamla stubbar rötade av korkmussling kan till slut nästan fullständigt bli
nedbrutna till en rödbrun vedrest.

-

TUngticka Piptoporus quercinus (Fr.)
Pilat
Hattbildande ticka. Fruktkropp ettårig,
tungformad till halvcirkelformad, ibland
med en kort (ofta otydlig) sidoställd fot,
mestadels 10-20 cm bred och upp till 5 cm
tjock, ibland bestående av några samman¬
växta hattar (figur 2C), något påminnande
om björktickan. Hattovansida täckt med en
tunn, brungul-brun hatthud. Hattundersidans
poryta först vit-blekgul, mörknande vid be¬
röring, som äldre brungul, med små porer.
Porlager upp till 10 mm tjockt. Kött först
köttigt, sedan segt, som torrt korkartat, vitt
Korkmussling Daedalea quercina Fr.
till blekgult, mörknande i bruna färgtoner
Hattbildande ticka. Fruktkropp flerårig, mer med vinröd anstrykning i snitt av färska
eller mindre konsolformad, 5-30 cm bred, fruktkroppar.
jämntjock till betydligt tjockare mot basen,
ibland dynformad eller bestående av flera
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Figur 1. Röta och rötsvamp på ek. A: Brunrötat, delvis urgröpt, ännu levande träd. - B: Närbild av brunrötad,
kubiskt söndersprucken ved, från högstubbe angripen av svavelticka (Laetiporus sulphureus). - C: Fruktkropp av
svavelticka på stam av levande grovt träd A: Estland, Ösel, Kuressaare, Loode ekskog 18.8.1991. C: Skåne,
Torekov sn, Hallands Väderö, 24.7.1987. Foto: Stellan Sunhe.de.
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Figur 2. Brunrötesvampar på ek. A: Sammanväxta fruktkroppar av korkmussling (Daedalea quercina) på barklös
stubbe i beteshage. - B: Tre unga fruktkroppar av oxtungsvamp (Fistulina hepatica) på delvis barklös stambas av
gammal, grov, ihålig, ännu levande ek. - C: Sammanväxta fruktkroppar av tungticka (Piptoporus quercinus) på
grov, sedan många år död stam. A: Västergötland, Ova sn, Mariedal, sommaren 1976. B: Halland, Släp sn,
Hördalen, 17.8.1988. C: Öland, Högsrum sn, Halltorps Hage, 1.8.1982. Foto: Stellan Sunhede.
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Tungtickan är en starkt skyddsvärd eksvamp som förekommer sällsynt inom
ekens utbredningsområde i Sverige. Man
finner fruktkroppar på gamla, grova, försvagade ekar men den kan fortsätta att
fruktifiera även sedan trädet dött. Därför
finner man den också på lågor och stubbar.
Mycelet orsakar brunröta i kärnveden som
slutligen spricker sönder mer eller min¬
dre kubiskt.

Skottsbergs gata 22, 413 19 Göteborg (tfn
031-41 87 00).

Referenser
(1) Domanski, S., Orlos,H. Skirgiello,A.
1973: Fungi III, Polyporaceaell (pileatae)
Mucronophoraceae II (pileatae), Ganodermataceae, Bondarzewiaceae,
Boletopsidaceae, Fistulinaceae. - Warsaw.
(2) Jahn, H. 1979: Pilze die an Holz
wachsen. - Herford.
(3) Rypácek, V. 1966: Biologie holzzersörender Pilze. Jena.
(4) Ryvarden, L. 1978: The Polyporaeeae
of North Europe II. - Oslo.
(5) Sunhede, S. 1977: Något om ved- och
barkbeboende eksvampar i Sverige. SvenskBot Tidskr. 71:101-108.
(6) Sunhede, S. 1990: Geastraceae (Ba-

Efterlysning
Författaren tar tacksamt emot uppgifter om
grov ek. Även enstaka träd är av värde. Av
särskilt intresse är för närvarande gränsområdena Blekinge-Småland, östra Småland
och Värmland men uppgifter från hela landet är välkomna. Då vissa jämförelser av
ekens vedsvampflora görs med den på en
sidiomycotina); morphology, ecology, and
del andra trädslag är jag också intresserad
systematics with special emphasis on the
av lokaluppgifter för grov bok och äkta
kastanj oavsett dimension. Uppgifter om
North European species. Synopsis
Fungorum 1:1-534.
fynd av ovan presenterade svampar eller
annan vedsvamp på ek önskas. Är man osä- (7) Wazny, J., Brodziak, 1981: Daedalea
quercina (L.) ex Fr. In Cockroft, R.
ker på artbestämningen kan man torka
(editor). Some wood-destroying basidiosvampen väl och sända med den. De läsare
mycetes 1:47-53. The Office of Forests,
som vill höra av sig kan skriva till Stellan
Boroko, Papua New Guinea.
Sunhede, Botaniska institutionen, Carl

-
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EKEN OCH NÖTSKRIKAN
Kerstin Sonesson
Vid naturlig föryngring av ek har nötskrikan
(Garrulus G. glandarius L.) en viktig roll
somspridare av ekollon. Nötskrikan plockar
de mogna ollonen i träden och flyger iväg
och gräver ned dem på 2-3 cm djup i marken. Plantering av ollon sker upp till 20 km
från moderträdet. Nötskrikans plantering av
ekollonen ökar deras möjlighet att gro och
ge upphov till nya ekar, eftersom de
nedgrävda ollonen löper mindre risk att torka
ut, drabbas av mögelangrepp eller ätas upp
av andra djur. Närmare 100 % av de ekollon
som hamnar på marken under ekkronan blir
uppätna snart efter fallet.
Ekollonet kan börja gro redan under
hösten, men ekplantans ovanjordsdel syns
först kommande försommar. De näringsrika hjärtbladen stannar i fröskalet, under
jord, vid groningen. På försommaren har

r

1

fr

rr

Figur 1. En liten ekplanta med nyutvecklade blad och
ollonet synligt under jord. Teckning: Ulf Olsson

nötskrikan ungar och stort behov av näringsrik föda. Fåglarna lokaliserar de nyetablerade ekplantorna och hjärtbladen
grävs upp, knips av och utgör en väsentlig del av fåglarnas föda.
Jag har undersökt hur ekplantans överlevnad och tillväxt påverkas vid simulering av nötskrikans borttagande av hjärtbladen.
Förgrodda ekollon placerades i krukor med sex olika jordar. Jordarna hämtades i fält och deras struktur och näringsstatus varierade (tabell 1). Krukorna grävdes ned i en ekdunge. När plantorna hade
etablerat sig, d.v.s. då ovanjordsdelen syn¬
tes och första bladen höll på att utvecklas, tog jag bort hjärtbladen från hälften
av plantmaterialet. Efter två växtsäsonger
avslutades försöket och plantorna skör¬
dades. En rad olika tillväxtparametrar
mättes och effekter på planttillväxten av
hjärtbladsborttagandet och jordtyper ana¬
lyserades.
Överlevnaden hos plantorna var god.
Endast 4 plantor av totalt 180 dog under
försökets gång. Ekplantoma visade ingen
signifikant påverkan av borttagandet av
hjärtbladen, oavsett odlingssubstratens
näringsstatus. Däremot gav de sex olika
jordarna stora skillnader i planttillväxt.
Ekollonen innehåller förutom mineral¬
näringsämnen över 700 mg kolhydrat och
90 mg protein/g torrvikt. Att hjärtbladen
är intressanta som föda åt nötskrikan ef¬
ter plantans etablering visar att ekplantan
inte utnyttjar hela det näringsförråd som
finns i hjärtbladen. Tidigare har man an¬
sett att den unga ekplantan drar nytta av
11
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Figur 1
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Figur 2. Medelvärden för olika tillväxtparametrar hos ekplantor odlade under två vegetationssäsonger med ( fylld
stapet) och utan ( vit stapel) tillgång till ollonets näringsreserv. X -axeln anger försöksjordsnummer (se tabell 1).
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jord nr.

1
2
3
4
5
6

lerhalt
(%)

pH(H20) bas mättnad

N
Og /g)

2.5
4.0
0.1
9.0
8.0
0.1

4.5
4.4
5.0
4.4

2.79
1.67
0.17
1.57
3.27
0.65

(%)

5.5

26.8
9.3
23.6
12.1
31.0

4.8

21.8

Tabell 1. Beskrivning av försöksjordarna, med avseende på lerhalt, pH,
basmättnad och kväveinnehåll.

näringsreserven i ollonet under hela för¬
sta växtsäsongen och på så sätt förklarat
ekens förmåga att etablera sig på näringsfattiga jordar. Undersökningen visade att
unga ekplantor i fattiga jordar inte är mer
beroende av ollonens näringsreserv än
plantor i rika jordar.
Nötskrikans insamling och plantering
av ollon gynnar såväl ekens spridning
som fågelns födotillgång följande för¬
sommar. Det faktum att ekplantan inte
utnyttjar hela näringsförrådet i hjärtbladen
gör att nötskrikan har tillgång till nä¬
ringsrik föda när näringsbehovet är som
störst, d.v.s. på försommaren då fåglarna
har ungar. Relationen mellan ek och nöt¬

skrika kan beskrivas som en protokooperation, ett för båda arter positivt men
inte helt nödvändigt samspel.

Källor:
Bossema 1.1968. Recovery of acorns in the
european jay (GamdusG. glandariusL).
Verh K. ned. Akad. Wet. 71, p 11-15.
Bossema 1.1979. Jays and oaks: an ecoethological study of a symbiosis.
Behaviour 70, p 1-117.
Sonesson L. K 1993. Growth and survival
after cotyledon removal in Quercus robur
seedlings, grown in different natural soil
types. Oikos (accepterat manus).
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GRANSKOG BLIR BOKSKOG
Gunnar Almgren

Normalt sker etablering av nya bokskogsgenerationer som självföryngringar. När den
gamla bokskogen blir lagom gles kommer
ibland nästa generation spontant och när
markförhållandena är gynnsamma även utan
markberedningsåtgärder. I de flesta fall brukar sådana dock bli nödvändiga för att en
jämn och någorlunda likåldrig ny skog skall
uppkomma Det är viktigt att plantorna inte
utsätts för frost, uttorkning, konkurrens från
gräs eller annan markvegetation. Boken är
med andra ord ett utpräglat sekundärträd.
Den skyddande skärm som den äldre
generationen träd bildar, har en helt avgörande roll i föryngringsprocessen. Hur
tät den bör vara hänger bl.a. ihop med
markens godhetsgrad. Ju bättre markens
näringstillstånd är, desto tätare kan skärmen vara. Näringstillståndet beror främst
på de naturgivna förutsättningarna, men
även skogsskötseln har stor påverkan,
särskilt på litet magrare marker. Bl.a. är
det viktigt att utglesningen av beståndet
sker kontinuerligt ända fram till dess
föryngringsåtgärderna sätts in.
Av olika anledningar kan det ibland
bli aktuellt att omföra granbestånd till
bokbestånd. Som alltid när man arbetar
med skogsskötsel, bör man då försöka
arbeta med naturen - inte mot den. Man
bör så långt möjligt söka efterlikna den
normala föryngringsmetoden och söka
skapa till förhållanden som motsvarar den
naturliga föryngringens.

Gran som skärm
Det befintliga granbeståndet kan då vara till
stor hjälp. Istället för att omedelbart avveckla det, och tvingas gå den långa och
dyrbara vägen via amträd, bör man utnyttja
granarna som skärm. Denna måste avvägas
så att lämplig skugga och lugn bibehålies
samtidigt som bokplantoma ges erforderliga utvecklingsmöjligheter. Är det fråga
om ett medelålders granbestånd försöker
man få kvar medelstora eller mindre träd
med någorlunda stora kronor. I den
beståndstypen kan det vara lämpligt med ett
skärmförband på ca 7 meter. I ung granskog
kan avståndet mellan granarna minskas till
4-5 meter.
Skärmställningen i den medelålders
granskogen är naturligtvis riskfylld, då
den innebär att de största träden tas bort.
Stormfällningsrisken blir uppenbar. Därför bör reservstammar lämnas, även om
de är undertryckta och har till synes alltför små kronor. Granens förmåga att generera en ny krona är ofta mycket stor.
Långa slanor med en liten tofs till krona
är dock inte användbara. En liten skuggbarrsgran kan däremot på ett par år bilda
en solbarrskrona och helt förändra sin
karaktär, om den inte utsätts för alltför
kraftig exposition och torka.
I ett medelålders granbestånd är ofta
markvegetationen obetydlig, vilket är en
fördel i detta sammanhang. Däremot är
marktillståndet i övrigt ofta mindre bra

Figur (nästa sida). Bokföryngring under gran på Dragesholms säteri. Bilden visar beståndet år 1949 tretton år efter
sådd -Foto: Bengt Bennet
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med en relativt sur reaktion. För att råda
bot på detta kan man stimulera omsätt¬
ningen med markberedning i planteringsraderna. Då kommer förmultningsprocesserna igång, varvid pH-värdet stiger.
Under en 10-15-årsperiod avvecklas
sedan granarna successivt, med aktgivande på bokplantornas trivsel.

Planteringsråd
Själva bokplanteringen kan exempelvis ske
i rader, varvid avståndet mellan raderna kan
vara ca 2 m och avståndet mellan plantorna
i raderna 60-70 cm. Med ett så pass stort
plantantal går det att åstadkomma en hygg¬
lig kvalitet i bokbeståndet Man får emellertid
akta sig för att i onödan röja bort plantor i ett
sådant bestånd. Plantantalet är mycket lågt
jämfört med en naturföryngring. Plantor av
dålig kvalitet måste ofta bli kvar för
beståndsslutenhetens skull. Är de för domi¬
nanta kan det ofta vara bra att ta bort de
delar av dem som negativt påverkar närstå¬
ende träd av bättre kvalitet.
Det är viktigt att observera att granskärmen inte bara skyddar bokplantoma.
Den medverkar också i hög grad till
dessas kvalitetsdaning. Granarna kom¬
penserar alltså det relativt låga plantan talet.
Som alltid vid plantering av ädel¬
lövskog måste man ta hänsyn till sorkoch viltskador. Växtrör och (sedermera)
inhägnad av kulturen är därför att rekom¬
mendera. Som nämndes ovan har man
inte råd att förlora många plantor, om

16

avsikten är att åstadkomma en god vir¬
keskvalitet.

Boketableringar i skånska granbestånd
Själv fick jag uppdraget att genomföra en
omföring av en ca 45-årig granskog, som
drabbats av svår rotröta, till ett bokbestånd
på Kolleberga skolrevir sommaren 1956.
Omföringen skedde efter anvisningar av den
legendariske skånske skogsmannen Erik.
Søkjer-Petersen, sedan denne funnit att mar¬
ken var någorlunda lämplig för bok.
Modellen överensstämmer med den jag nyss
beskrivit. Resultatet blev mycket gott. Jag
minns särskilt hur jag förvånades över de
tidigare behärskade eller undertryckta
granarnas förbluffande förmåga att grönska
upp efter det mycket hårda huggningsingreppet.
En liknande boketablering skedde år
1936 på Dragesholms marker. Där skedde
den i form av sådd under granskärm. Re¬
sultatet framgår av nedanstående foto¬
grafi taget 13 år senare. Bilden har vänli¬
gen ställts till redaktionens förfogande
av friherre Bengt Bennet, nuvarande ägare
till säteriet.
Den här relaterade metoden borde vara
något att tänka på för dem som nu har
ansvaret för omföringar av granbestånd
till lövskog på den tilltänkta national¬
parken Skäralid. Metoden sparar mycket
pengar och tid om den genomförs med
omsorg. Litet tumme med vädrets mak¬
ter bör man väl också ha, men det är ju vi
skogsmän alltid införstådda med.

Ekbladet 8

EN POLSK EKSKÖTSELMODELL
Anders Ekstrand
Sommaren 1992 besökte jag Polen för att
titta på ekbestånd lämpliga för frötäkt. Tre
områden är godkända av Skogsstyrelsen för
användning i Sverige. De ekollon jag äm¬
nade köpa skall användas till sådd på
åkermark i blandning med svenska ekollon.
Då det innebär en viss risk "att köpa grisen i
säcken" ville jag gärna först se frötäktsbestånden och bedöma om ekarna är
lämpliga som moderträd för framtida
svenska ekskogar innan jag bestämde mig
för köp. Jag möttes av fantastiska ekskogar
som sköttes på ett sätt som kanske inte
överensstämmer med vad vi är vana vid.
Ett av de skogsområden jag besökte
var Krotoszyn, beläget mellan Poznan
och Breslau. Skogsfastigheten består av
ca 20000 hektar produktiv skogsmark.
Den är en sammanslagning av flera gamla
gods som vid kommunisternas makt¬
tillträde förstatligades. Jordegendomarna
blev till viss del stora statsjordbruk och
till viss del små privata jordbruk. Slotten
blev barn- och ålderdomshem. Området
domineras av stora flacka, vanligen san¬
diga sedimentområden men det förekom¬
mer också lerområden med svag dräne¬
ring. Dessa marktyper ger en förklaring
till varför 46 procent av virkesförrådet
utgörs av tall och 36 procent av ek . I de
allra fuktigaste områdena växer al (8 %).
Resterande 10 procent delas mellan i hu¬
vudsak bok, björk, gran och lärk samt i
mycket liten omfattning poppel. Poppel
växer bra i området men marknad för den
saknas. Många av alskogarna skulle
kunna ersättas med ask men viltproblem

omöjliggör detta. Ca 7500 hektar relativt
sammanhängande skogsmark utgörs så¬
ledes av ekskog. En svensk blir alldeles
mållös av att stiga in i det största en¬
skilda beståndet som är 600 hektar stort
och 110 år gammalt.
I Sverige är mycket få ekbestånd ut¬
satta för adekvat skötsel. Huvudstammar
tas ut i ett tidigt skede och stamkvistas.
Gallringarna utförs därefter för att gynna
diametertillväxten hos dessa få huvud¬
stammar och därmed förkorta omlopps¬
tiden till ca 130 år. I Polen används en
helt annan metod. Trots mycket täta
föryngringar görs inga eller få röjningar.
Även gallringarna är mycket svaga de
första hundra åren. Självgallring kan tid¬
vis förekomma. På detta vis sträcker
ekarna sig till höjder på både 30 och 32
meter vid hundra års ålder.
Produktionsgrundytan ligger runt 2530 m2 i de polska bestånden att jämföra
med 17-19 m2 enligt Bregentved-modellen. Vid hundra års ålder finns många
raka och fina ekstammar att välja mellan.
Kronorna är emellertid svagt utvecklade
hos de flesta av dem. Polackerna ansåg
att detta kunde ha genetiska orsaker. Från
svensk erfarenhetsgrund undrar man om
inte de täta förbanden och ekens kända
svårighet att bölja bygga ut kronan vid
hög ålder ligger bakom.
Kvaliteten har danats genom trängsel
och någon stamkvistning sker inte.
Gallringarna ökar nu något i styrka och
målet är ca 70 - 100 ekar per hektar vid
200 års ålder. Ett underbestånd av aven17
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Den polska modellen producerar ett
kvistfritt virke med en jämn årsringsutveckling på två till tre millimeter. Detta
gör träet lätt att bearbeta och lugnt i strukturen. De täta förbanden gör, att ekens i
övrigt svaga volymproduktion utnyttjas
maximalt under ungdomstiden. Den höga
kvaliteten uppnås utan kostnader för
stamkvistning. Uttaget av virke förskjuts
till viss del från klena dimensioner till
kubb eftersom de egentliga gallringarna
sker sent. En viss självgallring har även
sina fördelar ur naturvårdssynpunkt.
Mellanspett är inte ovanlig i de polska
ekskogarna. Miljön är dock starkt påver¬
kad av den stora användningen av
svavelhaltiga fossila bränslen. Alla med
anlag för astma tillhör dem som gärna
skulle önska att de brunkolsbrännande
polackerna utnyttjade sin brännved bättre.
Polens sätt att sköta ekskog är en kvarleva från den tid storgodsen hade gott om
billig arbetskraft. En tysk påverkan är
tydlig. Det kommunistiska systemet med
sitt överskott av arbetskraft och prinitiv
teknik har konserverat det. Det märks

bok planteras in för att förhindra vattenskott. Egentligen skulle man vilja använda
sig av lind men viltskador försvårar. Vid
slutåldern 200 år skall varje ek hålla en
diameter på 70 cm. Gallringarna är relativt svaga och en skicklig skogsman kan
därför i stort undvika vattenskott.
Vid föryngringen används manuell
sådd eller plantering. 14-16000 plantor
sätts på ett hektar efter en för våra förhållanden rejäl markberedning. Planteringen
kan vara en ren ekföryngring eller en
biandlövskog där hälften av plantorna
byts mot andra lövträd. Som amträd används huvudsakligen europeisk lärk i ett
förband om 4-6 meter. Tyvärr saknas helt
möjligheter att skydda plantorna från viltskador. Viltstängsel är både ovanligt och
dyrt. Elstängsel och plantrör kände skogvaktaren inte ens till existensen av. Betning, fejning och andra viltskador för¬
dröjer föryngringen upp till 10 år och
plantantalet reduceras avsevärt. Tack vare
den täta ursprungsföryngringen tar sig
ett tillräckligt antal plantor igenom och
upp till viltfri höjd.
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Figur 1. Esben Möller Majsens eksådd på Trolleholm. Bilden visar Esbens demonstration av ekplantor i augusti
1992. Plantorna är resultat av eksådd våren 1990. Läs för övrigt Anders Ekstrands artikel om eksådd med maskin i
Ekbladet nr 611991 (Red)- Foto. Ulf Olsson.
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Figur 2. Området jag besökte domineras av stora flacka sedimentområden. På dessa lerområden med svag
dränering Irivs skogseken, Q. robur. Foto: Anders Ekstrand.

-

tydligt att tiden och den där till knutna
förräntningen av bundet kapital inte är
den styrande produktionsfaktorn.
Skogsförvaltningen på Krotoszyn räk¬
nar med en årlig medeltillväxt på 5-6 m3
sk per hektar. Detta tal ligger troligen i
underkant. Avverkningen uppgår emel¬
lertid endast till 1 m3 sk/ha och år! Ma¬
skinerna är relativt primitiva och består
till större delen av ryska bandtraktorer
(med stålband) av stridsvagnsmodell.
Stammarna lunnas ut som helstammar

och apteras först vid industri. Mark- och
stamskador blir därefter.
Marknadsekonomin gör nu sitt intåg
med rasande fart. Skogsskötseln får ökade
krav på produktivitet och lönsamhet. En
galopperande inflation gör föryngringarna
dyrare och plantantalet måste minskas.
Låt oss hoppas att det går att anpassa ett
gammalt och väl fungerande skogssköt¬
selsystem till nya ekonomiska förutsätt¬
ningar.
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EKENS INSEKTER
Åke Sandhall
8. Ekordensflyet
Ordensflyna eller ordensbanden som man
också säger tillhör nattflyna och är alltså
nattaktiva fjärilar. Störst är det blå ordensflyet
och bland de fyra artema röda ordensflyn i
Sverige är ekordensflyet Catocala promissa
det minsta med 55-65 mm vingbredd. Det
anses dock ha de vackrast färgade bakvingarna
Ekordensflyet trivs bäst i glesa ekskogar och har sin flygtid från slutet av
juli till böljan av september. Det finns i
södra delen av landet upp till Gästrikland
men inte i alla landskap och är överallt
ganska sällsynt.
De bjärt färgade bakvingama anses ha
till uppgift att förvirra eller skrämma angripande fiender. När fjärilen hotas spär-

rar den plötsligt ut vingarna och visar de
röda bakvingarna. Sekunden efteråt flyger den oftast snabbt iväg. Överraskningseffekten kan just ge den chansen att
undkomma. Om den blir förföljd av en
fågel och lyckas sätta sig på en ekstam
bjuder den också på en överraskning eftersom den då fäller samman vingarna
och blir så gott som osynlig.
Äggen läggs vid ekens knoppar och
de övervintrar. I maj och juni kalasar
larverna först på knoppar och sedan på
bladen. Larverna är gröngråa med fläckar
i mörkare grått och gulbrunt. Ekordens¬
flyet kan dock inte räknas till ekens skadedjur eftersom fjärilen är ovanlig. Man
skall verkligen ha tur om man råkar få se
den praktfulla fjärilen.

JÉ
kil

Ä
Figur 1. Når fjärilen hotas spärrar den plötsligt ut
vingarna och visar de röda bakvingama.
Foto: Åke Sandhall.
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Figur 2. Då ekordensflyet fäller samman vingarna på
en ekstam blir det så gott som osynligt .

- Foto: Åke SandhalL
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ADELLOVPRISTAGARE 1992
Blekinge län: Elisabeth Femström och
Erik Wallin, Stensnäs gård
Stensnäs, stenarna vid näset, gränsar mot
Pukaviksbukten och har tillhört släkten
Femström sedan 1896. Halva skogsarealen
(ca 150 ha) är ädellöv av god kvalitet. Länsskogvaktare Oscar Fransson gallrade under
50- och 60-talen på uppdrag av Erik
Femström med kunskap och kärlek de prakt¬
fulla ekblandskogama. 1991 gallrades 12
hektar av ett 100-120-årigtek-bok-bestånd.
"Framtidsträden" utmärktes och målades.
Tillsammans med en ekkultur från 1990
utgör de värdefulla exkursionsområden. De
knotiga hagmarksekarna och den vårdade
ädellövskogen fyller var för sig Ekfräm¬
jandets krav på ekpris, som tilldelas Stensnäs’
nuvarande ägare, civilekonom Elisabeth

Femström.
Lantmästare Erik Wallin har varit går¬
dens förvaltare sedan 1985. Han har med
sitt speciella intresse för ekskog och med
framtidstro fått igång ett omfattande
gallringsprogram.
År 1792 beskriver magistern och do¬
centen N.H. Sjöborg på uppdrag av "Hög¬
välborne grefve Herr Carl Wachtmeister"
Blekinge län.Det kan vara så att han un¬
der sin färd genom Stensnäs gård med
ängsmarkerna, de knotiga kämpaekarna
och havet i blickfånget inspirerats till föl¬
jande poetiska beskrivning av landskapet
Blekinge: "Lugnets och de Lysande Be¬
hagens Land".

skogsmän sina gedigna kunskaper i ämnet,
särskilt på kronoparken Skäralid för vars
skötsel han länge var ansvarig.
Nils Nilsson är en av de skogsmän
som starkt hävdat ädellövskogens berät¬
tigande även i tider då den betraktades
som en belastning i skogsbruket. Han
kan stå som symbol för de skogsmän
som inte bara talar om näringens långsik¬
tighet utan också inriktar sitt handlande
därefter.
Gunnar Almgren
Hallands län: Boris Karlsson
Kionojägare Boris Karlsson i Hallands län
har tilldelats årets ädellövpris. Han är en av
de numera få skogsmän som besitter mycket
stor erfarenhet och kompetens i ädellövskogsskötsel. En av hans största insatser är
de framgångsrika självföryngringar av bok¬
skogar som han genomfört på domänverkets
marker. Med tanke på den sneda åldersför¬
delningen hos den svenska bokskogen är
detta synnerligen lovvärt. Det ger möjlig¬
heter också för kommande generationer att
få tillgång till de mångskiftande och stora
värden som bokskogarna utgör i vårt land.
Boris Karlssons insatser är värda sär¬
skilt stor aktning eftersom han under en
lång period av minst sagt svalt intresse
för lövskogsbruk sett till att de ädel¬
lövskogar som varit under hans ansvar
inte blivit lidande utan fått en god vård.
Gunnar Almgren

ErikStåål
Örebro län: Göran Drakenberg
Lantbrukare Göran Drakenberg, Sköllersta
Kristianstads län: Nils Nilsson
I Kristianstads län har årets ädellövpris till¬ var en av värdarna vid Ekffämjandets ex¬
delats kronojägaren Nils Nilsson. Han är kursion till Örebro län. På hans gård
vid det här laget en välkänd profil bland Sköllersta har han framgångsrikt fått fram
sydsvenska lövskogsskötare. Han har på ett självföryngrade bestånd av ask under en
entusiastiskt sätt delgivit skogsmän och icke skärm av gråal eller hägg. Det är anmärk21
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ningsvärt med välskötta ädellövskogar av
ask,alm samt blandskogar med ask, alm och
ek så långt norrut nära ekens nordgräns,
Göran Drakenberg är en mycket väl-

-

kvalificerad ädellövpristagare. (Läs också
om Ekfrämjandets besök på Sköllersta i
exkursionsrapporten på annan plats i detta
nummer av Ekbladet)
UlfOlsson

EKFRAMJANDETS STORA PRIS 1992 TILL
LENNART NORDSTRÖM
Till mottagare av Ekfrämjandets stora pris
har styrelsen utsett förre professorn Lennart
Nordström. Hans namn är så välkänt bland
ekskogsskötare att någon närmare presenta¬
tion inte är nödvändig. Han har betytt
mycket, när det gällt att utveckla sköt¬
selmetoder och modeller för svensk
ekskogsskötsel. Mest känd är hans metod
att anlägga biandbestånd av ek och gran .
Den metoden får ofta bära hans namn. Me¬
toden går främst ut på att byta olönsam
klenvirkesproduktion av ek mot lönsammare
granvirke i biandbeståndets tidigare skeden.
Lennart Nordström har också under
många år varit en av stöttepelarna inom
Ekfrämjandet. Han har starkt bidragit till
att göra våra exkursioner lärorika, och
han har varit en pådrivande kraft för oss i
styrelsen. Det har bl.a. resulterat i att
ekskötselkurserna, ledda av Erik Ståål,
kom till stånd. Vi har anledning att hysa
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Figur 1. Professor Lennart Nordström vid
Ekfrämjandets exkursion i Örebro län i september
1992. Foto: UlfOlsson.
■

stor tacksamhet till Lennart Nordström
för hans insatser. Det är en stor glädje för
oss att få tilldela honom detta bevis på
vår uppskattning.
Gunnar Almgren
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GÄRSNÄS 100 ÅR
Ulf Olsson

Gärsnäs AB är en världsbekant möbelindustri som alltsedan starten för 100 år sedan
satsat på produktion av kvalitetsmöblemang
i svenskt ädelvirke. En milstolpe i företagets historia är lanserandet av skånsk rödbok
( Fagus sylvatica) på 1960-talet. Man började då ett samarbete med ledande formgivare
som Åke Axelsson, Björn Hultén och Lars
E Ljunglöf.
Många av Ekfrämjandets medlemmar
känner säkert till stiftelsen Pro-Bok som
ville främja användandet och odlingen
av bok. Pro-Bok startades av de nuvarande ägarnas (Leif och Bo Hjärre) far,
Herbert Andersson. Stiftelsen finns dock
ej längre kvar, men familjeföretaget lever vidare i Pro-Boks anda. Bok är materialet i flertalet av de drygt 100 modeller
som ingår i dagens produktion.
Gärsnäs har levererat möbler till of¬
fentlig miljö och företag med höga krav

på inredning. Några exempel: Svenska
riksdagshuset, Rosenbad, ambassader
världen runt, Börshuset i Malmö, Volvos
huvudkontor, LKAB. Den hittills största
ordern var på 3000 stolar till parlamentshuset i Canberrra, Australien.
Vid 100-årsjubiléet hedrade kung CarlGustav och drottning Silvia företaget med
sin närvaro.
Ekfrämjandet lyckönskar Gärsnäs AB
och hoppas att företaget får fortsatt framgång i dess satsning på ädellövvirke, god
formgivning och hantverksmässig toppkvalitet.
Källon
Boman, Monica 1993: Boken nytände 100åriga Gärsnäs. Antik & Auktion 1:40-44.
Nationalencyklopedin 1992. Band 8. Bok¬
förlaget Bra Böcker AB
Gärsnäs AB. Reklammaterial

i
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GENBANK FÖR VÅRA EKAR
Peter Krutzsch och Gustaf Hamilton
I nummer 4/89 av vårt Ekblad fanns det
tillfälle att skriva lite allmänt om skogligt
genbevarande hos våra ädellövträdsarter. Det
blev en kort beskrivning av ett ”varför” vi
borde ägna oss åt våra ädellövträd, och en
lång beskrivning eller klagovisa om hur svårt
det ter sig att komma med vettiga, effektiva
och samtidigt ekonomiskt försvarbara åt¬
gärder för ett långsiktigt genbevarande.
Det mesta av det då skrivna står kvar,
vår kunskap om ädellövträdens genetik
har inte utökats och det har blivit varken
lättare eller billigare att plantera ädellöv.
1992 blev ett för Skogliga Genbanken
betydelsefullt år. För första gången sedan
ett bra antal år blommade eken mycket
rikligt i hela södra Sverige. Fruktsätt¬
ningen blev också bra, men ollonutveck¬
lingen under den mycket fina och varma,
men i det hela alltför torra sommaren var
svag. Först under augusti, troligen i sista
stund, växte ollonen i storlek och därmed
blev utsikten för en lyckad insamling god.
Vår preliminära plan var då följande:
Vi skulle utnyttja ollonåret till att an¬
lägga kombinerade genresurs- och frötäktsbestånd. Ett avkall sålunda från ett
helt slumpmässigt urval av ingående ele¬
ment, ett visst ”plusträdsurval” skulle is¬
tället bli basen för den kommande ”ek¬
genbanken”.
1. Tre hypotetiska populationer av
stjälkek1 (Quercus robur) skulle hållas
isär:
en nordlig, ”Mälaren Vänern”
en östlig ”Östkusten ”, Östergötland till
Blekinge

-
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- en västlig ”Västkusten”, Bohuslän till
Skåne
Dessutom tillkommer en population av
druvek (Quercus petraea). (Den relativt
begränsade förkomsten bedöms som enhet¬
lig)2. För varje population skulle 300
moderträd väljas

Kriterierna för urval var följande:
- Om möjligt endast träd från goda (för
frötäkt utvalda) bestånd. Ekarna bör vara
rakstammiga individer med god topp¬
dominans och ”vågräta”grenar.
- En god spridning förutsattes, ej fler än 2-3
individer per hektar skulle väjas för att
undvika inbördes släktskap.
3. Skogsvårdsstyrelsema medverkade
Skogsvårdsstyrelsema i södra Sverige om¬
bads att i kontakt med skogsbruket och
markägare stå för urval av moderträden och
för insamling av ekollon.
I praktiken visade det sig att det trots
allt inte fanns så mycket ekollon som vi
hade antagit. Det blev framför allt svårt
att hitta goda träd som bar tillräckligt
med ollon inne i bestånden, 300 goda
ollon skulle ju insamlas från vaije moder¬
träd enligt planen. Trots detta blev total¬
resultatet ganska tillfredställande, 575
prov inkom till Lagans fröstation enligt
fördelningen i tabell 1.

‘1 normgivande fanerogamfloror heter Q. robur ek eller skogsek,

.

Q petraea, bergek. Dessa namn bör införas i skoglig praxis.
Synonyma namn ar för Q. robur stjälkek eller sommarek, för Q.
petraea druvek eller vinterek.(Red.)
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Län

Quercus

Obestämd

robur

Quercus

Quercus
petraea

Summa
träd

AB/C

39

39

D

36

36

E

32

32

F

21

21

G

45

20

65

H

51

16

67

I

9

9

K

130

130

8

14

M

51

51

N

44

44

O

2

2

22

30

13

13

L

P

6

8

R

0

S

T

19

19

U

3

3

Summa

260

279

36

575

Tabell 1. Länsvis fördelning av inkomna prov till Lagans fröstation. Av 575 inkomna prov är 279 ej
artbestämda.
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Som det framgår av tabellen så var det
kanske inte alltid så lätt att i fält avgöra
om det var druvek eller stjälkek, i många
fall skedde det nog tyvärr ingen artbe¬
stämning.
Ollonen såddes i december 1992 i
Kolleberga plantskola. Av varje fröprov
finns nu ca 5 sträckmeter och med spän¬
ning emotser vi groningen. Som alltid i
biologiska sammanhang råder ovisshet
om utgången, som är så viktigt för den
vidare planeringen.
Målet för plantuppdragningen är ca
35000 st. 2/0 rotbeskurna plantor. Vi har
därmed hela två växtsäsonger framför oss
att planera utplanteringen samt, vilket är
ett unikt tillfälle, att se lite närmare på

plantorna. Detta är förmodligen det för¬
sta jämförande försöket som genomförs
på svensk ek. För fortsättningen finns
följande preliminära planer.

4. Plantskolan
Vi planerar några fenologiska undersök¬
ningar i syfte att finna eventuella mönster
av differentiering och klimatanpassning. In¬
tressanta är tidskillnader för
l.knoppsprickning
2. lövfargning och lövfällning
3. sensommartillväxten under första som¬
maren samt
4. frekvens av mjöldagg och eventuellt an¬
dra sjukdomar.

f

7

i
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Figur 1. Ekollonår. Foto Ulf Olsson.
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Av intresse är givetvis alla observationer

som antyder skillnader på nivåerna:

- mellan plantor inom halvsyskonfamiljema
- mellan halvsyskonfamiljema
- mellan olika landsändar,(mellan nord och

gratis och planteringarna anläggs antingen
med stöd från ädellövskogsanslaget eller
jordbrukets omställningsbidrag. Bidragen
täcker emellertid inte hela kostnaden utan
markägarna kommer också att få betala en
viss andel. I avtal skall markägarna för¬
binda sig att sköta ”genbankerna” på bästa
sätt med sikte mot en framtida ollon¬
produktion.
Vi räknar med att kunna anlägga 6 st
stjälkekbestånd och ett druvekbestånd på
olika platser i landet. Varje bestånd blir
ca 4-5 hektar stort och innehåller plantor
ur samma hypotetiska ekpopulation för
att göra det möjligt att senare kunna följa
ev särdrag mellan grupperna. Dessa
genbanksbestånd blir säkert framtida

syd, öst och väst osv).
Såväl heterogenitet som homogenitet
är viktiga att notera i sammanhanget.
Vi hoppas kunna få hjälp med dessa
undersökningar och avser därför att kon¬
takta skogsskolor, universitet och andra
aktuella högskolor och institutioner där
vi föreslår ovannämnda undersökningar
som examensarbeten o dyl., samtidigt
som vi efterlyser intresse för andra (ej
destruktiva, som det heter) undersök¬
ningar.Våra egna resurser att genomföra
ett brett uppföljningsprogram är dessvärre exkursionsmål för Ekfrämjandet.
Intresset bland markägarna att stå som
ytterst begränsat.
värd för dessa genbanksbestånd har varit
5. Utplantering av genresursangenämt stort. Vi har redan fått in ca 30
frötäktsbestånd
markägare som är intresserade att vara
Våren 1995 avser vi att plantera ut de ca med. Men vi är givetvis intresserade att
35000 plantorna vi räknar att få ut från få fler att välja emellan så att vi får
insådden. Utplanteringen skall ske på mycket planteringarna på så bra platser som möj¬
lämpliga ekmarker som inte ligger i närhe¬ ligt. Så om det bland Ekbladets läsare
ten av ekplanteringar vars härkomst är osäker finns tips om lämpliga marker eller
eller utländsk. Skogsvårdsstyrelsema kom¬ markägare så ring gärna till Gustaf Ha¬
mer att få i uppdrag ta fram dessa arealer milton tfn 036-15 57 16, som samordnar
hos intresserade och lämpliga markägare. projektet på Skogsstyrelsen.
Till stor del räknar vi med att de aktuella
områdena utgörs av nedlagd åkermark.
Markägaren erhåller ”genbanksplantoma”
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ANVISNINGAR TILL FÖRFATTARE I
EKBLADET
Artiklar eller notiser
bör vara skrivna på svenska. De godtages för publicering efter granskning av redaktionen
eller av redaktören utsedd fackgranskare.
Manuskript
bör vara maskinskrivna med dubbelt radavstånd eller inlämnade som textfiler på diskett.
Bifoga alltid utskrift.

Artnamn
Förf. får själv välja om svenska eller vetenskapliga (latinska) namn skall användas. Tag
dock med både svenskt och latinskt namn, i görligaste mån även auktor, första gången en
art nämns. Ange vilken flora eller vilket verk som följs vid namngivningen.

Referenser
Hänvisningar till artiklar i tidskrifter och böcker anges med författare och årtal: ’Almgren
mil.,1984’. Ibland kan det vara lämpligt att ange sidor.
litteratur
I slutet av artikeln anges referenserna i alfabetisk ordning enligt följande exempel (Boktitlar
och tidskrifters namn kursiveras) :
Almgren, G.,mil. 1984: Ädellövskog, Ekologi och skötsel. Skogsstyrelsen, Jönköping.
Sandhall, Å. 1992: Ekens insekter 7. Ekbladet 7: 24
Original till teckningar bör utföras i tusch i ungefär dubbel skala.
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utsänds till författare för noggrann granskning och markering av alla fel.
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