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Marknaden för Lövvirke
2018
Aktuell rapport i juni 2018
Anders Ekstrand
Hög efterfrågan på lövmassa
Det är bra tider för lövmassaved nu. Bruken går på högvarv och massavedspriserna
är högre än på många år, det gäller såväl
barr som löv. Det ett bra tillfälle att gallra i
bok, björk och asp eftersom konjunkturen,
efterfrågan och priserna är på topp.

upp mot 800 kr/m3fub till skogsägaren, och
priset är ännu högre för utsorterad A-stock.
Ollonfallet i bokskogen var bra hösten
2017 och det finns nu rikligt med groddplantor av bok. Det är ett bra läge för att
starta upp en ny generation eller att fullfölja påbörjade föryngringar.

Bra läge att hugga i bokskog
Det finns också en stark efterfrågan på
boktimmer. Flera aktörer köper bokstock
som exporteras som rundtimmer till Kina.
En mix med ABC-stock kan betalas med

Brist på björktimmer men låga priser
Marknaden för björktimmer är avvaktande
och prisnivåerna är stabila men låga, kring
450-500 kr/m3fub. Skillnaden är liten jämfört med massaved, och det är mycket såg-

Bra efterfrågan på boktimmer och fjolårets ollonfall uppmuntrar till avveckling och föryngring
av bokskogen. Foto Mats Hannerz.
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bar björk som går till massavedskok. De få
björksågverken har därför lite brist på både
björk och al. Den blöta vintern bidrog till
att det var svårt att avverka i många lövmiljöer.
Sälj asptimret under hösten
Swedish Match höjde minimidiametern på
tändstickstimmer samtidigt som det blöta
vädret försvårade drivning. Efterfrågan på
asptimmer är god 2018, men leveranserna
bör prioriteras från september till december då prisbilden är som bäst.

Höga priser på grov, vit ask
Efterfrågan på udda löv är stabil med
prisnivåer runt 5- 600 kr/m3fub för rödek,
lönn, sykomorlönn, alm och ask. På grund
av askskottsjukan och tidigare höga avverkningsnivåer så börjar det bli brist på
grov, vit ask utan brunkärna och sådan kan
betalas bra, upp mot 1000 kr/m3fub.
Även sämre ek kan säljas
Efterfrågan på ek är stabil och Kährs måste
fortfarande importera en del. Det verkar
vara brist på ek till småsågverken så håll
utkik efter lokala affärer för de bästa stock-
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arna. Kineserna kastar lystna blickar på
brännvedshögarna så det är inte osannolikt
med export av sämre ek som rundtimmer
till Kina. Den billiga arbetskraften gör att
fingerskarvning även av små bitar lönar sig
där. Prisnivåerna är bra även om marknaden skulle må bra av lite mer konkurrens.
Österbymo har köpts av KG-list men det
är ännu för tidigt att se någon påverkan på
marknaden.
Svag energimarknad
Energimarknaden är fortfarande det stora
sorgebarnet. Trots en kall och snörik vinter
i Sydsverige lyfter inte priset. Det behövs
en radikalt ökad konkurrens, kanske från
fordonsbränsle och ekologiskt flygbränsle.
Importen av rivningsflis liksom sopförbränningen förstör marknaden. ■
Om författaren

Anders Ekstrand är lövträdsspecialist på Södra. Han
är medlem i styrelsen för
Ekfrämjandet och ingår i
marknadsgruppen tillsammans
med Henrik Nilsson.
anders.ekstrand@sodra.com
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På besök i ekens rike:
Ekfrämjandets exkursion till
Kalmar den 7-8 september 2017
Mats Hannerz
Text och foto

Kalmar län är med sina 5 miljoner kubikmeter landets ekrikaste län, och dessutom finns här den största förädlingsindustrin inriktad på ek. Det hade gått
tio år sedan Ekfrämjandets förra besök
i länet, och det var därför ett naturligt
val för 2017 års exkursion. År 2007 stod
Skogsstyrelsens Vimmerbydistrikt som
värd, och nu var det Skogsstyrelsen i
Nybro och Kährs som hade samma roll.
Exkursionen följde eken baklänges, från
golvplanka till skog. En lyckad tågordning

eftersom kvalitetsegenskaperna hos slutprodukten är något som ekodlaren måste
ha i åtanke under hela skötselkedjan.
Golvtillverkaren Kährs
Turen startade på torsdagen med lunch i
Pukeberg, Nybro, och fortsatte sedan till
timmerintaget på Kährs industrier i samma
stad. Kährs tillverkar bland annat rustika
parkettgolv av ek och andra lövträdslag.
Här möttes de 85 exkursionsdeltagarna av
John Ahlgren, inköpare och ekexpert på
Kährs.

Dit ska vi! Exkursionen startade med kvaliteten i ekstockens slutprodukt - golvplankan - innan
den fortsatte baklänges ut i skogen. John Ahlgren guidade på Kährs i Nybro.
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Här matas ekstockarna in på Kährs. Varje år förbrukas 80 000 kubikmeter ek, varav 60 000 är
svensk råvara.

Kährs är en nyckelspelare på den svenska ekmarknaden. Varje år förbrukas ungefär 80 000 kubikmeter ek. Sextio tusen
kubikmeter av råvaran är svensk, medan
20-25 000 m3 importeras från framför allt
Frankrike, Danmark och Tyskland.
Fabriken i Nybro sågar ”klenare” virke,
upp till 40 cm, medan de grövre stockarna
tas om hand i företagets såg i Blomstermåla. I Blomstermåla sågas bitar som används
till enstavsparkett, enligt John ”ryggbiffen
i ekstocken”. I Nybro är det i stället 3-stav,
”köttfärsen”. Kvaliteterna avspeglas i priserna. Ett enstavsgolv kan kosta över 400
kronor per kvadratmeter, trestavsgolvet
140-180 kronor.
Viktigt att aptera och sortera rätt
Deltagarna fick en ordentlig genomgång av
hur viktigt det är att aptera och bereda vir4

ket rätt. Den finaste kvaliteten är Diamantstock, där de grövsta stockarna kan ge ett
pris på 5 000 kronor per kubikmeter. En diamantstock får inte ha några kvistar i mantelytan. Finns det en liten kvist klassas den
ner till Blockstock, som också är välbetald.
Är den ännu mer grovkvistig eller är klenare går den i stället som Kährstimmer. Av
all stock som kommer in är ungefär 1,5 %
diamantstock och 20 % blockstock.
Det är lätt att förstöra en potentiellt fin
ekstock, och lätt att tappa tusentals kronor
i värde. John Ahlgren pekade på exempel
där blockstockar och diamantstockar blivit
vrak genom att de har fel längd eller har
fått med en grov kvist som skulle ha kapats bort. Utstickande rotben är också ett
fel. Ofta kan det löna sig att gå över med
motorsågen en gång till och snygga till
stocken.
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Vad som är god kvalitet sitter i betraktarens öga, men John betonade att kvistfritt
virke alltid går att sälja. Just nu är det inne
med mer rustika golv med kvistar, men
samtidigt går trenderna upp och ner.
Hur ser man då till att stocken blir
kvistfri? Stamkvistning upp till 5,4 meter
är Johns råd, gärna i omgångar 2,7 + 2,7
meter. En ek kan stamkvistas upp till en
grovlek på 20-25 centimeter, även om det
naturligtvis är bra att starta tidigare.
Av allt virke som kommer till mätplanen
hamnar ungefär 25 % i golven, och spillmaterialet går till fjärrvärme. Tidigare gick
allt till Nybro energi, men då de har börjat
elda sopor är det i stället Kalmar energi
som får ta emot spillet och flisen.
Torkar till 6 %
Exkursionen vandrade vidare till sågverket, där Ronnie Olsson visade runt. Timmerstocken går igenom en metalldetektor

innan den rotreduceras och kapas ner till
standardlängd. Efter den andra såglinjen är
bitarna 500 mm eller längre, och de sorteras då automatiskt till enstav och trestavsbitar. Efter finsågningen återstår trestavsbitar som är 31 × 81 mm stora.
Det är viktigt att virket är torrt när själva
golvtillverkningen ska börja. Golvämnena
torkas i en första vända i luft, ner till 20 %
fukthalt, och därefter i torkanläggning till
6 % innan de kan gå vidare in i fabriken.
Patent från 1941
I själva golvfabriken guidade Ingrid Pettersson. Hon kunde visa hur komplext ett
golv kan vara under den synliga ekytan. I
golvstommen finns lameller av tall, björk-
plywood och baksidesfanér i gran, alla med
sitt särskilda syfte. Ett golv som klarar alla
årstider med sina skiftande temperaturer
och luftfuktigheter är en utmaning. Det var
här som Gustaf Kährs tog fram lösningen

D som i diamant. Ulf Forsudd beundrar den värdefulla stocken, som i grova dimensioner kan
betalas med 5 000 kronor kubikmeter.
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Slitlagren i de golv som exporteras till 70 länder världen över.

med sitt patent för fabrikstillverkad lamellparkett år 1941.
Samma framgångsrika grundkonstruktion används än idag, och är förklaringen
till att Kährs är ett av de större företagen i
Kalmar län med sina 840 anställda. Företaget tillverkar 80 000 kvadratmeter golv
per vecka, och exporten går till 70 länder
världen över.
Efter fika och slutdiskussion som höll på
att spräcka tidsprogrammet hastade exkursionen vidare till Kalmar för att förbereda
sig för årsmöte i anrik slottsmiljö.
Årsmöte i slottsmiljö
Större delen av sällskapet övernattade på
Slottshotellet, intill Stadsparken och Kalmar Slott. Därifrån var det nära till nästa
punkt, årsmötet i en av lokalerna i slottet.
Mötet började med en inspirerande föreläsning av Bengt Andersson, mottagare av
Ekfrämjandets rikspris (se separat artikel).
Bengt är snickare och träpedagog, och han
har gjort stora insatser för att hålla gamla
kunskaper om virkets egenskaper och an6

vändning vid liv. Därefter följde ordinarie
årsmöte, där bland annat nya sekreteraren
Frida Jonsson från Skogsstyrelsen hälsades välkommen.
Men sedan var det dags för slottsmiddag, dagen till ära i historisk inramning.
Det startade med ett välkomnande av ståthållaren, som väntade på besök av Johan
III. Vi var naturligtvis bjudna till det kungliga bordet.
Kalmar slott började uppföras redan på
1100-talet som ett försvarstorn, och under
århundrandena har det byggts ut till den
mäktiga skapelse det är idag. Slottet stod
i centrum för bildandet av Kalmarunionen
år 1397, och här togs Gustav Vasa emot när
han återvände till Sverige år 1520 efter sin
tid i exil, innan han startade sitt uppror mot
Kristian Tyrann. På 1500-talet såg slottet
sin glansperiod. Erik XIV använde slottet
som residens under tiden som hertig av
Kalmar och Kronobergs län, och hans bror
Johan III fortsatte med byggandet.
Middagen som följde gick i 1500-talsskrud med gamla men välsmakande recept
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Kunglig middag à la 1500-tal. Confiterad grissida, stompas, syrade primörer, krämigt lantägg.

Kalmar slott under fullmånen och tjänstefolk som spelar ut hela registret.

Bengt Andersson demonstrerade bruksföremål i trä. Årsmöte på slottet.
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Ståthållaren på Kalmar slott hälsade sällskapet välkommen till det kungliga bordet.

och serveringspersonal i tidstypisk klädsel.
Middagen blev också tillfälle att dela ut
priserna, där Bengt fick ta emot sitt Rikspris. Ulf Forsudd från Värmland och Kalmar kommun var mottagare av Ekfrämjandets länspris.
Fullmånen sken över slottsbryggan när
sällskapet lämnade för nattsömnen inför
morgondagens exkursion.

Fredagens regn stoppade inte vandringen i
den tätortsnära ekskogen.
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Djurängen - tätortsnära ekskog
Fredagen startade med bussfärd till Djurängen, en tätortsnära lövskog strax norr
om centrum i Kalmar. Här tog Kalmar
kommun emot i skepnad av Tomas Burén
och hans kollegor. Kalmar hade ju fått sitt
pris för sin förvaltning av alla fina ekar i
kommunen. Här hade man förstått vikten
av att vårda de äldre bjässarna, hugga fritt
så det släpps ned ljus, men också att tänka
på återväxten av nya ekar.
Åsa Ström från Södra bistod också i
guidningen. Södra har genom åren hjälpt
kommunen med skötseln, och förtjänade
en stor del av äran i länspriset. Eklandskapet i Kalmarsundsområdet är unikt med
sin mängd grova ekar, ofta på igenväxande
betesmarker. Många av de tätortsnära områdena hyser grov ek som bidrar till den
biologiska mångfalden.
Djurängen är ett sådant exempel. Det
var tidigare gammal betes- och åkermark
som har fått växa igen. Utmaningen har
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varit vad som ska göras för att de värden
som har skapats inte ska förstöras. Att
återinföra betet är sällan realistiskt i de bostadsnära och välbesökta områdena. Men
träden kräver utrymme, och det krävs ljus
för att släppa upp ny föryngring.
Det var Södra som tog sig an uppdraget
i Djurängen. Här har man röjt underbeståndet med klipp, manuella huggare och
skotare. På 8 hektar fick man ut 30 m3 ektimmer, 800 m3 flis, 40 m3 lövmassa och
30 m3 bränsleved. Det är knappast någon
ekonomi i uttaget, i stället handlade det om
en nettokostnad på kanske 100 000 kronor.
Tidigare utdöd art återuppstod
I en skog som Djurängen är allmänhetens synpunkter viktiga, men det är också
lika viktigt att informera allmänheten om
varför åtgärder görs. Kommunen får höra
från vuxna att de inte vill se några döda
träd medan barnen tycker om att det ligger
stockar som de kan klättra på.

Oxylaemus variolosus, tidigare klassad som nationellt
utdöd hittades i Djurängen.
Foto U. Schmidt (CC BY 4).

På vissa ställen samlas upplag av nedtagna stadsträd i faunadepåer. Och åtgärderna har haft effekt. År 2011-2012
inventerades de mest tätortsnära ekskogsmiljöerna i Kalmar, och man hittade 5060 rödlistade arter av insekter, lavar och
svampar. I Djurängen hittades bland annat
en skalbagge som tidigare klassats som nationellt utdöd – Oxylaemus variolosus, en
art i familjen rovbarkbaggar.
Det unika ekbeståndet i Kölby
Efter besöket på Djurängen, delvis i tungt
regn, fortsatte bussen till Kölby söder om
Kalmar stad. Här öppnade Fred Lönnberg,
tidigare på Södra, med att ”Nu står vi i ett
av Sveriges mest unika ekbestånd”.
Ekskogen i Kölby är på totalt 20 hektar och idag ungefär 75 år. Det har uppstått
som en igenväxt betesmark men har därefter skötts enligt skolboken. Åtgärderna är
dessutom dokumenterade, vilket gör skötselhistoriken extra intressant.

Lars Karlsson, som tidigare hörde till Skogsstyrelsen, har
följt ekbeståndet i Kölby under decennier, och också sett ut
huvudstammar att vårda och stamkvista.
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Kajsa Lindberg och Lars Elversson är
nutidens markägare. De berättar att den
gamla hagmarken till stora delar skulle
ställas om till jordbruksmark år 1938. Kriget kom emellan, och i stället växte sly upp
under de fåtaliga äldre ekarna i hagen. Lars
farfar fick en ingivelse att satsa på eken
och skickade in arbetare med röjkniv som
kunde rensa upp och friställa de finaste
individerna. Beståndet blev snart sevärt,
och Ekfrämjandet har besökt skogen både
1959 och 1999. Den legendariske jägmästaren Erik Sökjer-Petersen är en av många
andra besökare. Han blev så tagen att han
samlade in ollon för att använda på skånska gods.
Bra klimat och bra jord
En som känner beståndet väl är Lars Karlsson, som tidigare arbetade på Skogsstyrelsen i Nybro. Han synade ut framtidsstam-

mar och huvudstammar år 1990 i den då
täta skogen. Han beskrev utgångsläget
som gott – det var heltäckande med löv
utan luckor och kvalitetsträden var jämnt
utspridda. När stammarna var utsedda var
det bara att börja hugga upp med start i
kanterna av beståndet. Det blev 15 meter
mellan huvudstammarna och 7 meter till
mellanstammarna.
Varför trivs eken så bra i Kölby? Lars
Karlsson har några förklaringar. Det är ett
bra klimat med varma somrar och kalla
vintrar, och marken är ingen ren lera. Fred
Lönnberg fortsatte med att berätta om skötselhistoriken, där han själv har varit engagerad som representant för Södra. År 2006
gjordes en gallring längs stickvägarna där
stamantalet sänktes från 500 till 250 per
hektar, den första gallring som utförts med
skördare i ekskog. Året därpå gjordes mer
gallring, följt av vattskottrensning.

Anders Ekstrand demonstrerar hur huvudstammarna utvecklas från dagens 36 cm tjocka stammar till 81 cm bjässar om ytterligare 75 år.
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Fred Lönnberg berättar om åtgärderna i Kölby från 1940-talet och framåt.

Bara halvvägs
På en yta med inmätta träd diskuterades
mål och utveckling av träden. Idag stod här
120-140 stammar per hektar. Slutmålet är
50-80 grova stammar med 80 cm diame-

ter och kvistfri stock upp till 8 meter. En
framskrivning av stammarnas utveckling
visade att ekarna skulle nå dit år 2092, och
då dessutom ha diamantkvalitet. Som Fred
Lönnberg påminde: ”Vi står i ett jättefint
bestånd, men vi har bara kommit halvvägs”. Tidsperspektiven
befäster att ekskogsskötsel är ett
stafettlopp mellan generationerna. Markägarna Lars och Kajsas
barn är idag 6 och 4 år, och det är
först när de nått mogen medel-
ålder som ekarna är klara att
skörda.
På ytan blev det som vanligt
diskussion om lämpliga skötselstrategier. Anders Ekstrand
tryckte på att tillväxten avgörs
av krondiametern. Med tillBarnen till Kajsa Lindberg och
Lars Elversson, nuvarande ägare
av Kölby, kan få se slutprodukten
av ekskötseln om 75 år.

11
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räckligt stor krona går det att få kortare
omloppstid. Här fyllde Cecilia Rooth på
med att gallringen i beståndet borde ha varit ännu kraftigare för att gynna tillväxten
hos huvudstammarna. De produktionstabeller som Charles Carbonnier tog fram
på 1970-talet fick en del kritik. ”Det är för
svagt, även i de hårdaste programmen”,
tyckte Anders Ekstrand.

Björnö – en rest av tempererad ädellövskog
Exkursionen fortsatte sedan till Björnö naturreservat norr om Kalmar. Här tog Jonas
Hedin från Länsstyrelsen i Kalmar emot
och berättade om eklandskapets naturvärden. Björnö är en av pärlorna längs Kalmarsundskusten. Eken finns av historiska
skäl mest på godsen, den gamla frälsemarken, trots att trädslaget inte var fredat där.
Jonas berättade att eken kan bli 1000 år
gammal och är värd för 1500 arter. Den ekskog som finns på Björnö anses vara en rest

av den tempererade ädellövskogen som betades av stora, vilda, betesdjur. Det är en
naturtyp som har försvunnit i stora delar av
Europa, vilket gör att vi har ett extra stort
ansvar att bevara det som finns kvar, enligt
Jonas.
Ett flertal I Björnö finns en mängd rödlistade skalbaggar som läderbagge, svart
guldbagge, brunoxe och den taggbock som
Anders Ekstrand hittade på marken. Döda
ekar blir också bostäder för bin som citronbin och murarbin.
Den större ekbocken, en av Sveriges
mest hotade skalbaggar, ingår i ett åtgärdsprogram där man försöker etablera bestånd
även på fastlandet. Idag finns skalbaggen bara i Halltorp på Öland (se Ekbladet
2017). Björnö är ett av ställena där utsättning kommer att ske.
Många alternativa skötselförslag
På Björnö stannade exkursionen också i
ett område utanför reservatet. Här var frå-

Eklandskapet i Björnö betraktas som en rest av den tidigare temperade ädellövskogen, en biotoptyp som trängts tillbaks i Europa och dessutom är beroende av bete.
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gan hur det ojämna beståndet med enstaka
grova ekar och få små ekar skulle hanteras. Deltagarna konstaterade att det fanns
en hel del småplantor i gräset, men att de
trycks tillbaks av betning. Anders Ekstrand
och Fred Lönnberg pekade på tre alternativ
för det 5 hektar stora beståndet och visade
också ekonomiska kalkyler.
1/ Naturvård med betesdrift. Det kan ge
4 000 kronor per hektar och år i täckningsbidrag, utöver inlösen av virket.
2/ Kontinuitetsskogsbruk med måldiameterhuggning av stammarna. Redan idag
har 15 ekar måldiametern 80 cm. Kassaflödet beräknas till 3 000 kr/år, och kan
på sikt nå upp till 6 000 kr. Nuvärdet är
35 000 kr.
3/ Slutavvverkning och föryngring,
men med sparande av unga ekar och naturvårdsträd. Området hägnas för att gynna föryngringen. Det här alternativet fick
högst nuvärde, 45 000 kr.

Det blev dagens avslutning. Något svar
på vilket alternativ som var bäst fanns
inte, men diskussionen visade att det finns
många vägar att välja mellan.
Tack till Skogsstyrelsen, Kährs, Länsstyrelsen och Kalmar kommun för en innehållsrik exkursion i ekens rike. ■

Om författaren

Mats Hannerz är redaktör för Ekbladet och
ansvarig för föreningens hemsida. Han är tidigare skogsforskare och har nu eget företag
med fokus på forskningsinformation. Att han
bor i Kalmar gjorde inte exkursionen mindre
lockande.
mats.hannerz@silvinformation.se

Jonas Hedin, länsstyrelsen i Kalmar, med taggbock som hittades under en av ekarna.
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Linda Petersson är doktorand vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU. Hon
arbetar med ett projekt om ekens föryngring och hur den kan påverkas av åtgärder som
bränning. Här ger hon ett sammandrag av problemet med dålig föryngring av ek och på
vilket sätt forskare angriper frågan.

Hur fungerar naturlig
föryngring av ek?
Linda Petersson
Ekvolymerna i Sverige har ökat med
170 % sedan 1953, och de fortsätter att
öka. Paradoxalt nog har samtidigt förekomsten av små ekar minskat sedan
1980-talet. Minskningen och den dåliga
ekföryngringen kan bero bland annat
på viltbete och allt tätare skogar. Nu arbetar forskarna med aktiva åtgärder för
att gynna föryngringen.
Problematisk ekföryngring
Eken är ett av de dominerande trädslagen
i den sydsvenska ädellövskogen. Särskilt
gamla och grova ekar är av stor betydelse
för biologisk mångfald (Ranius m.fl. 2008,
Thor m.fl. 2010), men ekdominerade landskap skapar även vackra rekreationsområden och kan vara en värdefull timmerresurs.
I över ett sekel har misslyckanden med
naturlig föryngring av ek orsakat oro i Europa och Nordamerika (Watt 1919, Crow
1988). Detta är problematiskt eftersom det
krävs ett kontinuerligt tillskott av unga ekplantor för att bevara, och förhoppningsvis
öka, andelen ekdominerad skog. Från flera
platser runt om i världen har det rapporterats om problem och misslyckad naturlig föryngring av ek, och Sverige är inget
undantag (Kelly 2002, Pulido och Díaz
14

2005, Moser m.fl. 2006, Leonardsson m.fl.
2015). Problemen kopplas ofta samman
med låga ljusnivåer, högt betestryck från
vilda hjortdjur och stark konkurrens från
omgivande vegetation (Kelly 2002, Annighöfer m.fl. 2015, Leonardsson m.fl. 2015).
Ekpopulationen i Sverige under 1900-
talet
De flesta studier som undersöker ekföryngring i Sverige har använt korta tidsperioder. Eftersom ekar är mycket långlivade är det bra med långa tidsserier för
att kunna se eventuella förändringar och
trender i populationens utveckling. Vi har
därför använt riksskogstaxeringsdata från
1953 till 2012 för att undersöka hur ekpopulationen har förändrats i södra Sveriges
skogar (se figur 1 för studieområde).
Eftersom riksskogstaxeringen inte särskiljer mellan skogsek (Quercus robur)
och bergek (Q. petraea) behandlade vi
dem som en art. Enbart ytor på produktiv
skogsmark användes, det vill säga skogsmark som kan producera minst 1 m3 per
hektar och år, och vi uteslöt även skyddade
områden.
Vi fann att både ekvolymen och antalet
ekträd har ökat stadigt sedan 1953 (figur 1
och 2). Ekvolymen per hektar har ökat med
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Figur 1. Ekvolym (m3 per hektar) i södra Sverige som 5-årsmedelvärden för
1953-57, 1973-77, 1993-97 och 2009-13.

170 %. Detta är en klart positiv utveckling
för eken i Sverige, även om det är viktigt
att komma ihåg att den svenska ekpopulationen hade nått en historisk låg nivå vid

slutet av 1800-talet (Lindbladh och Foster
2010).
En annan bild framträder dock när vi tittade närmare på hur antalet små ekar har
förändrats sedan 1953. Här definieras ”små ekar” som över
1,3 meter höga och mindre än
9,9 cm i diameter brösthöjd.
Antalet små ekar ökade stadigt
fram till omkring 1980, därefter har de minskat kraftigt och
idag finns det färre små ekar i
den sydsvenska skogen än på
1950-talet (figur 3).

Varför har små ekar minskat?
Figur 2. Total ekvolym och antalet ekträd per ha produktiv
Den svenska skogen har under
skogsmark i södra Sverige, visat som 5-årsmedelvärden.
Ekträd definierades som mer än 10 cm i diameter brösthöjd. 1900-talet blivit allt tätare som
15
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Figur 3. Antal små ekar per hektar produktiv skogsmark, visat som 5-års medelvärden. ”Små
ekar” definierades som över 1,3 m höga och mindre än 9,9 cm diameter brösthöjd. Antalet
skjutna rådjur, älgar och hjortar (kronhjort och dovhjort) i södra Sverige. Avskjutningsdata från
Svenska Jägareförbundet.

en följd av att traditionell markanvändning
har ersatts av ett intensivt skogsbruk med
ökade timmervolymer (Skogsdata 2017).
Detta minskar ljustillgången, vilket bland
annat har orsakat en minskning av markvegetationens täckningsgrad sedan 1999
(Skogsdata 2017). Eken är ljuskrävande
(Annighöfer 2015), och har troligtvis även
den påverkats negativt av de allt mörkare
skogarna.
Samtidigt som antalet små ekar började
minska under 1980-talet ökade älg- och rådjurspopulationen kraftigt i södra Sverige
(figur 3). Det totala antalet skjutna hjortdjur har ökat med 220 % sedan 1960, trots
att antalet älgar och rådjur har minskat sedan sina populationstoppar. Hjortdjur föredrar att beta vissa växter framför andra,
bland annat ek (Bergquist m.fl. 2009). Ett
högt betestryck kan därför missgynna eken
genom att hindra höjdtillväxten och slut16

ligen minska överlevnaden (Kelly 2002,
Leonardsson m.fl. 2015). Skogsbruket tar
varje år bort ett stort antal små ekar i samband med röjning och gallring, men dessa
åtgärder är sannolikt inte huvudorsaken
till den kontinuerliga minskningen av små
ekar sedan 1980.
Ekföryngring i relation till ekologiska
störningar
Öppna och ljusa skogar, vilka tidigare ofta
upprätthållits av traditionell skötsel såsom
plockhuggning, skogsbete och lågintensiva bränder, har på många platser ersatts av
allt tätare skogar (Vera 2000). Detta skapar
problem för ljuskrävande arter såsom ek.
Lyckad naturlig föryngring av ek verkar vara beroende av regelbundna ekologiska störningar i skogen. Ett exempel på
detta är Dalby Söderskog Nationalpark,
där skogsbete och plockhuggning förbjöds
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i samband med att området skyddades
1918 (Brunet m.fl. 2014). De följande 70
åren karakteriserades av en avsaknad av
störningar, vilket ledde till att ekplantor
ersattes av mer skuggtåliga trädslag. I och
med almsjukan, och senare även askskottsjukan, har störningar återförts till området
och antalet naturligt föryngrade ekplantor
har återigen börjat öka.

Brand-ek hypotesen
I Nordamerika har forskare kopplat samman misslyckad ekföryngring med en
effektiv skogsbrandsbekämpning under
1900-talet (Brose m.fl. 2014). De har skapat en brand-ek hypotes, som hävdar att
skogsbränder var väsentliga för att skapa
nordamerikanska ekdominerade ekosystem och att ekar är anpassade till att överleva och utnyttja skogsbränder. Idag är
planerade skogsbränder en väletablerad

Figur 4. Planerad bränning av en nordamerikansk ekskog med syftet att gynna naturligt
föryngrad ek. Foto: Daniel Dey. Se också
omslaget på detta nummer av Ekbladet.

skötselmetod i Nordamerika för att gynna
naturlig föryngring av ek och restaurera
ekdominerade ekosystem (figur 4).
Ingen motsvarande hypotes finns för
våra svenska ekar, men ett flertal studier
antyder att även de kan ha gynnats av bränder (t.ex. Niklasson m.fl. 2002, Bradshaw
och Lindbladh 2005). De svenska ekarna
delar dessutom flera ekologiska egenskaper med de amerikanska, vilka i Nordamerika tolkas som brandanpassningar. Till
exempel en tjock bark hos stora träd, en
effektiv skottskjutningsförmåga och goda
förutsättningar för ekollon att gro efter en
brand (Brose m.fl. 2014).
Naturlig ekföryngring – ett fältförsök
Mot denna bakgrund har vi skapat ett fältförsök där vi undersöker de kombinerade
effekterna av ljustillgång, bete och en lågintensiv markbrand på naturligt föryngrade
ekplantor. Försöket sker på fem ekdominerade lokaler i Halland, Skåne och Småland.
Under våren 2016 restes viltstängsel och
en mindre glänta höggs fram på varje lokal. Vi imiterade en lågintensiv markbrand
genom att systematiskt bränna ytorna med
en gasolbrännare (figur 5). Bränningen utfördes i september 2016 efter en extremt
varm och torr sensommar.
Sammanlagt ingår nästan 2 400 naturligt föryngrade ekplantor i försöket, där vi
följer överlevnad, tillväxt och betesskador.
De initiala resultaten är lovande. Ekplantorna i brandbehandlingarna skjuter nya
skott och överlevanden efter ett år är 6884 %. Som väntat är tillväxten högst hos
plantor som växer i hög ljustillgång och är
skyddade mot bete. Vi kommer under de
kommande åren fortsätta följa ekplantornas utveckling.
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Projektets praktiska tillämpning
Resultaten från riksskogstaxeringen visade att den svenska ekpopulationen sedan 1980-talet har blivit allt äldre. För att i
framtiden kunna bibehålla den positiva utvecklingen med ökande antal ekträd krävs
en fungerande naturlig föryngring. Fältförsöket vi har startat är det första i Sverige
som undersöker hur brand påverkar naturligt föryngrad ek, och kan förhoppningsvis
ge oss en första uppfattning om den nordamerikanska brand-ek hypotesen kan fungera även i Sverige.
Arbetet sker inom mitt fyraåriga dokto
randprojekt vid Sveriges lantbruksuniver
sitet och finansieras av Stiftelsen Oscar
och Lili Lamms Minne. Projektets huvudsyfte är att undersöka hur ekologiska
störningar påverkar naturlig föryngring
av ek. Ökad kunskap om hur olika typer
av störningar tillsammans påverkar ekens

tillväxt och viltbetesrisken krävs för att
kunna utveckla nya, mer kostnadseffektiva
skötselråd. Förhoppningen är att kunskap
och resultat från projektet kan ge oss viktig
information om hur ekologiska störningar
påverkar och kan användas för att gynna
naturlig ekföryngring. ■
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Goda råd är inte dyra –
ny kunskap om ekens skötsel
på webben
Mats Hannerz, Lars Rytter och Magnus Löf
Teckningar (där inte annat anges): Rose-Marie Rytter
Skogskunskap.se, det ledande kunskapssystemet om skötsel av skog på
webben, har utökats med nya avsnitt om
ekskogsskötsel. Nu kan skogsägare med
tillgång till dator, surfplatta eller mobil
lära sig olika skötselmodeller steg för
steg, räkna ut ståndortsindex eller volymberäkna ekarna i den egna skogen.
Och dessutom få tips om hur värdet på
ekstocken blir så högt som möjligt. De
nya avsnitten har tagits fram med stöd
från Erik Stenströms stiftelse.

Eken är inte bara vårt vanligaste ädla lövträd. Den står också för viktiga inkomster
till skogsägare och träindustri. Eken är
dessutom värd för ett helt ekosystem av
andra arter och har en anrik historia med
kungliga restriktioner. Det är inte konstigt
att det vilar ett särskilt upphöjt skimmer
runt trädslaget.
För många är eken ett vackert träd i åkermarkskanten eller hagen men den är också
en skoglig resurs om den sköts på rätt sätt.
Kunniga praktiker och forskare har genom
åren lärt sig både hur ett ekbestånd
kan anläggas från start och hur självföryngrade ekar i blandskogar bör
skötas så att de utvecklas till grova
och värdefulla stammar.
Det är viktig kunskap, värd att
sprida. Den mesta eken i det svenska
landskapet finns i blandskog och det
är lätt att den blir underordnad andra
mer snabbväxande träd. Men skötsel
av utvalda huvudstammar kan betala
sig på sikt. När eken väl ska skördas
gäller det också att se upp. Alltför
många fina ekstockar har hamnat i
bränslesortimentet eller vrakats för
att de är felaktigt hanterade.
Här visar vi ett urval av den
kunskap som finns samlad om ek
i Skogskunskap. På webben finns
En av sektionerna i Skogskunskap.se är avdelad för
mycket mer.
lövskogsskötsel.
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Det finns många modeller för att sköta ekskog, men gemensamt är att slutmålet är
grovt sågtimmer av hög kvalitet. När eken
slutskördas vid 120-150 års ålder finns ett
bestånd med 50-70 grova ekar per hektar.
Vägen dit går via skötsel av framtidsstammar som väljs ut vid den första gallringen.
Beståndet glesas sedan ut stegvis. Den stora skillnaden är hur beståndet har uppstått.

Slutmålet: ett bestånd med 50-70 grova ekar
av god kvalitet

Föryngringen
Det finns inte ett rakt recept för ”så här
skapar du en ekskog”. Det är framför allt
de olika uppkomstsätten som skiljer sig.
Ett ekbestånd kan utgå från plantering eller sådd, antingen i trädslagsrena bestånd
eller i grupper eller rader tillsammans med
andra trädslag. I en trädslagsren ekskog är
naturlig föryngring under skärmträd en variant. Ett vanligt föryngringssätt är att utgå
från den naturliga igenväxningen på en
gammal åker eller betesmark. Ekarna kan
antingen ha kommit dit genom insådd från
äldre ekar eller med hjälp av nötskrika och
andra djur.
I Skogskunskap presenteras varje föryngringsmetod mer i detalj.

Olika skötselsystem för anläggning av ny
ekskog. Skogen kan föryngras med plantering,
sådd eller naturlig föryngring, och dessutom
i trädslagsrena bestånd eller i blandskog med
andra arter.

30-40 år: Utsyning av framtidsstammar
När beståndet är 10-15 meter högt är det
röjt och gallrat ner till ungefär 500 träd per
hektar. Nu är det dags att utse ungefär 100
framtidsstammar som ska vårdas fram till
det slutliga urvalet. Framtidsstammarna
bör märkas med till exempel en orange
ring – det gäller ju att även kommande
generationer skogsägare kan hålla reda på
dem. Framtidsstammarna ska ha bra kvalitet och en grönkrona som är mer än 50 %
av trädets höjd. Träden ska inte stå tätare
än att de kan ha en krondiameter på omkring 6 meter.

Framtidsstammarna ses ut och märks upp när
beståndet är 10-15 meter högt (30-40 år gammalt). Ungefär 100 stammar med 10 meters
avstånd emellan är ett riktmärke.
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40-120 år: Gallringsfas
Eken gallras med korta intervall. På goda
marker vart femte år fram till 50-60 års ålder, och därefter vart tionde år. I slutet av
omloppstiden kan intervallen förlängas. På
svagare marker behöver gallring inte utföras lika ofta.
Även om det finns andra träd i beståndet
måste ekarna stå tillräckligt glest för att
kunna bli grova. En tumregel är att ekens
krona bör vara ungefär 20 gånger diametern. Ett träd med 50 cm stamdiameter ska
då ha en krondiameter på ungefär 10 meter.

Här har beståndet börjat avvecklas. I detta
fall har ett nytt bestånd etablerats med självföryngring under de gamla överståndarna.

Eken i Sverige

Ett 50-60 år gammalt ekbestånd med ungefär
200 ekar per hektar som står på 7-8 meters
avstånd. Ekarna ska ha en grönkroneandel på
50 % av trädhöjden.

120-150 år: Slutavverkning
På en god mark kan eken slutligen avverkas vid 120 års ålder, på en svagare vid
150 år. I slutbeståndet finns 50-70 ekar per
hektar. Det motsvarar ett förband på 12-14
meter. Innan slutavverkningen måste nästa
generation planeras. Ska den bygga på naturlig föryngring under de gamla ekarna är
det bra att förbereda med markberedning.
22

Eken, som egentligen består av de två närbesläktade trädslagen skogsek och bergek,
är vårt vanligaste ädla lövträd. De största
volymerna finns i södra Sverige, längs Östoch Västkusten och i Mälardalen. Med sina
drygt 40 miljoner kubikmeter utgör eken
1 % av virkesvolymen i hela landet, och
4 % i Götaland.
Siffror från Riksskogstaxeringen visar
att virkesförrådet har ökat från cirka 31 till
43 miljoner kubikmeter de senaste 20 åren.
Historiskt har dock ekskogen gått tillbaka
mycket sedan Kristi födelse.
Den artrena ekskogen är ovanlig, de
mesta ekvolymerna finns i blandningar
med andra trädslag. De vanligaste kombinationerna är gran-ek, gran-björk-ek,
tall-ek och björk-ek. Även om de rena ekskogarna är få finns det i Götaland 245 000
hektar skog med minst 10 % ek (räknat
som grundyta).
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De största ekvolymerna finns i äldre bestånd, och det är brist på ung ek som kan
ta över. Ålderspyramiden för eken är ett
bekymmer för framtiden, vilket beskrivs i
artikeln av Linda Petersson i detta nummer
av Ekbladet.

Val av ekmaterial

Det går bra att samla ollon från egna träd,
men de får enligt skogsvårdslagen bara
användas på egen mark. Tänk på att bara
använda ollon från de bästa träden. Samla
dem från minst tio olika träd så att det blir
en genetisk spridning. Lägg ut nät på marken och samla in de ollon som faller efter
första frosten på hösten.
Ekollon samlas också in kommersiellt
och används av plantskolorna, antingen för
försäljning av ollon för sådd eller för odling av ekplantor. Ekollon kan endast lagras under kort tid, vilket gör att tillgången
är beroende av ollonår och import från utlandet. Tillgången på ollon och plantor från
fröplantager varierar därför starkt mellan
olika år.
Förädling pågår för båda ekarterna för
att på sikt öka tillgången på förädlad ek.
Idag finns två fröplantager för ek registrerade i Rikslängden (Ramsåsa och Gälltofta). Det finns ett stort antal frötäktsbestånd
av ek i Götaland men även en del i Svealand. För bergek finns åtta frötäktsbestånd i
Götaland. I första hand ska ollon från dessa
lokaler användas.

Höj värdet på virket

Apteringen och beredningen av virket kan
vara helt avgörande för betalningen av ekstockarna. En slarvigt kvistad stock med
kvarsittande rotben kan sjunka i värde från
5 000 kronor per kubikmeter till i värsta
fall bara 200 kronor om den blir sorterad

som vrak. Tyvärr hamnar mycket ek på
bränslehögar eller i de enklaste sågtimmersortimenten. Här finns mycket att vinna för
den som gör rätt. Det finns entreprenörer
som specialiserat sig på beredning av ek,
och de kan i många fall rädda värden för
tiotusentals kronor bara med hjälp av motorsågen och en omsortering.
Här är några exempel på tips, mer finns i
Skogskunskap.
•
Kapa ner alla kvistar och rotben.
Kviststumpar över 5 cm ger vrak.
Fällkammar och övriga kviststumpar
ger längd- eller diameteravdrag.
•
Aptera efter krökar, avsmalningar och
kvistar.
•
Kapa i godkända längder. Exempelvis
vrakas stockar längre än 3,27 meter
och kortare än 2 meter av Kährs och
Södra. Andra köpare, till exempel
Junckers i Danmark, kan ha andra
regler.

Tre kvaliteter med olika betalning. Överst:
Diamantstock med minsta toppdiameter 40
cm, friska vattskott och solsprickor tillåts.
Mitten: Blockstock med minsta toppdiameter
30 cm, friska kvistar upp till 50 mm i obegränsat antal samt en frisk kvist 50-100 mm.
Nederst: Ektimmer, minsta toppdiameter 18
cm. Volymavdrag för kvalitetsfel. Teckningar:
Bobo Hermansson.
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I Skogskunskap finns ett 50-tal räkneverktyg som kan användas som beslutsstöd av
skogsskötare. Här är några exempel där beräkningar görs specifikt för trädslaget ek.

Volymberäkning räknar ut stammens
virkesvolym på ett enskilt träd. För eken
krävs uppgift om brösthöjdsdiameter och
trädhöjd.

Gallringsmallen visar hur hårt eken bör
gallras beroende på hur bördig marken är.

Ståndortsindex har funktioner för tolv
olika trädslag, bland annat ek. Här anges
ålder och övre höjd, och verktyget visar det
beräknade ståndortsindex.

Virkesförråd är ett verktyg som gör en
skattning av den stående virkesvolymen. I
Skogskunskap har vi kunnat utnyttja opublicerade förrådsfunktioner som har tagits
fram av SLU. De bygger i sin tur på data
insamlade av Charles Carbonnier från
1975.
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Var passar trädet är ett verktyg som visar skillnader mellan olika trädslags krav
på ljus, näring och vatten. Eken är ett ljusälskande trädslag, men som har ganska
måttliga krav på marken. För hög tillväxt
och bra virkeskvalitet krävs dock djup,
näringsrik, frisk och mullhaltig jord. Styv
lera fungerar bra för eken.

Prova själv

www.skogskunskap.se/skota-lovskog/

Om Skogskunskap
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Skogskunskap, som fram till 2016 hette
Kunskap Direkt, är ett kunskapssystem
som samlar fakta och råd om skötsel och
hänsyn i svensk skog. Kunskapssystemet
har byggts upp stegvis sedan 1999, då den
första sektionen om skötsel av lövskog lanserades. Sedan dess har det tillfogats nya
moduler om föryngring, röjning, gallring
och slutavverkning av barrskog, skötsel
av ädellövskog, byggande och underhåll
av skogsbilvägar, skogsbränsle, hyggesfritt skogsbruk och hänsyn till naturmiljö,
kulturvård och vatten. I Skogskunskap
finns ett 50-tal räkneverktyg där forskarnas modeller har gjorts om till lättanvända
beslutsstöd för enskilda skogsägare. Det
finns också ett 50-tal korta instruktionsfilmer som spänner över områden som röjning, hantering av motorsågen till kulturmiljöhänsyn och hur man skonar mark och
vatten vid terrängkörning.
Skogskunskap produceras av Skogforsk
i samarbete med Skogsstyrelsen och LRF
Skogsägarna.
Skogskunskap fick i samband med
namnbytet en ny design som gör det lika
enkelt att surfa i mobilen som i datorn. ■
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Endofytsvampar på ek:

Skogsträdens hemliga svampar
har många roller
Johanna Witzell
En liten bit av ekbark eller ekved kan
hysa ett flertal mikroskopiska svampar.
Dessa interna svampar kallas endofyter
och de lever inom trädet utan att orsaka
symptom. De kan bidra till trädens resistens mot skadegörare och även skydda
träden mot torka. Som pionjära nedbrytare i växtmaterial är de också viktiga
för kolets och näringsämnens kretslopp
i skogen. Ny forskning från SLU Alnarp
visar att endofytsvamparnas mångfald
i ekar kan variera beroende på trädens
allmänna vitalitet. Vad innebär detta för
träden och skogen?
Gåtfullt svampuniversum inom träd
Svampangrepp på träd syns ofta som fruktkroppar och trådliknande svamphyfer, eller som diverse symptom, t ex röta, vissnande grenar eller nekroser, mörka fläckar
av död vävnad. Men i trädens olika vävnader gömmer sig även svampar som inte
ger några som helst synliga tecken. Dessa
kallas endofytsvampar (endon Gr. = intern,
phyton = växt) (Schulz & Boyle 2006, Sieber 2007).
Mångfalden av skogsträdens endofytsvampar är fortfarande dåligt kartlagd men
den taxonomiska variationen uppskattas
vara stor: över 100 svamparter har upptäckts i vissa trädarter och fler upptäcks
hela tiden (Unterseher 2011). Hittills har
man hittat endofytsvampar i alla växtarter
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som studerats, och i alla typer av vävnader
(Porras-Alfaro & Bayman 2011, Hardoim
m.fl. 2015).
Endofytsvampar sprids till träden från
den omgivande miljön, dvs. från andra
växter och jord. Svampsporer som hela
tiden finns i luften och i vattendroppar
landar på trädens bark och blad men alla
svampar växer inte in i alla träd. Det är i
stället trädens kvalitet som tillväxtsubstrat,
mikroklimatet och skötsel som verkar
styra endofytsamhällens artsammansättning (Fort m.fl. 2016). Eftersom träden
lever länge ackumuleras svampinfektioner
i fleråriga vävnader (bark och ved), vilket
bidrar till komplexiteten hos endofytsamhällens artsammansättning.
Svårstuderade interna svampar
Att studera trädens interna svampar kräver tillgång till ett laboratorium där några,
framförallt snabbväxande, endofytsvampar kan lockas ut från blad-, bark- eller
vedprover till tillväxtmedium. Ytligt växande svampar och bakterier dödas först
genom att proverna doppas i alkohol och
klorlösning, sedan placeras bitar av proverna på tillväxtmedium, agar-gel som
innehåller kolhydrater och näringsämnen.
Efter ett tag växer svamphyfer från bitar
och kan odlas vidare (figur 1).
Odlade svampar kan identifieras med
hjälp av mikroskopi eller, som numera
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allt oftare, molekylärbiologiska metoder
(DNA-analyser). DNA-analys som görs
direkt på ett växtprov kan avslöja även sådana svampar som inte kan odlas på agar.
Båda teknikerna begränsas dock av att
vävnaden som studeras förstörs i analysen.
Analyser kan alltså enbart förmedla korta
ögonblicksbilder av situationer. Metoder
som skulle tillåta oss att följa endofytsamhällens förändringar och aktivitet direkt in
i ett träd saknas fortfarande.

Små men betydelsefulla
Trots sin ringa storlek verkar endofytsvampar kunna påverka sina värdväxters
egenskaper på flera olika sätt. Studier har
t ex visat att endofytsvampar kan höja växters motståndskraft mot stress såsom torka
(Bae m.fl. 2009) eller mot skadesvam-

par och växtätande insekter (Martín m.fl.
2013, Busby m.fl. 2016). Detta kan ske
t.ex. genom att endofyter utsöndrar kemikalier som är toxiska mot skadegörare, eller genom att de aktiverar växternas egna
försvarsmekanismer (Alabouvette m.fl.
2009). Å andra sidan verkar endofytsvampar ibland ändra sin livsstil och själva bli
skadesvampar, om förhållanden för värdträden förändras (Korkama-Rajala m.fl.
2008, Busby m. fl. 2016, Panzavolta m.fl.
2017).
På grund av sin biologiska aktivitet kan
trädendofyter ha stor betydelse för skogsekosystemets funktioner (Newcombe
2011, Witzell & Martín 2018). Eftersom
endofytsvampar finns i trädens vävnader
redan när de börjar dö, anses de vara pionjära nedbrytande svampar (Müller 2001).

Figur 1. Svampar som isolerats from ekbark och ekved växer på tillväxtmedium (agar) i laboratoriet. Foto: Göran Ekeberg.
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De kan därför påverka även skogsråvarans
egenskaper och lämplighet för industriella
processer (Korkama-Rajala m.fl. 2008).
De osynliga, små endofytsvamparna
kan alltså styra trädens tillstånd, t.ex. trädens hälsa. Bättre förståelse för endofytsvampars mångfald och biologiska aktivitet och dess reglering inom träd skulle
kunna hjälpa oss att nyttja dessa svampar i
skogsskydd och skogsproduktion.

Endofytsvampar i våra lövträd
Vid SLU Alnarp pågår sedan flera år arbete
för att kartlägga endofytsvamparnas mångfald i lövträd, framförallt i ek, alm och ask.
En viktig forskningsfråga är huruvida endofyternas mångfald kan påverka trädens
hälsa och vitalitet.
Genom att asken och almens förekomst
kraftigt har minskat på grund av askskottsjuka och almsjuka, kan även dessa
trädarters endofytsamhällen hotas. Trädens interna kvaliteter verkar vara viktiga
för endofytsvampar (Fort m.fl. 2016) och
därför kan vi inte räkna med att andra träd
skulle livnära precis likadan artsammansättning av endofytsvampar som ask och

Figur 2. Jämförelse av endofytsvampars
mångfald i ask och sykomorlönn (Anderberg
2016).
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alm gör. Till exempel i en jämförelse av
svampmångfalden i barken hos ask och
sykomorlönn som växte inom samma område upptäcktes att trots att båda trädarterna hyste ungefär lika stort antal olika
svampar, var det bara några få som verkade
trivas i båda trädarterna (Anderberg 2016;
figur 2). Sykomorlönn skulle därför inte
kunna ersätta asken som habitat för svampmångfalden.
I våra tidigare studier har vi upptäckt att
vedlevande endofyters mångfald är lägre i
almar som är tåliga mot almsjukan än i almar som är mycket mottagliga (se Witzell
2017 för detaljer). Den låga mångfalden i
”resistenta” almar var något oväntat med
tanke på alla studier som visat att endofytsvampar skyddar träden mot skadegörare.
Vår hypotes är att almträd som kan motstå almsjukasvampens angrepp har förhöjt
försvar mot alla svampar som försöker
tränga in veden, oavsett om dessa är skadesvampar eller harmlösa endofyter (Martín
m.fl. 2013).
Försvarsmekanismer kan vara aktiva
även i träd som har allmänt hög vitalitet
och för att ta reda på om vedlevande endofytsvampars mångfald speglar trädens allmänna vitalitet studerades endofytsvampar
i unga ekar i tätortsnära miljö (Agostinelli
2012). Enligt vår förväntan var svampmångfalden i ved lägst i träd som var mest
vitala (figur 3). Om andelen vitala och resistenta träd ökar kan alltså livsmiljöer för
vedlevande endofytsvampar minska men
vilka ekologiska konsekvenser detta kan
ha är inte känt.
Endofytsvampar i praktiskt växtskydd?
Synen på träd som en enhet vars egenskaper styrs starkt av dess gener håller på
att förändras när kunskaper om mikrober
ökar. Inom såväl medicinsk forskning som
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inom växtvetenskap läggs allt oftare vikt
vid mikrobernas betydelse, och i nyare
forskning beskrivs träd och deras associerade mikrober ofta som en ekologisk enhet, holobiont (Cregger m.fl. 2018). Det
finns mycket forskning som tyder på att
endofytsvampar kan på olika sätt bidra till
trädens hälsa och vitalitet (Koskella m.fl.
2017). Mer kunskaper behövs dock om
svamparnas biologi och olika skötselåtgärders påverkan på samverkan mellan träd
och deras mikrober, innan vi effektivt kan
använda endofyter i den ekologiska ingenjörskonsten (ecological engineering) som
nyttjar ekologiska processer för att bygga
upp hållbara miljöer. ■
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Ekfrämjandet är långtifrån ensam spelare på den svenska lövträdsplanen. Svenska
Lövträdföreningen arbetar för att höja de svenska lövträdens status och kunskapen
om deras skötsel. Lövträdföreningen har också aktiviteter kring barrträdslag som
lärk, douglasgran och sitkagran. Här berättar Jan Olsson, sekreterare i Svenska
Lövträdföreningen, om verksamheten.

Vart Är Svenska
Lövträdföreningen på väg?
Jan Olsson
Svenska Lövträdföreningen grundades år 2000 i Vindeln, Västerbottens
län, med bakgrunden att intresserade
skogsägare ville få en ändring till stånd
i så motto, att våra lövträds egenskaper
borde komma till sin rätt i större utsträckning som vidareförädlad råvara.
I Norrland saknades initiativ till att vidareförädla de få lövträdarter som finns
naturligt där och då främst björk och
asp. Björk är dock efterfrågad som råvara i massavedshanteringen.
Owe Martinsson fick av norrländska skogsägare i uppdrag att organisera bildandet av
Svenska Lövträdföreningen. Föreningen
är numera en rikstäckande ideell organisation med medlemmar från hela landet.
Exkursioner och kurser
Föreningen har genom åren anordnat exkursioner och skötselkurser om lövträdens
anläggning och skötsel såsom för fågelbär, vårt- och glasbjörk, masurbjörk, lind,
alm, avenbok, ek, bok, poppel, hybridasp
m.fl. Men även barrträd såsom lärk, douglasgran, sitkagran har stått på programmet under heldagsexkursioner.
Lövträdens skötsel är en väldigt viktig
målsättning för föreningens verksamhet.

Exkursion med Lövträdföreningen. Foto
Therese Andersson.

Men vi bör även sätta fokus på, hur vi kan
bidra till att öka efterfrågan av timmersortimenten lövträd? I nutid finns det signaler på, att efterfrågan har gått ner även
i Centraleuropa. Mycket kan det härledas
till modesvängningar vad gäller olika träd31
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slags användning för möbelproduktion
m.m.

Vidareförädling flyttat utomlands
Ett stort dilemma för skogsägare och
skogsbrukare är att vidareförädling av timmerkvalitéer av våra lövträd som björk, ek
och bok m.fl. har minskat till mycket låga
nivåer i vårt land. Vad gäller björk vidareförädlas den idag till totalt ca 45 000 m3
sågad vara i Sverige. En betydligt större
vidareförädling skedde i vårt land för bara
ca 30 – 40 år sedan. Den kvantiteten har
istället flyttas till utlandet och mycket sker
nu i Baltikum med IKEA som aktör.
Omvärlden är i ständig förändring och
moden förändras liksom användning av
lövträdråvara. Med den bakgrunden har
till styrelsen knutits kompetens i just vidareförädling av råvaran lövträdtimmer. Det
känns som nödvändigt att knyta till sig ytterligare någon till kraft i det ämnet.

Ovanstående beskrivna bakgrund är
något deprimerande, men det kan också
utgöra rejäla utmaningar till att förändra
sakernas tillstånd, en stimulans för oss
medlemmar och styrelse att ta sig an detta.
Många aktiviteter på gång
Styrelsens bedömning av föreningens arbetsinriktning i närtid och framtid är:
•

•

•

En arbetsgrupp är under bildande för
ökad användning av svenskt lövträ.
Gruppen bemannas med erfarna personer från t.ex. sågverk, forskning och
arkitektur.

Utdelning av Svenska Lövträdföreningens stipendium, som innevarande
verksamhetsår gäller beskrivning av
25 stycken kloner av masurbjörk och
deras respektive masurmönster.
Påbörja ett samarbete med Ekfrämjandet och Småsågarna.

Exkursion med Lövträdföreningen. Foto Therese Andersson.
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Två stycken exkursioner är planerade
under innevarande verksamhetsår. 11
– 12 maj på Billingen norr om Skövde,
då kommer vi att besöka anlagda lövbestånd och diskutera skötselåtgärder,
produktion och framtida avsättning.
Under augusti planeras ett studiebesök till sågverket Björkträ Timber AB
i Arbrå, Hälsingland.
En skoglig studieresa till Frankrike
planeras till 23 – 29 september.
Årets Lövträdtidning distribueras ut
till föreningens medlemmar.

Se innehållet i föreningens hemsida
med tips om läsvärt, sevärt, plantskolor och sågverk m.m. och häng med
i lövträdsnyheter och diskussioner på
föreningens Facebook-sida.

lemskadern till 500 medlemmar? Därmed
kan det grundläggas en ännu bättre ekonomi och ger förutsättningar för utökade satsningar i aktiviteter för ökad användning av
inhemska lövträd?
Årets årsmöte skedde i samband med
exkursionen på Billingen den 11 maj.
Svenska Lövträdföreningens styrelsen genom Jan Olsson ■
Läs mer
www.lovtradforeningen.se
https://www.facebook.com/lovtradforeningen/

Årsmöte och medlemmar
Vid föreningens årsmöten brukar ca 25
stycken medlemmar delta. Årsmötet år
2017 skedde i Bispgården, sydöstra Jämtland. Föreningen förlägger årsmötet vartannat år i södra respektive norra Sverige.
Under de senaste 5 åren har ytterligare
100 nya medlemmar anslutit sig. Det innebär att vi i dag är 257 stycken betalande
medlemmar plus familjemedlemmar. Det
ökade medlemsantalet har möjliggjort, att
föreningen har instiftat ett Svenska Lövträdföreningens stipendium. Stipendiet
riktar sig till unga studenter inom olika
skogsutbildningar.
Plats för fler medlemmar
Det torde finnas förutsättningar för, att
betydligt flera skogsägare borde känna ett
värde av att bli medlemmar i Svenska Lövträdföreningen. Kan vi gemensamt verka
för, att som ett första steg fördubbla med-

Exkursion på Billingen 2018 där föreningens
ordförande Björn Gustafson går igenom val
av huvudstammar inför gallring i ett 34-årigt
fågelbärsbestånd. Foto Therese Andersson.
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VED- OCH BARKlevande SVAMPAR
PÅ EK
25. Styvskinn, Stereum rugosum
Stellan Sunhede
I Ekbladet (Sunhede 2013 & 2015) presenterades skinnsvamparna raggskinn,
Stereum hirsutum och brunskinn, S. gausapatum. Den förstnämnda är vanlig på ek
men växer även på flera andra trädslag i
vårt land medan brunskinn, som är mindre allmän till lokalt mera frekvent, nästan
bara växer på ek i Nordeuropa (Eriksson
m.fl. 1984, Hansen & Knudsen 1997). En
tredje art, styvskinn, S. rugosum växer på
lövved av många slag. Då den också regelbundet förekommer på ek presenteras
den nedan. S. rugosum har förts till släktet
Haematostereum (haemato = blod) av Pouzar (1959) tillsammans med S. gausapatum och blödskinn, S. sanguinolentum, då
de tre arternas färska fruktkroppar blöder
i rödaktig ton vid skada. Begreppet skinnsvampar har tidigare kortfattat tagits upp i
Ekbladet (Sunhede 2010).
Styvskinn – Stereum rugosum Pers.:Fr
– Synonym: Haematostereum rugosum
(Pers.:Fr.) Pouzar.
Fruktkropp
Vedlevande, resupinat (vidväxt) eller svagt
hattbildande, flerårig skinnsvamp (Figur
1-5). Fruktkroppar, initialt som små rundade fläckar på substratet (Figur 2-4, 8),
ofta sammanväxande till större enheter
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(Figur 2-3), ibland bildande meterlånga
stråk på lämpligt substrat (Jahn 1971),
vanligen upp till 2 mm tjocka, som färska
läderartade, med ljus, vitaktig-ockrafärgad tillväxtkant, som torra hårda, relativt
lätta att lossa från substratet, med åldern
uppbyggda av flera lager som åtskiljs av
tunna mörka linjer på den snittade ytan,
på vertikalt substrat ofta utvecklande hattar från en skorplik, mot substratet vidväxt
del (Figur 1-2, 4). Hatt vanligen smal, ibland 1-2 cm bred (Jahn 1971), ofta med
ojämn till veckad kant. Hattovansida först
tilltryckt finluden, senare kal, gråbrunbrunsvart-gråsvart, något zonerad (Figur
1, 2). Hymenium (sporbildande skikt, här
ytan på den vidväxta fruktkroppsdelen och
på den smala hattundersidan) med ojämn,
± knottrig till slät yta, av varierande färg
(bl.a. beroende på fruktkroppsstatus, väder
och årstid) med beige, blekockra, grårosa,
gulaktiga, brunaktiga, gulrödaktiga toner
eller en kombination av dessa (jfr Figur
1-5, 8-10), som gammalt, solblekt och
torrt, stundom ± ljust gråaktigt, hos unga
tunna fruktkroppar ibland med vitgrå kant
(Figur 8), som färskt blödande med rödaktig vätska vid skada (t.ex. vid rispning med
kniv; Figur 2-3, 8), ofta med sprickor hos
intorkade eller övervintrande fruktkroppar
(Figur 5).
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Figur 1-2: Styvskinn, Stereum rugosum. Färska fruktkroppar. – 1: Med svagt utbildad hatt,
vågformad hattkant och med ovansidan delvis exponerad. På barkklädd bas av 0,8 m grov, död,
stående ek, Quercus robur (samma träd som i Figur 7, innan eken föll). – 2: Med blödande sår
efter skrap med knivspets. Fruktkropp till vänster med antydan till hatt. På död, stående stam
av hassel, Corylus avellana. – Västergötland, Skånings Åsaka sn, Brunsbo ängar. – 1: 2017-1125. – 2: 2017-12-27. – Foto: Stellan Sunhede.
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Beträffade fruktkroppens tjocklek noterar Jahn (1971) 2(-3,5) mm och i fråga
om antalet tillväxtlager 10-20 skikt. Jahn
(ib.) skriver också att Stereum rugosum är
en utomordentligt variabel art, som kanske
inte är enhetlig, men att ”småarter” är svåra
att urskilja.
För mikroskopiska karaktärer hänvisas
till Eriksson m.fl. (1984) och Hansen &
Knudsen (1997).

fruktkroppar. Den har beskrivits i Ekbladet (Sunhede & Meiere 2003). Ekskinn
påminner om Stereum rugosum i fråga om
sina täta hårda fruktkroppar med sprickmönster vid torka, liknande hymenieyta
och svagt avsatt hattkant (Figur 5-6). Den
skiljer sig från styvskinn genom sin vitavitgråa-ljusgrå fruktkroppsfärg, sin liksom
mjöliga hymenieyta (under lupp), som inte
blöder vid skada.

Förväxlingsarter
Släktet Stereum är väl avgränsat genom
mikroskopiska kännetecken men de ingående arternas stora variation kan orsaka
svårigheter vid bestämningen (Eriksson
m.fl. 1984). Nordeuropas sex Stereumarter (Hallingbäck 1994, Hansen & Knudsen 1997) har tidigare kortfattat tagits upp
i Ekbladet vid jämförelser med raggskinn,
S. hirsutum, och brunskinn, S. gausapatum
(Sunhede 2013, 2015). Här påminns därför
endast om skillnaden mellan de tre vid skada, blödande arterna: styvskinn, brunskinn
och blödskinn, Stereum sanguinolentum.
De två förstnämnda är lövvedssvampar i
motsats till blödskinn som är en barrvedsvamp på bl.a. tall och gran (Jahn 1979,
Eriksson m.fl. 1984, Vasiliauskas 1998).
Brunskinn växer nästan bara på ek i
Norden (Hansen & Knudsen 1997) medan
styvskinn förutom på ek växer på en lång
rad andra lövträd. Väl utvecklade fruktkroppar av styvskinn är vanligen ca 2 mm
tjocka, hårda, har en svagt utvecklad hatt
med gråbrun-gråsvart, i början tilltryckt
finluden hattovansida. Brunskinn har tunnare, ca 1 mm tjocka, mer flexibla fruktkroppar med en brunaktig till rödbrun,
filthårig-silkeshårig hattovansida.
Ekskinn, Aleurocystidiellum disciforme,
som växer på ekbark har Stereum-lika

Ekologi
På ek är styvskinn funnen i vitt skilda miljöer t.ex. i skogar, hagmarker och parker,
på solitära träd, fallna stammar och grenar
samt på stubbar. På levande träd har fruktkroppar observerats på klena-grova, levande eller döda grenar, stamsår efter grenar,
fläkskador, rotbaser, exponerade grova rötter, döda stampartier eller på kräftsvulster
(se nedan) på stammen (Figur 1, 4-5, 7 10). Fynd har gjorts på både klen och grov
ek och fruktkroppar uppträder både på naken ved och på bark (Figur 1, 4-5, 8-10).
Av ca 470 mer noggrant undersökta ekar
vad det gäller förekomst av Stereum rugosum gjordes fynd av fruktkroppar på stammen (62%), på sittande grenar (34%) och
förekomst både på grenbaser och nedlöpande på stam (4%). Eventuell förekomst
på grenar uppe i trädkronan ej undersökt. I
fråga om andra värdar än ek se vidare substratval nedan.
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Kräftsvulster
Stereum rugosum uppträder både som saprofyt och parasit och kan orsaka kräftsvulster på klenare och grövre, levande
ek. På klenare träd bildas rundade till ±
långsträckt ovala ansvällningar på stammen med insjunken mitt och med försök
till invallning från sidorna (Figur 9). De
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Figur 3-4. Styvskinn, Stereum rugosum. På fallen, 5–6 cm grov lövträdsgren (3) och stam (4)
av ek, Quercus robur. – 3: Höger fruktkropp med rodnande stråk p.g.a. tryckskador. – 4: På
kräftsår. Största fruktkroppen 35 mm i höjdled, med gråsvart hatt på mittdelen och med nio års
tillväxtlager (synliga i snitt). – 3: Västergötland, Skånings Åsaka sn, Brunsbo ängar, 2018-0102. – 4: Västergötland, Mölndal, Gunnebo, 2018-03-06. – Foto: Stellan Sunhede.
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Figur 5-6. Stereum rugosum (5) och ekskinn, Aleurocystidiellum disciforme (6). En jämförelse
av intorkade fruktkroppar med torrsprickor, på stambark av ek, Quercus robur. – 5: På
kräftskada. – 6: På oskadad stam. – 5. Småland, Jönköping, Huskvarnabergets naturreservat,
2016-03-08. – 6. Västergötland, Mölndal, Gunnebo, 2010-04-06. – Foto: Stellan Sunhede.

insjunkna partierna kan vara klädda med
bark (Figur 9) eller uppvisa naken, rötad ved, som kan vara urgröpt p.g.a. sönderfallande röta. Ofta har många mindre
fruktkroppar noterats på svulstens invallningskanter och inne på depressionsytan
(Figur 9). Kräftsvulster har observerats förekomma från stambasen till ett par meter
över marken och är mer iögonfallande på
klenare träd (jfr Figur 9). På grövre träd är
ansvällningen ej så markant utan yttrar sig
som en insjunken yta i stammen omgärdad
av invallningsved (Figur 10). På grövre
ekstammar har lossnande bark ibland observerats runt ytor med fruktkroppar av
styvskinn.
Liese (1930) beskrev kräftskadad ek
från ett 30-40-årigt bestånd i Tyskland (S.
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Berlin) och fotografier visar kräftsvulster
på basen av tre stammar varav en med
fruktkroppar med styvskinn.
Banerjee (1956) rapporterade kräftskadad ek i ett 50-60 år gammalt, planterat
blandbestånd med ek, lärk, tysklönn, och
bok i Skottland. De flesta ekarna noterades vara vid god hälsa men ett dussin
träd angavs vara angripna av kräfta. De
sistnämnda växte ganska fuktigt och var
kraftigt beskuggade. De svenska fynden
visar dock att kräfta på ek inte är bunden
till denna miljö utan också kan förekomma
på solexponerade, väldränerade ståndorter
(jfr Figur 9, 10). Banerjee (ib.) beskrev och
illustrerade ekkräftans förlopp med stor
noggrannhet, visade att Stereum rugosum
var orsak till kräftsvulsten och utvecklade
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Figur 7-8. Styvskinn, Stereum rugosum på ek, Quercus robur. – 7: Nyligen fallen ek utan
förankrande rötter p.g.a. svampröta. Ljus yta på nedåtpekande rothals, vitrötad ved under
avlägsnade fruktkroppar av styvskinn. – 8: Detalj av mjukt vitrötad ved från figur 7. Med
mycket unga fruktkroppsanlag (nedersta blödande p.g.a. skada) till höger på barklös ved.
– 7, 8: Västergötland, Skånings Åsaka sn, Brunsbo ängar, 2017-12-30. – Foto: Stellan Sunhede.
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röta i både splint och kärnved. Vidare gjordes försök med att ympa in svampmycel av
styvskinn i skadad bark på friska ekar vilket orsakade förstadier av kräfta på ekarna.
Banerjee (ib.) noterade också att grenrester kunde ses i centrum av relativt unga
kräftskador (jfr Figur 10), som tidigare utgjort en möjlig infektionsroute för svampen.
Butin (2011) rapporterade Stereum-kräfta nära basen på rödek och rekommenderade att marknära grenar tas bort i preventivt
syfte då sådana i senare skede som försvagade och döda kan vara en inkörsport för
röta i stammen. Men detta är förmodligen
inte den enda möjliga infektionsvägen för
styvskinn in i veden. Svampen har nämligen observerats förekomma latent (slumrande) i flera lövträdsarter, däribland ek,
Quercus robur (Parfitt m.fl. 2010). Skador
på färsk bark är också en trolig infektionsväg (jfr Banerjee´s ympstudier ovan och
observationer nedan).
Förekomst av kräftsvulster har emellanåt noterats i skilda miljöer under författarens inventeringsarbete i fält. Vanligen
har en kräftsvulst observerats men ibland
två på samma stam.
Anders Ekstrand (personlig information) meddelar att han då och då iakttagit
sådana skador på ek både i naturligt föryngrade och planterade bestånd. Han har
gjort den bedömningen att det oftast är
ekar som blivit ”stamgnagda” av älg eller
kronhjort, fått fäll- eller körskador, blivit
nedböjda av snön med böjskada som följd
eller på annat sätt fått ett större sår i barken
som kan vara inkörsport för svampen och
som trädet sedan försöker valla in.
Även ektickan, Phellinus robustus, beter
sig på liknande sätt som styvskinn genom
att lokalt döda kambiet så tjocklekstillväx40

ten upphör och en depression bildas när
kringliggande frisk vävnad som försöker
valla in skadan växer till i tjocklek (Sunhede 1996, Sunhede & Vasliaskas 2002).
Sådana angrepp ses ofta på lite grövre ekar
och skadan påminner om den som visas för
styvskinn på grövre ek (Figur 10). Ektickans depressioner blir visserligen ofta större
men man får lita till närvaron av fruktkroppar av endera arten för säker bestämning
i fält.
Röta
Styvskinn är en vitrötesvamp. Cartwright
& Findlay (1958) noterar att svampen orsakar en typ av vitröta (white piped rot)
i ek. Rypácek (1966) beskriver att veden
först ljusnar och att små hålrum senare
uppträder i denna. Banerjee (1956) anger
att styvskinn kan orsaka röta i både splint
och kärnved men påpekar att svampen i laboratorieförsök angriper splintved lättare
än kärnved. Även Miric & Popovic (2006)
som undersökte rötad ved av S. rugosum
i Quercus petraea and Q. robur noterade
att svampen främst påverkade splintveden. Fruktkroppar av styvskinn förekommer även på rotbaser och grövre exponerade rötter av ek och kan tillsammans med
andra rötsvampar förstöra rotveden så att
trädet dör och slutligen faller (jfr Figur 7,
8). Jahn (1979) noterar att styvskinn fortfarande förekommer på substratet även när
veden brutits ned i högre grad.
Substratval
Stereum rugosum är rapporterad från en
mängd olika lövvedsubstrat och ek utgör
bara ett av dessa. Från Nordeuropa noterar
Eriksson m.fl (1984) att den främst växer
på hassel (jfr Figur 2), björk och al. Strid
(1975) noterar förekomst på Alnus, Be-
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Figur 9-10. Styvskinn, Stereum rugosum. Kräftskador på levande ekar, Quercus robur i
hedekskog resp. i tätortsmiljö. – 9: Ansvälld och ”urgröpt” stam med fruktkroppar. Diameter,
strax under ansvällningen (1,1 möm) 19–20 cm. 10: Fruktkroppar på 76 cm grov stam, runt en
grenstumprest, i barkklädd stamdepression under invallning. – 9. Västergötland, Mölndal,
Gunnebo, 2018-03-06. – 10: Dalsland, Färjelanda, Hedekasv./Timmerv., 2016-07-05.
– Foto: Stellan Sunhede.
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tula, Prunus, Salix och Sorbus. Ryman &
Holmåsen (1992) anger speciellt hassel,
bok, ek och gråal som substrat. Hansen &
Knudsen (1997) noterar särskilt på al, hassel, björk, bok. Från Mellaneuropa anges
bl.a. följande substrat. Jahn (1971) rapporterar från Tyskland: på talrika lövträdsslag
och anger massförekomst av styvskinn på
stående döda stammar av bok, al, ek och
hassel. Breitenbach & Kränzlin (1986)
noterar från Schweiz: på lövved, särskilt
bok, hassel, björk och ek. Från tidigare
Tjeckoslovakien rapporterar Balabán &
Kotlaba (1970) avenbok, ek, bok, al, Sorbus, Salix och hassel. I Sydeuropa, från
Italien anger Bernicchia & Gorjón (2010)
många olika lövträd utan specifikation men
i Bernicchia’s m.fl. (2008) arbete om vedsvampar på Quercus omnämns Q. ilex och
Q. robur som substrat.
Utbredning och status
Författaren har i Sverige observerat Stereum rugosum på ek i alla landskap inom
ekens naturliga utbredningsområde och
även på planterad ek norr därom (Medelpad) samt även i våra nordiska grannländer. Författaren har även noterat arten
ett flertal gånger på ek i Estland, Lettland
och Litauen och Sunhede & Vasiliauskas
(1996) observerade den bl.a. som kräftbildande på ek i Litauen.
Beträffande utbredning oavsett substrat
skriver Eriksson m.fl (1984) att S. rugosum
är mycket allmän fastän troligen sällsynt i
nordligaste Skandinavien. Ryman & Holmåsen (1992) noterar arten som allmän i
södra och mellersta Sverige och sällsyntare norrut. Svampen anges vara mycket
allmän i Danmark (Vesterholt 2004). Hansen & Knudsen (1997) rapporterar att arten
är allmän i stora delar av Norge, allmän på
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Island och varierar från allmän till sällsynt
i Finland
Från Mellaneuropa anges bl.a. följande.
Jahn (1971) skriver att styvskinn är den
vanligaste Stereum-arten i lövskogsregionen i Tyskland. Breitenbach & Kränzlin
(1968) och Plank (1978) anger arten som
vanlig i Schweitz respektive Österrike
(Burgenland). Bernicchia & Gorjon (2010)
skriver att arten är mycket allmän i Europa
och anger den också från Kaukasus och
Turkiet.
Jahn (1971) noterar att styvskinn har sitt
utbredningsområde i Europa, Asien och
Australien. Hongo & Izawa (2006) rapporterar arten från Japan. Ginns & Lefebvre
(1993) skriver att Stereum rugosum också
förekommer i Kanada och USA.
Artens roll i skogsbruket
Cartwright & Finlay (1958) tar bara upp
Stereum rugosum mycket kortfattat, noterar att den har beskrivits orsaka vitröta och
kräfta i ek men anger i övrigt inget om dess
skadeverkningar i skogsbruket. Banerjee
(1956) skriver att det inte finns någon bot
för hårt kräftskadade träd och att kräftsåren
aldrig övervallas. Att detta kan vara riktigt
indikerar trädet i Figur 9 som först observerades 1997 och 31 år senare har en mer
utvecklad skada med ett bredare stamsår.
Banerjee (ib.) rekommenderade att skadade träd togs bort i det bestånd han beskrev.
Om det skulle vara av avgörande värde
kan diskuteras då styvskinn även kan finnas på grenar på marken och på stubbar av
diverse lövträd. Dessutom kan arten förekomma latent i friska träd och vakna till liv
om lämplig skada uppkommer på trädet.
Butin’s (2011) rekommendation att ta bort
marknära grenar på rödek (se ovan) får väl
sägas ingå i ett välskött skogsbruk. ■
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Summary
Sunhede, S. 2018. VED- OCH BARKLEVANDE SVAMPAR PÅ EK - 25. Styvskinn – Stereum rugosum Pers.:Fr. [Woodand bark-inhabiting fungi on oak. - 25.
Bleeding Broadleaf Crust, Stereum rugosum Pers.:Fr. – Ekbladet 33: 34-45].

The gross morphology, ecology, and
distribution of the white rotting, corticiaceous fungus Stereum rugosum Pers.:Fr.
on Quercus in Sweden are treated. Illustrations in colour show decay, canker formations on trunks, fruit bodies of different
stages appearing on bark, exposed splint
and on canker wounds.
S. rugosum is a common fungus in
Sweden which besides on Quercus occurs
on many deciduous trees and bushes e.g.
Alnus, Betula, Corylus, Fagus and Salix.
On oak it has been found in various habitats e.g. in woods, grassed woodlands and
parks, on solitary trees, on fallen trunks and
branches, and on stumps. On living oaks
fruit bodies have been observed on trunks,
thinner or coarser, dead or half-living, attached branches, on scars after branches,
on cancer wounds caused by the fungus,
and on exposed thicker roots. It has been
noted on both thinner and coarser oaks and
fruit bodies appeared both on bark and exposed wood. On Quercus, S. rugosum is
recorded in all provinces within the natural occurrence of oak in Sweden and also
found on planted oaks further north.
Canker wounds on oak trunks have
now and then been observed on both thinner and coarser oaks in e.g. woods, grassed woodlands, parks and in forestry both
in naturally regenerated and planted oak
stands. Various possible infection routes
for the fungus when causing canker were

discussed based on observations by experienced foresters and in scientific studies. Among them is colonization through
branch stumps, stem wounds caused e.g.
by forestry activities (felling of trees, damages by forest vehicles), bark stripping
by animals (moose and red deer), bark damages due to bending down by snow. The
canker wounds studied seemed never to
heal but young oaks may survive with restricted growth for many years. In one case,
a well-developed canker growth found 31
years earlier was still actively growing on
the living oak but was more prominently
developed.
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Ädellövpristagare 2017
Ekfrämjandet delade ut ett Rikspris och fyra länspris för 2017.

Ekfrämjandets rikspris för 2017 till Bengt Andersson
Ekfrämjandets Rikspris går 2017 till
snickaren och träpedagogen Bengt Andersson för hans stora insatser att sprida kunskap om och intresse för de ädla
lövträslagen.
Kunskapen om trä har gamla anor. Ismannen Ötzi, som upptäcktes när hans kropp
smälte fram ur en alpglaciär, dog för 5 300
år sedan. I hans utrustning fanns pilkoger
med ram av hassel, pilar av årsskott från
olvon och kornell, brynskaft av lind och
kolbehållare av björknäver. Totalt har fors-

karna hittat 18 olika träslag i Ötzis utrustning, alla med sin speciella funktion. Kunskapen om träslagens olika egenskaper var
livsnödvändig för Ötzi, även om den inte
kunde skydda honom från den pil som ändade hans liv.
I det gamla bondesamhället var trä det
som gjorde det möjligt att bygga hus och
att forma jaktredskap, båtar och jordbruksredskap. Kunskapen om olika träslag och
hur de skulle behandlas fick läras in tidigt,
och de som var specialister blev högt aktade. Med industrialiseringen försvann dock

Bengt Andersson mottog Rikspriset från föreningens ordförande Thomas Thörnqvist och
sekreterare Frida Jonsson. Eftersom Bengt själv har snickrat tidigare prisgåvor förärades han en
nyframtagen gåva i form av en snytbagge, gjord av konstnären Vesa Jussila. Foto Mats Hannerz.
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de närliggande behoven. När vi idag går
till byggmarknaden och väljer mellan gran,
furu och plywood så har vi förlorat inte
bara ett arv, utan också den unika mångfald
som erbjuds av den svenska skogen.
Här ser Bengt Andersson sitt kall. Han
har tagit som sin livsuppgift att sprida kunskap om träslagens funktioner och egenskaper och att väcka intresse även för ”de
andra” träslagen. Bengt är jägmästare från
Skåne, men också tredje generationen trähantverkare med en far och farfar som var
bildhuggare. Han insåg tidigt att han inte
skulle stanna vare sig i forskningen eller
i det praktiska skogsbruket. I stället startade han firman Gott Virke, som i det lilla
snickeriet i Laknäs utanför Tällberg skapar
produkter och sprider information om trä.

Hans examensarbete från 1987, som
också hette ”Gott Virke”, är slutsåld trots
en extra stor upplaga. Det användes länge
i undervisningen på SLU och i hemslöjdsföreningar. I rapporten går han igenom äldre tiders träanvändning genom arkivmaterial, intervjuer med äldre snickare och egna
praktiska tester. Här får vi veta att vinteravverkning ger mindre sprickbildning, färre
angrepp av röta och mögel och bättre färg
och lyster än om virket avverkas under
barmarkssäsongen. Vi får veta att björk
som övervallats efter en längsgående stamskada blir extra starkt och kan användas

för yxskaft, skidstavar och räfskammar.
Askvirket, känt för sin seghet och styrka,
är faktiskt bäst om det kommer från yngre,
snabbvuxen splintved. Hos torghandlarna
kunde man köpa ekervirke som såldes per
”gång”. En ”gång” var 44 stycken, vilket
räckte till fyra hjul med tio ekrar plus fyra i
reserv. Ekrarna gjordes, som namnet säger,
av ek, men även av den likvärdiga asken
och ibland av alm.
Arvet från examensarbetet har Bengt utvecklat genom att han håller föredrag och
undervisar skogsstudenter på universitet
och högskolor. Förutom att han beskriver
hur träden använts genom tiderna brukar
han lyfta fram att dagens skogsskötsel inte
alltid gynnar kvalitet. Han vill i stället se
en mångfald av trädarter, gärna i blandning. Då formas de egenskaper som gör att
varje träslag får sin egen unika funktion.
Allra helst skulle han vilja se att ädla lövträd får ersätta de monotona granskogarna
i södra delarna av landet.
Mest bekant är han förmodligen för sin
handgripliga pedagogiska gärning i form
av skärbrädor och klossatser som visar hur
olika träslag ser ut och beter sig. Det finns
ett 20-tal svenska träslag som går att såga
upp i lämpliga snickeriproportioner, men
Bengt har fokuserat på sexton: al, alm, ask,
asp, avenbok, björk, bok, ek, furu, gran,
körsbär, lind, lärk, lönn, rönn och sälg.
Skärbrädorna med sina träslagspaletter har
sålts i tusental genom åren, och de är skapade för att lära och utmana användaren.
Först gissa, sedan vända på brädan och se
det instansade artnamnet. Vi är många som
har kunnat kombinera köksarbetet med
repetition av virkeslära genom Bengt Anderssons försorg.
Bengt Andersson är en värdig mottagare av Ekfrämjandets Rikspris 2017.
47

Ekbladet 33

Ekfrämjandets länspris för Värmlands län år 2017 till
Ulf Forsudd
Ulf Forsudd har arbetat inom Skogsvårdsorganisationen i tjugo år och har under hela
tiden varit verksam i Värmland. Eftersom
den biologiska Norrlandsgränsen skär rakt
igenom södra delarna av länet så kan man
gott säga att frågan om ädellövskogsskötsel
och framförallt ekskogskötsel varit en liten
verksamhet i länet under lång tid. Trots att
det ändå är fullt lämpligt på många platser. Att det under senaste tio åren skett en
märkbar förändring vad gäller att få Eken
på agendan i Värmland är väldigt mycket
Ulfs förtjänst.
Hans stora intresse för lövskogsskötsel
i allmänhet och ekskogsskötsel i synnerhet har inte bara gjort att det blivit fler ekplanteringar i Värmland utan han har också
bidragit till ökad kunskap hos både markägare och kollegor.
I sammanhanget måste också Ulfs
förmåga att övertyga ibland tveksamma
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markägare lyftas fram, vilket han gjort
med hjälp av gott humör, engagemang och
envishet. Möjligtvis har hans tidigare karriär som egenföretagare och säljare också
hjälpt till.
Ulf har också varit duktig och kreativ i
att marknadsföra och använda de stöd som
Skogsstyrelsen förfogar över såsom ädellövsstödet, NOKÅS och rådgivning inom
landsbygdsprogrammets ”skogens miljövärden” där han verkligen varit effektiv.
Det är utan tvekan så att Ulf under
många år marknadsfört eken på ett förtjänstfullt sätt både externt och internt och
där det utan hans insats förmodligen kommit upp triviallöv eller planterats gran på
marker där det nu växer ek.
Ulf Forsudd är en värdig mottagare av
Ekfrämjandets länspris för Värmland
2017

Ulf Forsudd tilldelades
länspriset vid en ceremoni på Kalmar slott.
Foto Mats Hannerz.

Ekbladet 33

Ekfrämjandets länspris för Skåne 2017 till
Bo Björnestrand
Bo Björnestrand har varit aktiv inom
skogsbruket under ett 40-tal år, under denna tiden har han jobbat i stor utsträckning
med lövträd och framförallt med det ädla
lövet. Bo har ett brett kunnande i ämnet
som han införskaffat sig, då han dels jobbat som inköpare åt industrin och under
den tiden han drivit ett eget lövsågverk.
I sitt arbete med att förädla råvaran har
det varit viktigt att hitta nischer som kunnat
ge ett mervärde. Här kan då nämnas exporten av askstubbar till Irland för tillverkning
av Hurley-klubbor. Rätt krök i övergången
mellan rotben och stam är nödvändig för
högsta hållfasthet på klubborna i denna
Gaeliska nationalsport.
Under senare år har Bo jobbat på Gus-

tafsborgs Säteri och har då utvecklat en
metod för röjning i bokföryngring där man
i ett tidigare skede kan ta ut virke till bioenergi och på så sätt få en bättre ekonomi.
Bos erfarenhet och kunnande har på många
sätt bidragit till det skånska lövskogsbruket.
Bo har i arbetet på Gustafsborg även
varit med om att utveckla nya marknader
för lövtimmer till export när det inte längre
varit lönsamt att såga det i Skåne.
Bo Björnestrand är en värdig mottagare
av Ekfrämjandets länspris för Skåne
län 2017, inte minst genom lång och trogen tjänst för de skånska skogarnas och
skogsägarnas väl.

Ekfrämjandets länspris för Jönköpings län år 2017 till
Magnus Sederholm
Magnus Sederholm är ägare till släktgården Östanå säteri belägen sydost om
Gränna. Magnus morfar tog över gården
1939 mycket för att få tillgång till bra jaktmarker. Magnus har alltid intresserat sig
för naturen och miljön och tog över gården
1978. Med åren har skogsbruk blivit en
stor passion för Magnus.
Då Magnus tog över fanns mycket
igenvuxna, oskötta skogsbestånd på fastigheten. Magnus upptäckte att här växte
ek, alm och andra träslag och ville lära sig
hur man skulle ta hand om ekbeståndet. Av
skogsmyndigheten fick Magnus – det då
icke ovanliga rådet - att avveckla de oskötta bestånden och i stället plantera gran.

Men Magnus ville annat och tog hjälp av
Erik Ståhl för att få råd om skötseln. Genom åren har arbetet med röjning, gallring
och stamkvistning resulterat i många fina
välskötta bestånd. Många timmar med
stångsågen är nedlagda för att nå den höga
kvalitet vi kan se på Östanå idag. Förutom
de fina ekbestånden finns även andra välskötta löv- och ädellövskogar. Det går inte
att ta miste på att Magnus är en skogsägare
som vurmar för ädellöv och speciellt ek.
Magnus Sederholm är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris för Jönköpings län 2017.
49

Ekbladet 33

Ekfrämjandets länspris för Västra Götalands län 2017 till
Anders och Johannes Eriksson
Anders och Johannes Eriksson har ett passionerat förhållningssätt till skogen. De
gillar träd. Inte bara lövträd utan alla träd.
Lövskogen har historiskt sett haft stor
utbredning på västkusten. Båtbyggeri,
silltunnor och vedtäkt i kombination med
åretruntbete minskade skogarnas utbredning tills lövskogen var nästan helt borta.
När återbeskogningen började blev barrskog den naturliga återplanteringen. Men
i den andra vågen har tvillingarna Eriksson
på ett konstruktivt sätt bidragit med kunskap om lövplanteringar. Alla marker lämpar sig inte för barrskog och ibland måste
även barrmarker vila sig från barrträd en
generation för att få bukt med skadegörare
såsom rotröta.
Ståndortsanpassning är en av de viktigaste faktorerna för lyckad skogsskötsel.
Anders och Johannes har sedan länge insett att man inte bör göra på samma sätt på
västkusten med 800 mm årsnederbörd som
på östkusten med 550 mm. Viltpopulationerna gör att lövträdsplanteringar måste
hägnas. Som entreprenörer har Anders och
Johannes i sitt företag Melltorps skogsförvaltning gjort hägn och lövplanteringar
med en kvalitet som måste anses som anmärkningsvärt hög. I skötseln av skog har
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de utvecklat egna metoder och skötselprogram särskilt lämpliga för västkusten.
Kunskap om skog och skogsbruk kan
förvärvas på många sätt. Genom experimentvilja och praktiska försök samt
genom eget praktiskt arbete tillämpa det
många skriver om kan man uppnå den högsta nivån. Anders och Johannes har genom
ett liv i skogen uppnått den nivån.
De är dessutom goda debattörer och förmedlar genom exkursioner sin kunskap till
andra.
Det är med varm hand som Ekfrämjandets länspris för Västra Götaland län
2017 tilldelas Anders och Johannes Eriksson.
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Erik Stenströms stiftelse
– Nya projekt

Erik Stenströms stiftelse för Ekskogsbrukets främjande beslutade i december
2017 att stödja fyra intressanta projekt
med totalt 470 000 kronor. Mer informa-

tion om stiftelsen och de beviljade projekten finns på Ekfrämjandets hemsida:
www.ekframjandet.se.

Beviljade projekt 2017:
Nya produktions- och skötselmodeller
för ek (Quercus robur L.) i Sverige

Odlingstest med bergek

Professor Charles Carbonnier publicerade
under 1970-talet produktionstabeller för
ek. Dessa tabeller med tillhörande gallringsprogram utformades i en tid då omvärldsfaktorerna var annorlunda jämfört
med idag. Projektets syfte är att utveckla
nya produktions- och skötselmodeller för
ekskog i Sverige baserade på data från
skogliga långtidsförsök. De långtidsförsök som Carbonniers produktionstabeller grundades på har fortsatt mätts och nu
finns tillväxtdata omfattande cirka 45 år
som ännu inte har analyserats.
Den metodik som kommer att utnyttjas
är väl beprövad inom tidigare svensk produktionsforskning. Avsikten är att härleda
beståndsvisa funktioner för grundytetillväxt och beståndsvolym. Inledande studier
har visat att det tillgängliga datamaterialet
är lämpat för projektets syfte, som är att
beräkna nya produktionstabeller. Resultat
och produktionstabeller kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter, populärvetenskapliga rapporter och vid skogsexkursioner.

Det ökade intresset för odling av ek ställer
krav på skogsbruket att leverera ett testat
utsäde som är väl anpassat för svenska förhållanden. För en skogsägare är det viktigt
och extra tillfredsställande om en ungskog
kan etableras snabbt. Detta gynnas av ek
som är skadefri (väl klimatiskt anpassad)
och uppvisar en snabb ungdomstillväxt
samt har genomgående rak stam.
Vid skogsodling av ek har hittills intresset koncentrerats till vanlig ek (Quercus robur), men den andra inhemska arten bergek (Quercus petraea) är också intressant.
Projektet syftar till att utvärdera bergek
jämfört med vanlig skogsek. Idag finns
inga fältförsök för systematisk utvärdering
av ekarterna. Därför saknas helt och hållet vetenskapligt underlag för att bedöma
odlingsvärdet under likartade förhållanden
i Sverige. Vi vill i projektet: a) genomföra
en insamling av ekollon (ollon skördade
på enskilda träd) av bergek, b) odla plantor
för att anlägga odlingstest av det insamlade materialet i jämförelse med skogsek,
samt c) utvärdera plantornas tillväxtrytm i
plantskolan.

Ansvariga: Per-Magnus Ekö och Ulf Johansson, SLU, Alnarp.

Ansvariga: Johan Kroon och Lars-Göran
Stener, Skogforsk.
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Rödekens möjligheter som skogsträd i
södra Sverige

och analysera information om rödekens
möjligheter i ett sydsvenskt skogsbruk.
Detta görs både via tillgänglig litteratur
om rödekens produktion, användning och
skadebild med relevans för södra Sverige,
och genom inventering och utvärdering av
i Sverige befintliga rödekbestånd.

Rödek (Quercus rubra L.) är ett introducerat trädslag som i praktiken tycks växa väl
i södra delarna av Sverige. Information om
hur den producerar i landet och vilka eventuella problem som är förknippade med
odling är emellertid begränsad. I Danmark Ansvariga: Lars Rytter och Nils Fahlvik,
har man noterat att rödeken har mer spe- Skogforsk.
cifika markkrav än de
inhemska ekarterna
och att virket skiljer
sig från dem genom
bredare årsringar och
rödbrun kärna.
Vetenskapliga studier har utförts med
rödek
utomlands,
vilket skulle kunna
ge viss information
av värde för odling i
Sverige. Det finns till
exempel uppgifter på
hur gallring påverkar
tillväxt och veddensitet, och hur stamkvistning påverkar
virkeskvalitet.
Det
finns således viss information från rödekens naturliga utbredningsområde och från
andra håll där den introducerats, men det
saknas en samlad bild
av dess beteende och
krav samt vad den
har för potential som
skogsträd i Sverige.
Syftet med projektet är att samla in Rödek, ett trädslag som kan ha potential i Sverige. Foto Lars Rytter.
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Björkbestånd i mellersta Värmland. Foto Mats Hannerz.

Exkursion till
ekens norra
gräns

Ekfrämjandets årsmöte och exkursion hålls
i år i Värmland, ett län som skärs igenom av
Limes Norrlandicus och ekens nordgräns. Vi
kommer att se att det går utmärkt att odla ek i
länet, om den bara föräras skötsel. På exkursionen besöker vi Värmlands Säby och Kummelön i närheten av Kristinehamn. Vi övernattar och har årsmöte på Dömle herrgård
utanför Deje. Programpunkterna är många:
800-årig ek, naturvård, produktionsbestånd
med ek och ekföryngringar som är både
planterade och självföryngrade. Ett besök på
ett björksågverk ingår också.
Mer information och anmälningshandlingar
skickas ut separat till medlemmarna.
Tid: 23-24 augusti 2018.
Läs mer på hemsidan www.ekframjandet.se
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