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EKFRÄMJANDETS EXKURSION
2008 I SKÅNE
Nedtecknat av Lars Dahlén

I ett utomordentligt gynnsamt väder –
något som i Skåne inte hade varit vanligt
den senaste månaden – inleddes 2008 års
exkursion den 16 september på ett laboratorium söder om Sjöbo. Närmare
bestämt det s.k. landskapslaboratoriet i
Snogeholm. Ekfrämjandets ordförande
Arne Mirton hälsade välkommen och
kunde konstatera att ett rekordstort antal
deltagare hörsammat inbjudan, drygt 110
personer var nu i startgroparna för en två-

dagars exkursion på temat ”Produktion
av ädellöv”. Deltagarantalet var det näst
högsta hittills under detta århundrade.
Oavsett om orsaken till det stora intresset
var temat, landskapet eller något annat,
fanns nu förutsättningar för intressanta
diskussioner med många deltagare. Arne
konstaterade inledningsvis att han var här
med Ekfrämjandet för andra gången. Förra
gången var i oktober 2005, då initiativtagarna till landskapslaboratoriet i

Ekfrämjandets ordförande hälsar deltagarna välkomna. T.h. årets exkursionsvärd Jesper Witzell
vid Skogsstyrelsen i Höör som står redo att ta mikrofonen och berätta om de olika
exkursionspunkterna. - Foto: U. Olsson.
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Intresserade åhörare. - Foto: Thomas Thörnqvist.

Snogeholm, Roland Gustavsson och Pelle
Gemmel hedrades för sina insatser med
Ekfrämjandets länspris i Skåne.
Arne överlämnade därefter mikrofonen till årets exkursionsvärd Jesper Witzell,
ställföreträdande distriktschef för Skånes
sydvästra distrikt inom Skogsstyrelsen.
Jesper konstaterade att det var glädjande
att intresset för hans landskap var så stort
och beskrev lite av vad som är signifikativt för distriktet: inte mycket skog men
väldigt stor andel ädellövskog, nära till
storstaden Malmö och Öresundsregionen,
28 (jo, tjugoåtta!) kommuner. När sedan
bron mellan Danmark och Tyskland blir
klar kommer åtskilliga miljoner människor i norra Tyskland att kunna nå södra
Skånes ädellövskogar på några timmar.
Ädellövskogen har många kvaliteter och
är intressant inte bara med avseende på
produktions- och miljöaspekterna. Ädellövskogen får en allt större betydelse för
dess ”sociala värden”. Jesper presente2

rade därefter skogskonsulent Nils-Gunnar Cato vid Skogsstyrelsen, som tagit
på sig rollen som moderator under
exkursionen. Jesper presenterade även de
två personer som varit huvudansvariga
för exkursionsplaneringen, nämligen Gunilla Oleskog, Skogsstyrelsen och Henrik Nilsson, SUSAB. Efter denna inledning fick nu Rolf Öfvergård på SLU ta
över stafettpinnen, dvs. mikrofonen.
Landskapslaboratoriet
Rolf presenterade de tankegångar som
legat bakom inrättandet av landskapslaboratoriet på Snogeholm. Projektet är
ett samarbete mellan Institutionen för
landskapsplanering och Institutionen för
sydsvensk skogsvetenskap vid SLU i Alnarp, samt Skogssällskapet som svarar för
skötselåtgärderna och Region Skåne som
är markägare. Landskapslaboratoriet har
som syfte att visa hur skog kan skapas
när man redan vid anläggningen förenar
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miljö, produktion och rekreation. Genom de många olika kombinationer av
planteringar som gjorts kan man tydligt
följa hur utvecklingen är för olika kombinationer. Området brukades fram till
1993 som åkermark. År 1994 genomfördes planteringen efter noggrann
ogräsbekämpning och markberedning.
Bl.a. på grund av stora sorkproblem
fick hjälpplanteringsinsatser göras både
1995 och 1996.
Slingan
Snogeholms strövområde har 200 000
besökare årligen. Rolf berättade att vi
under eftermiddagen skulle gå en slinga
på 3 kilometer. För att få någorlunda
lätthanterliga grupper delades vi automatiskt genom en finurlig mapplottning
in i tre grupper som kom att guidas
förutom av Rolf Öfvergård även av hans
kollegor från SLU Erik Agestam och
Magnus Löf. Detta tilltag (gruppindelningen) innebar att hävdatecknaren Maria Birkedal berättade bl.a. om gnagarnas
fick påtagliga problem. Tack vare en härjningar i de unga trädplanteringarna.
- Foto: U. Olsson.
splittrad och kluven personlighet hade
det inte varit svårt att följa två grupper.
Men tre blev för mycket. För att inte tala
Bor, som kommer från havsvatten
om hur svårt det var att försöka notera
via nederbörden, är ett viktigt grundalla kloka (och mindre dylika) kommenämne för askens vitalitet.
tarer som fälldes under den mycket
-I Slovakien har man framgångsrikt
intressanta rundvandringen. Den tidigare
flygbesprutat bokskogar med bor vid
omnämnda exkursionsmappen innehöll
stora bokbarksjuke-epidemier.
både karta och recept på de olika anrätt-Sådd av ek på de olika parcellerna
ningarna vi såg under vägen. Den behöver
stötte på hårt motstånd från ABFS
alltså inte refereras här. Undertecknad har
(AB Förenade Sorkar). Det krävs
i stället nöjt sig med en liten citatsamling
uppemot 10 000 ollon per hektar för
uppsnappad under delar av två av grupatt ha chans att lyckas. På senare tid
pernas promenader:
har sorken fått allt större hjälp av
-Lärk och lera går inte ihop, inte helvildsvinen i kampen mot ekodlaren.
ler lärk och närgånga tallriksharvar.
- Ekollon förvaras bäst över vintern i
-Asken vill ha rörligt markvatten och
en bäck med starkt strömmande vatdet finns det inte här.
ten, djupt ner i Vättern eller i en
-Askskottsjukan beror på en svamp
plantkyl.
som tar sig in via blad/tunn bark.
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Bengt Nihlgård är en flitig filmare under Ekfrämjandets exkursioner. Boris Möllerström
(sittande) dokumenterar framgångsrikt med en systemkamera. - Foto: Thomas Thörnqvist.
- Foto: Thomas Thörnqvist.

-Är man riktigt ambitiös och sår ut
20 000 ekollon samt har otur med för
lite sork kan det hända att man får
upp 17 000 plantor. Det skapar också
problem.
-Bästa antisorkmedlet är minkspillning upplöst i vatten. Ekollonen
bör ligga och dra minst ett dygn i
denna soppa. Kan dock endast utföras av personer med begränsat
luktsinne.
- Hybridaspen är en korsning mellan
europeisk och amerikansk asp. Plantorna är dyra men det räcker med ca
1 200 per hektar. Fullvuxen efter 27
år. Högst tre generationer på samma
rotsystem. Går bra som tändsticksvirke.
-Hybridpoppel växer också snabbt
men har en mörkfärgad kärna. F.n.
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finns det knappast någon avsättning
för hybridpoppel.
-Klimatförändringarna och dess påverkan på nederbörd och temperatur
kan innebära en 40 %-ig ökning av
ekproduktionsmöjligheterna inom
100 år.
-Bland de olika kombinationer av bok
med andra trädslag som anlagts tycks
bok och al bli bäst.
Under vandringen fanns några särskilda stopp inplanerade. Maria Birkedal
talade vid en station om eksådd och Johan Berg om klimatförändringarna. Eftermiddagens kaffe med tillbehör hade
välvilligt sponsrats av Anders Rosell på
Skogssällskapet.
Vid fyratiden var samtliga grupper fortfarande någorlunda samlade tillbaka vid
startfållan. Lagom motionerade och med
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flera nya intryck tycktes deltagarna vara
mycket nöjda med eftermiddagen. Arne
Mirton tolkade Ekfrämjandets tacksamhet och överlämnade några bevis på besökarnas uppskattning till guiderna. Det
var nu hög tid att ta sig till Ystad och
inkvarteringen. Programmet hade detta
år anpassats så att det skulle finnas lite
mer utrymme för andhämtning mellan
sista exkursionspunkt och årsmötet. Om
bara buss- och bilförarna höll sig någorlunda till hastighetsangivelserna skulle
det kunna finnas drygt en timme till förfogande.
Årsmöte
Tyvärr visade det sig att vandrarhemmet
låg lite längre bort från hotellet än vad
arrangörerna insett. Den väl tilltagna tiden mellan ankomst till förläggning och
årsmöte blev därmed inte alls så lång som
det var tänkt. Dessutom började det regna
vilket skapade ytterligare besvär för de
vandrarhemsboende. Ska man fortsätta
på det mer negativa spåret så var väl inte
heller årsmöteslokalen den bästa. Av
lokalhyre-ekonomiska skäl blev lokalen
densamma som matsalen som, visade det
sig, råkade ansluta utan vägg till baren.
Eftersom vi inte var ensamma på hotellet
blev ljudnivån från andra understundom
något störande. Med hjälp av vår högtalaranläggning var det trots allt någorlunda
möjligt även för dem som satt längst bak
att följa förhandlingarna.
Bland det som särskilt kunde noteras
från årsmötet var att Arne Mirton avsagt
sig omval som ordförande. Arne ersattes
nu av Jan Linder som enhälligt valdes
till Ekfrämjandets nye ordförande. Lite
överrumplande för den avgående ordföranden reste sig Bengt Nihlgård och förklarade att styrelsen, utan ordförandens
vetskap, beslutat att utdela Ekfrämjandets
främsta utmärkelse, Ekskrinet, till Arne.

Motivering finns på annan plats i detta
nummer av Ekbladet.
Exkursionen gästades i år av representanter från Svenska lövträdsföreningen; Stellan Gustafsson (vice ordf.)
och Leif Larsen (kassör). De gavs möjlighet att berätta lite om föreningen som
bildades år 2000 och har ca 200 medlemmar företrädesvis i norra Sverige.
Onsdag morgon – Skabersjö
Prick klockan 8 hade alla deltagare ånyo
iklätt sig exkursionsrollen och embarkerat
de två bussar som nu skulle frakta deltagarna till skogs i det skånska landskapet.
På begäran av markägarna hade alla uppmanats att inte använda egna bilar utan
samåka i de båda bussarna.
Först på tur stod Skabersjö där godsförvaltare Jesper Runge mötte upp. Jesper
inledde med en kort beskrivning av Skabersjö som sedan 1600-talets början är i
familjen Totts ägo. Godset omfattar 3 600
ha varav hälften är skog och hälften av
skogen består av ek och bok. Vi besökte
några bestånd som uppstått i samband
med ”omställning 90” som var ett projekt med syfte att minska den svenska
arealen åkermark i samband med EUmedlemskapet. Det inrättades då ett stöd
till de markägare som ville omföra åkermark till skogsmark. I det här aktuella
fallet handlade det om ett område som
från att vara åkermark till 1990 nu var en
ungskog med ek. Med en liten såddmaskin sattes det ut 120 kg ekollon per
hektar på 2-5 cm djup. Problem, inte med
hjortar utan med harar, gjorde att ett viltstängsel kombinerat med hönsnät nertill
var nödvändigt för att freda odlingen.
Mängden utsådda ekollon visade sig vara
mer än tillräcklig. Senare anläggningar
med givan 90 kg visade sig även de vara
för stora. Problemet är dock att vid
beslutstillfället vill man gärna vara på
5
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den säkra sidan och gardera
sig för större avgångar. Då
tar man gärna till lite för
mycket. Frågan är vad som är
värst, att komplettera sådden
eller gallra plantuppslagen?
Jesper beskrev att en första röjning hade gjorts 1997
och kostade 5-6 dagsverken
per hektar. Därefter hade ytterligare två röjningar gjorts
och nu var det dags för den
första gallringen. Den fortsatta skötseln är inriktad på Cecilia Rooth demonstrerade rätt metod och rätta verktyg
vid stamkvistning av ek. - Foto: T. Thörnqvist.
att gallra ”lite och ofta”, ungefär vart tredje år. Slutmålet var 80 till
Henrik tvingades emellertid snart av100 stammar med 60 cm diameter. Nu bryta de livliga kaffepausdiskussionerna
vidtog en intensiv diskussion om olika för att påkalla deltagarnas uppmärksamskötselaspekter; amträd, när bör man välja het. Han berättade att han sedan 1998
huvudstammar, gallringsintervall, höst- ansvarat för förvaltningen av skogen på
eller vårsådd m.m.
Börringe Kloster. Fastigheten omfattar
Som alternativ till såddmaskin nämn- 4 000 hektar varav 1 000 hektar är skogsdes en metod från Danmark. Där körde mark. Vi befann oss nu i ett bestånd som
plantören i lagom låg fart en gammal bil kommit något längre än det vi såg tidiöver den preparerade åkermarken och gare på Skabersjö. Här hade det skett en
tryckte ner ekollon i spåren efter fram- ekplantering på hagmark för 50 år sedan.
hjulen. En liten pinne bakom bakhjulet Förutom att diskutera beståndet fanns det
föste jord över spåret. Metoden verkade här två olika delstationer med temat
fungera rent tekniskt. Däremot kan väl ”stamkvistning” och ”näringsbalans”.
viss tveksamhet anföras mot arbetsställning och ergonomi.
Stamkvistning
Stamkvistningsstationen hade Cecilia
Onsdag förmiddag – Börringe Kloster Rooth hand om. Här visades både lämpNu vidtog en kortare bussförflyttning till liga kvistsågar och hur de bäst hanterades.
Börringe Kloster. Väl framme hälsade Cecilia gav också klara besked om när
Henrik Nilsson från SUSAB (men även det är lämpligt att kvista:
ledamot i Ekfrämjandets styrelse och
– Vattskotten putsas bäst i augustiexkursionsplanerare) välkommen. Henseptember.
rik gjorde sig snabbt populär genom att
– Torra kvistar kan man åtgärda året
lotsa skaran av deltagare till en, som det
om.
nu kändes, välbehövlig förmiddagsfika.
– Gröna kvistar ska aldrig kvistas när
Detta näringsintag sponsrades av Skogslöven sitter kvar.
styrelsen.
– Om möjligt (och det är det med rätt
redskap) rekommenderades kvistning
upp till 8 meters höjd. Åtgärden bör
6
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utföras innan stammen blir grövre än
14 cm i diameter.
På frågan om stamkvistning lönar sig
blev svaret att idag får man dubbelt så
mycket betalt för en kvistfri 50-cm stock
som för en stock med torrkvist.
Ett problem är att ek som växer snabbt
blir sprött/hårt. En tysk modell med
gallringsfritt de första hundra åren syftar
just till att åstadkomma en mer långsam
tillväxt som ger en ved som inte är så
spröd/hård.
När det gäller val av huvudstammar är
det viktigt att hitta exemplar som inte är
så vattskottsbenägna. Varje borttaget vattskott ger små märken i virket, s.k. kattfötter.
Det kom också till en diskussion kring
varför beståndets ekar inte såg ut att må
så där alldeles bra. Bristande vattentillgång orsakad av den täta gräsvegetationen
eller möjligen bristande näringsbalans
blev de kloka svaren. Och kanske skulle
den frågan bli mer vetenskapligt besvarad på nästa station.
Markkemi
I anslutning till en pedagogisk fallgrop
(markprofil) fanns Gunnar Thelin från
företaget EkoBalans. Gunnar som är
växtbiolog till utbildningen har tidigare
forskat i ämnet näringsbalanser och driver nu ett företag som arbetar med
askåterföring (alltså vedaska.).
Gunnar berättade om skogens markkemiska bokslut och lämnade ut ett dokument som beskrev näringsbalansen för
ett ekbestånd i Börringe. I takt med ökat
uttag av s.k. GROT (grenar och toppar)
får man ofta en negativ näringsbalans i
beståndet. Dvs summan av näringsämnen som tas ur beståndet vid avverkning
är större än den som långsiktigt kan tillföras via vittring av markens mineraler

och deposition från luft och nederbörd.
Att återföra aska till beståndet råder bot
på bristen. En mängd frågor och svar om
olika askkvaliteter, givor och kostnader
diskuterades och här kunde nog diskussionen ha fortsatt länge. Men det började
nu bli dags för lunch så uppbrott och
inlastning i bussarna blev nödvändig för
vidare färd mot nästa mål.
Christinehof och Högestads
förvaltnings AB
Väl framme vid lunchstationen möttes
sällskapet av markägaren själv, Carl Piper. Carl berättade om sitt företag som
förvaltar 13 000 hektar (1,5 % av Skånes
yta). Skogsskötseln har sedan länge skett
med mycket stor naturmiljöhänsyn. Som
ett tydligt bevis på detta presenterade Carl
två av sina närmaste medarbetare Matts
Karlsson (tidigare forskare på SLU) och
Charlotte Lindström (biolog med limnologisk inriktning). Företaget är certifierat
enligt såväl ISO som PEFC och FSC vilket ställer stora krav på administration
och myndighetskontakter. Skogen omfattar 7 000 hektar varav hälften är granskog
med bok som god tvåa. Maskinavverkningarna sköts av entreprenörer
medan de manuella insatserna görs med
sex egna anställda skogsarbetare.
En stor utmaning är ambitionen att
kombinera höga produktionsmål med lika
höga naturvårdsmål. Bl.a. har det hittills
anlagts 50 hektar våtmarker och man strävar efter att varje år skapa två nya. En
annan viktig aspekt i fastighetsskötseln
är besöksnäringen. Några av Skånes vackraste naturområden och viktigaste kulturhistoriska platser ingår i ägoinnehavet.
Dessa görs tillgängliga för allmänheten
genom särskilt iordningställda vandringsleder. Man lägger ner mycket arbete för
att på ett pedagogiskt sätt föra ut budska7
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Matts Karlsson, Christinehof & Högestads nye skogschef, demonstrerar med stor entusiasm och
med "ett levande diagram" godsets höga produktionsmål. - Foto: U. Olsson.

pet om brukande och bevarande. Detta
åskådliggjordes på ett imponerande sätt
genom ett av de flesta aldrig tidigare skådat ”levande diagram”. Ett annat bevis
på de höga naturvärdena på fastigheterna
är att drygt 2 200 hektar utgörs av s.k.
Natura 2000-områden. För att åskådliggöra hur man arbetar med produktion
och miljö gick vi igenom ett bestånd där
produktions- och naturvårdsträden var
markerade och diskuterade för och emot
olika trädval.
Demoplantering
Vi besökte även under eftermiddagen en
inhägnad ädellövplantering. Här berättade
Magnus Löf från SLU om de demonstrationsplanteringar som anlades efter de
svåra stormfällningarna av gran i Sydsverige 1999. Totalt sex stycken
demonstrationsplanteringar med barr och
löv anlades i Skåne, Blekinge och Hal8

land. Syftet med dessa planteringar var
flera. Bl.a. att studera snytbaggeskadornas
utveckling. Här kunde konstateras att angreppen på ädellöv blev små, vilket man
redan visste. Skadorna på gran blev stora,
vilket man också visste. Det man inte
riktigt visste men nu kunde konstatera
var att lövinblandningen inte hade någon
större effekt när det gäller skadorna på
gran.
Efter stormen 1999 infördes ett särskilt återväxtstöd med syftet att öka andelen ädellöv som ersättning för gran.
Det har genomförts en inventering av ett
urval av de planteringar (ca 300 hektar)
som fått del av det statliga stödet. Lite
om resultaten av den inventeringen presenterades av Jonas Bergqvist och Jonas
Cedergren från Skogsstyrelsen medan
åhörarna kunde intaga eftermiddagskaffe
som sponsrats av Christinehof och Högestads förvaltning AB.
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Carl Piper, Christinehof & Högestad, mottagare av Ekfrämjandets rikspris Ekskrinet.
- Foto: Thomas Thörnqvist.

Tack och prisutdelning
Det var nu så långt lidet på eftermiddagen att det var hög tid att försöka avbryta
diskussionen och förbereda avslutningen.
Jan Linder började med att konstatera att
två dagar kan gå fort, men att dessa två
exkursionsdagar gått ovanligt fort. Jan
konstaterade att exkursionen förhoppningsvis gett deltagarna en bred belysning
av vad ädellövskogsbrukaren kan möta
under en omloppstid. Jan tackade alla som
på olika sätt bidragit till att göra årets
exkursion så lyckad.
Ett extra trevligt inslag i avslutningen
var att Ekfrämjandet detta år kunde av-

sluta exkursionen med att utdela Ekfrämjandets finaste utmärkelse, Ekskrinet,
till Carl Piper. Motiveringen, som formulerats och upplästes av Gustav Fredriksson, finns på annan plats i detta nummer av Ekbladet. Carl Piper tackade för
utmärkelsen, men betonade att det goda
resultat som skapats på fastigheten inte
bara är ägarens förtjänst. Kloka medarbetare såväl skogsarbetare som skogsförvaltare har genom åren lagt grunden
till dagens resultat. Utmärkelsen är en
stimulans till fortsatt arbete med den inriktning man valt.

9
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MARKNADEN FÖR LÖVTIMMER
HÖSTEN 2009
Marknadsgruppen / Anders Ekstrand

Södra har köpt Wernerträ
Den största händelsen på lövmarknaden
den senaste tiden är Södras förvärv av
Wernerträ i Djursdala norr om Vimmerby.
Wernerträ sågar framför allt björk och ek
men kommer även såga al, asp, bok, ask
och mindre volymer alm i framtiden. Det
är Södras dotterbolag Gapro som köpt
företaget. Gapro hyvlar lister, paneler och
massiva golv av en mängd träslag.
Vid anläggningen i Grimslöv söder om
Växjö hyvlas endast produkter av lövträ.
Huvuddelen av detta har tidigare varit
importerat men kommer nu att ersättas
med svenskt lövvirke. Södra får därmed
en unik kedja från lövträdet i skogen via
Södra skog till Wernerträ till Gapro och
rakt in på byggmarknader över hela Norden. En intensiv produktutveckling pågår.
Alla leveranser av lövtimmer kommer
i framtiden att gå via Södra Skog, men
även den som inte är medlem i Södra
kommer att kunna leverera till Wernerträ.
Internationella finanskrisen påverkar
Björken är det trädslag som drabbats hårdast av den internationella krisen. Eftersom
de ryska tullarna på björkved inte genomfördes finns ett stort överskott av
björkmassaved. Östra Hults elektriska
såg utanför Värnamo brann hösten 2007
och har inte kunnat såga våren 2008. Den
är nu återuppbyggd. Wernerträ har på
10

grund av konjunkturläget endast kunnat
såga begränsade volymer. En viss ljusning syns dock inför hösten 2009. Även
al har varit på en låg nivå, men om en viss
produktutveckling tas emot väl av marknaden kommer efterfrågan öka dramatiskt
hösten 2009.
På grund av den sviktande byggmarknaden i USA finns i dagsläget ingen efterfrågan på amerikansk rödek och
sykomorlönn i Sverige.
Det går att placera mindre partier av
lind, lönn, alm, fågelbär och rönn, men
kontakta alltid din affärspartner innan
avverkning för att diskutera pris och lämplig avverkningstidpunkt. Det finns ingen
marknad för avenbok för tillfället.
Bokmarknaden visar positiva signaler
men startar från en låg nivå. Det är den
låga svenska kronan i förhållande till
framför allt euron som gör svensk bok
konkurrenskraftig. Nymölla har under en
tid haft driftsproblem och genomfört investeringar vilket lett till höga bilvägslager av bokmassaved. Detta förväntas
rätta till sig under hösten.
Avverka endast sjuk ask
På grund av askskottsjukan råder det ett
markant överskott av asktimmer på marknaden vilket håller ner prisnivån. Asken
används framför allt av golvindustrin men
även till en del möbler.
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Det är Södras dotterbolag Gapro som köpt Wernerträ. Gapro hyvlar lister, paneler och massiva
golv av en mängd träslag. Bilden är tagen vid Ekfrämjandets studiebesök på Wernerträ 2007. Foto: A. Ekstrand.

Avverka endast sjuka träd som riskerar att dö, för att marknaden skall kunna ta
hand om virket som sågtimmer.
Försiktig prishöjning på flis och
brännved
Efterfrågan på energi har varit hög den
gångna vintern och i storstadsregionerna
närmar sig prisnivåerna massaveden. Flera
stora kraftvärmeverk som producerar både
grön el och fjärrvärme är under konstruktion, varför det överskott av flis som
funnits förväntas minska.
Ökade energipriser talar till lövets fördel, men prisnivån på flis och brännved
vill inte riktigt lyfta på grund av ett visst
överskott på marknaden.

Positivt för lövmarknaden
Generellt verkar det som lövmarknaden
påverkats något mindre än barrmarknaden
av finanskrisen. Volymerna lövtimmer har
sjunkit något men prisnivån är fortfarande
stabil.
Det råder en mycket stor efterfrågan
på svensk asp. Den används till bastupanel, bastulavar och interiörpaneler och
lister. Efterfrågan på tändsticktimmer är
också god, med en prisnivå runt 400 kronor per m3fub. Poppel kan tyvärr avsättas
endast som massaved och för energiändamål.
Marknaden för ek hade en kort nedgång i början av finanskrisen men är nu
åter på en hög nivå. Grov ek har inte
sjunkit i pris men kvalitets- och diameter-
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kraven för de klenaste stockarna har
skärpts något. Minsta diameter är nu 22
cm och kortaste längd 22 dm till Kährs.
Även andra ekanvändare såsom Berg
och Berg i Blekinge, Wernerträ och
Danish Hardwood köper ek, varför marknadens möjligheter att ta hand om all ek
som avverkas bedöms som goda.

12

Bäst betalt är stock grövre än 38 cm
som kan användas till golvtiljor eller
möbelämnen där prisnivån är från 1400
kronor per m3to och uppåt. Ett nytt sortiment med listek kommer troligen från
Wernerträ till hösten. Rotstock av ek från
diameter 28-38 och med längder från 340
cm till 420 cm med en prisnivå från 9001700 per m3to.
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OLIKA TYPER AV SJUKDOMAR PÅ EK,
ALM, ASK OCH AL
Pia Barklund, Inst. för Skoglig Mykologi och Patologi, SLU Uppsala

Många undrar över varför det dör så
många lövträd. Kan det finnas en gemensam orsak?
För närvarande har vi omfattande sjukdomar på främst asken och almen, som
innebär att mängder av träd dör. Tidigare
förekom under lång tid ganska omfattande ekdöd. Här och var står fortfarande
många döda ekar kvar och vittnar om en
ungefär 15-årig period med ekdöd.
Klibbalen har också sjukdomsproblem
sedan slutet av 1990-talet. Det råkar vara
så att dessa sjukdomar representerar olika
sjukdomstyper.
Ekdöd, är en s.k. komplex sjukdom,
som drabbade ekar i norra Europa.
Den synkroniserades av de kalla vintrarna i mitten av 1980-talet och
nedgången har fortsatt i mindre omfattning ända in på 2000-talet.
Almsjuka, är en svampsjukdom som
orsakar vissnesjuka och den kom in i
Sverige på 1950-talet och i en ny
aggressivare form runt 1980.
Askskottsjukan, är en svampsjukdom som angriper innerbark i unga
skott och som i fortsatt angrepp orsakar kräftsår. Askskottsjukan är en ny
sjukdom i världen och finns i Sverige
sedan 2002.
Al-Phytophthora, orsakas av en
svampliknande mikroorganism, som

angriper alarna i stambasen. Sjukdomen upptäcktes i Storbritannien 1993
och rapporterades i Sverige 1996 och
är nu spridd vid och via vattendrag i
södra och sydvästra delarna av vårt
land.
Ekdöden en komplex sjukdom
Allmänt sett är ekar tåliga och de kan bli
gamla. De drabbas då och då av iögonenfallande kalätning av insektslarver, främst
ekvecklare, lindmätare och frostfjäril. De
får också lätt angrepp av ekmjöldaggssvampen som syns som gråvit beläggning
på bladen. Upprepad kalätning, eller kalätning följd av mjöldaggsangrepp kan
leda till att enstaka ekar dör, eller att delar
av kronan dör, men normalt överlever
träden.
Ekar började dö i onormal omfattning
i norra Europa i mitten på 1980-talet.
Det uppfattades som något extraordinärt,
när det 1987 började komma rapporter
om snabb ekdöd på sensommaren 1987 i
Skåne, Blekinge, Halland och sydligaste
Småland. Mängder av ekar dog hastigt,
inom ett till två år, utan att de visat tecken
på allvarliga skador dessförinnan. I södra
Skåne konstaterades ca 15 % avgång i ett
par 30 - 40-åriga bestånd. Den snabba
ekdöden följdes därefter av ekdöd med
långsam sjukdomsutveckling spridd i hela
Syd- och Mellansverige från 1991 (Barklund 2002). Årtalen kan ses som hållpunkter, men är inte absoluta.
13
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Frostskadad ek 1988. - Foto: P. Barklund.

Den internationella skogsforskningsinstitutionen (IUFRO) organiserade 1987
ett forskarmöte om ”Oak decline”. Därefter förekom möten vart eller vartannat
år åtminstone t.o.m. 1998 då vi möttes i
Österrike. Under det första mötet i Polen
jämförde vi våra iakttagelser av skadorna
på ekarna och beskrivningen av skadorna
i norra Tyskland (Hartmann m.fl. 1992)
överensstämde till stor del med erfarenheterna av de tidiga skadorna i Sverige.
Forskningsinsatserna i särskilt Tyskland
och Frankrike betydde att jag med stöd
av dessa kunde finna möjliga förklaringar
till vad som hände.
Tabell 1. Konferenser om ekskador
organiserade inom IUFRO.
Österrike 1987 International Conference on Oak
Decline.
Ungern 1989 Ad hoc Panel on Oak Decline.
Polen 1990 Oak Decline in Europe.
Italien 1992 Recent Advances in Studies on
Oak Decline.
Slovakien 1994 Climate Factors and Fungal
Broadleaved Tree Decline.
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Frankrike 1994 Environmental Constraints and
Oaks: Ecological and Physiological Aspects.
Finland 1995 XX IUFRO World Congress, Session subject: Recent Problems in Oak Decline.
Österrike 1998 Disease/Environment Interactions in Forest Decline.
Polen 1999 Recent Advances on Oak Health in
Europe.

Extrem vinterkyla med djup tjäle under
tre på varandra följande vintrar avslutades med vintern 1986/87, med på många
håll århundradets kallaste januari. Den
föregående hösten hade varit mycket mild
och november 1986 betecknades som en
av de varmaste som överhuvudtaget förekommit i landets södra del sedan
väderleksmätningarnas början. Denna
ovanliga kombination av väderlekssekvenser, torde ha varit utlösande för att
ekar började dö inte bara i Sverige utan
också i Europa; i Polen, Danmark, Tyskland Holland, Belgien och Frankrike.
Mina iakttagelser till att börja med gällande den snabba ekdöden i Sydsverige
visade att de döende ekarna hade frostskador i innerbarken. Frostskadorna
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gynnade utvecklingen av mikrosvampar i
innerbarken (Hartmann m.fl. 1992) och
det ledde till att stora partier innerbark
dog, i vissa fall så omfattande att det
fungerade som en ringbarkning, vilket
innebar försvårad vattenupptagning på
våren. Att frostskadorna blev betydligt
värre i Sydsverige än längre norrut kan
sammanhänga med att snötäcket var tunt
(<10 cm snö) där, samtidigt som det var
mycket kallt i januari 1987. Detta ledde
troligen till allvarligare frysning av rotsystemen i Sydsverige än längre norrut,
vilket ytterligare försvårade vattenupptagningen på våren (Barklund 2002).
I Nordtyskland hävdas det att mycket stark
vinterkyla i kombination med barmark

Döende ek 1988. - Foto: P. Barklund.

var av betydelse för de initiala skadorna.
Dessutom visade det sig att de ekar i
Tyskland som skadades allvarligt av de
kalla vintrarna hade torkskadats allvarligt i samband med den mycket svåra
torkan 1983. Detta indikerar att ekar med
ytligare rotsystem, särskilt riskerade att
påverkas av stark kyla (Hartmann m.fl.
1992). Detta påvisades också i flera fall,
och dessutom att ekar med mycket
fluktuerande grundvatten drabbades.
Sommartorkan 1983 var omfattande i
Europa inklusive Sverige och drabbade
granen allra värst.
I ekdöden med en långsammare utveckling drabbades ekarna likaledes av
frostskador på stammarna, men man
kunde se att de i många fall var
mindre utvecklade och att träden
hade förmåga att läka dem. Dessa
ekar hade fått något lindrigare
skador och kunde klara sig längre.
Många träd var dock så nedsatta
av 1990-talets väderlekspåfrestningar bl.a. mycket torka att deras
förmåga till återhämtning minskade. I sydligaste Sverige inträffade fortfarande år 2000 omfattande ekdöd (Drobyshev m.fl.
2007). Ytterligare skadefaktorer
som har försämrat ekarnas tillstånd
är kalätning med efterföljande
mjöldaggsangrepp, och dessutom
rotskador på grund av frysning och
medverkan av Phytophthora-arter
(Jönsson 2005). I de flesta fallen
angrep honungsskivlingar rotsystemen och dödade till sist träden. Skadeutvecklingen kan ta 515 år. Vi har vant oss vid att se
döende ekar. Även om ekdöden
har avtagit, så finns det fortfarande
många träd som håller på att återhämta sig och kalamiteter av olika
15

Ekbladet 24

Trädet är döende på grund av angrepp av almsjukesvampen.
- Foto: P. Barklund.

slag kan medföra att ytterligare ett antal
träd dör.
Flera perioder med ekdöd under 1900talet har beskrivits. I Tyskland var den
längsta perioden 1911-1924. Skadebeskrivningarna överensstämmer med den
nuvarande, och kan sammanfattas som
ett samspel mellan torka, frost, insektsoch svampangrepp. Den snabba ekdöden
var nog något mycket ovanligt. Ekar dör
16

sällan av en orsak. Komplexa sjukdomar
utmärks av att flera orsaker griper in efter varandra och att det kan vara olika
faktorer i händelsekedjan beroende på
omgivningen. Förloppet kan ta många år.
I det här fallet gjorde troligen den extrema sommartorkan 1983 att ekar med
ytligare rotsystem var försvagade, när de
kalla vintrarna, som också drabbade hela
norra Europa, kom i mitten på 1980-talet
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ningsvis 30 miljoner almar.
Till Sverige kom den första
vågen av almsjuka inte förrän omkring 1950. Den
aggressivare almsjukan kom
1980, då Örups almskog i
Tomelilla kommun drabbades
svårt. Därefter har den aggressiva almsjukan spritt sig
norrut och den finns troligen
nu i almens hela utbredningsområde i Sverige.
Almsjukesvampen kan
Almsjukesvampen angriper kärlen i den senaste årsringen
inte ta sig in till kärlen på
och det är svampens brunsvarta mycel som syns strax under
egen hand utan den får hjälp
barken. - Foto: P. Barklund.
av almsplintborrar (skalbagoch orsakade frysskador. Därefter har ska- gar i familjen vivlar) som fungerar som
dorna utvecklats olika beroende på de vektorer. Mindre almsplintborre, Scolytus
lokala omständigheterna (Thomas m.fl. lævis, är den vanligaste arten och däref2002).
ter kommer större almsplintborre,
Scolytus triarmatus. Tandad almsplintAlmsjukan
borre, Scolytus multistriatus, finns i
Almsjukan kallas också holländska alm- Skåne, på Öland och sällsynt i Mälardasjukan och Dutch Elm Disease (DED). len och är den enda almsplintborren på
Skadorna uppmärksammades först i Gotland. Scolytus scolytus, vanlig på euNordvästeuropa på 1910-talet och det var ropeiska kontinenten, förekommer än så
i Holland som sjukdomsorsaken fastställ- länge endast i Skåne och Halland. Arten
des. Svampen, Ophiostoma ulmi, orsakar förefaller dock att vara på snabb spridvissnesjuka genom att blockera vätske- ning.
transporten i kärlen i grenar och stammar.
Almsplintborrarna lägger sina ägg i
De olika almarterna i Europa är alla mot- innerbark i döende eller nyligen döda
tagliga. I Storbritannien startade forskning almar, men där innerbarken ännu är frisk.
om sjukdomen tidigt och man kunde följa Även almved som lagrats en tid kan ha
den snabba sjukdomsutvecklingen som innerbark som fungerar som yngelnådde sin kulmen redan 1930, då mellan material. Larverna övervintrar under bar10-40% av almarna i Nordvästeuropa och ken och på våren fullbildas skalbaggarna.
Storbritannien hade dött. Almsjukan Om trädet är nedsmittat med almsjuka
spreds också till Nordamerika på 1930- kan svampsporer fastna på de nykläckta
talet och där utbröt en epidemi av en ny, almsplintborrarna. De flyger till levande
mycket aggressivare, form av almsjuke- almar för att näringsgnaga i barken på
sjukesvampen, som senare kommit att grenar i almkronan och då överförs spokallas Ophiostoma novo-ulmi. Den nya rer till ledningsbanorna i kvistar och greformen spreds till Europa i slutet av 1960- nar. Svampangreppet orsakar vissnesjuka
taletoch mellan 1970-90 dog mer än 25 hos almen. En annan viktig spridningsmiljoner av Storbritanniens uppskatt17
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väg för svampen är via rotkontakt mellan
närstående almar.
På Gotland upptäcktes almsjukan så
sent som 2005, och där angrips förutom
skogsalmen Ulmus glabra också lundalmen, Ulmus minor, som är vanlig i de
gotländska ängena. På Öland finns almsjuka sedan slutet av 1990-talet och där
angrips de båda nämnda almarterna och
dessutom den för Öland unika vresalmen,
Ulmus laevis. Almsjukan har spritts till
Sverige med almstockar eller almved angripna av almsjukesvamp och innehållande almsplintborrar och detsamma gäller Gotland och troligen även Öland.
För att hindra spridning av almsjukan
ska stockar, ved eller flis av angripna
almar vara omhändertagna och destruerade före 1 april. Då kommer inte almsplintborrarna att hinna bli färdigutvecklade och flyga ut för att näringsgnaga på friska almar.
Askskottsjuka
Asken, (Fraxinus excelsior), drabbas av
askskottsjuka i hela dess utbredningsområde i Sverige, d.v.s. i södra och mellersta

Tidiga angrepp på blad och bladskaft av ask
september 2005. - Foto: P. Barklund
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Sverige inklusive Gotland och Öland
(Barklund 2005, 2006, 2007). De första
säkra rapporterna om askskottsjuka kom
2003, men enstaka personer såg skador
2002. Sjukdomen är således ny i Sverige,
men hade då förekommit i mer än tio år i
Polen och Litauen. Sjukdomsutbredningen i Sverige har skett från sydost från
Litauen och Polen och även om svampangreppet spreds snabbt, kom angreppen
i Västsverige lite senare. Till Norge kom
askskottsjukan först 2008, då asken på
Sørlandet drabbades av omfattande angrepp. Askskadorna i Danmark har
däremot samma tidsförlopp som här i
Sverige. Sjukdomen har spritt sig söderut
och västerut från Polen till Slovenien i
söder och Tyskland i väster.
Det finns flera typer av ”ash decline”
i Nordamerika, men de överensstämmer
inte med den här sjukdomen. Den nya
sjukdomen orsakas av en nyligen beskriven svampart, som 2006 blev benämnd
Chalara fraxinea av en polsk forskare
(Kowalski 2006). C. fraxinea är identisk
med den svamp som angriper asken i
Sverige. I våra tester dels på friland dels i
växthus har svampen visat sig
orsaka samma symptom som
askskottsjuka (Bakys m.fl.
2009a och 2009b). Den mycket
snabba spridningen av sjukdomen tyder på att svampen sprids
med luftburna sporer utan hjälp
av någon vektor. Svampens sporer angriper bladskaft och blad
och därefter kan angreppet växa
inåt stammen och där slutligen
orsaka kräftsår i innerbarken på
årsskotten och även på äldre
stamdelar. Beskrivningen av hur
angreppet sker och utvecklas får
anses vara preliminär, eftersom
det fortfarande inte finns forsk-
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Angreppet växer in i askstammen från en gren.
- Foto: P. Barklund.

ning som verifierar observationerna. Angreppen kan leda till att träd i alla åldrar
dör. Små och unga träd dör snabbare än
äldre och större träd.
Många askar dör för närvarande i
Sverige och hela bestånd håller på att
spolieras av sjukdomen. Såväl yngre som
äldre askar och såväl planterade som
självföryngrade träd är drabbade. Sjukdomen är inte uppmärksammad tidigare i
Sverige, men kan ha funnits på ask i låg
frekvens. Döda skott på askar har iakttagits då och då, men inte alls i den omfattning som vi ser nu.
I Litauen har mer än 30 000 ha med
ask i åldrarna 20-70 år drabbats av ask-

död. Det utgör 60 % av den
totala förekomsten av ask i landet och det har skett under en
tioårsperiod. I de områden där
angreppen kom tidigast i Skåne
och på Öland dör nu mängder
med askar och skogsägarna står
inför problemet att ersätta asken med något annat trädslag.
Eftersom det är en stor variation i mottaglighet för askskottsjukesvampen kan vi hoppas på att askbestånd så småningom kan komma igen med
hjälp av frön från de få till synes opåverkade askarna. Angrepp i askfröplantagen i Snogeholm i Skåne har analyserats
och det visade sig att variationen i mottaglighet är starkt genetiskt betingad. Det är ännu
för tidigt att dra slutsatser, men
skulle resultaten efter förnyade
inventeringar stå sig, så finns
goda förutsättningar för att få
fram ett odlingsmaterial av ask
som är mindre känsligt än det
som odlas idag.
Al-Phytophthora
Det mest typiska för algsvamparna
(Oomyceterna) är att de liknar svamparna,
men att de har simmande sporer, som
således behöver vatten för att förflytta
sig. Phytophthora är ett stort släkte bland
algsvamparna, som orsakar många sjukdomar, t.ex potatisbladmögel och brunröta
i potatis orsakad av Phytophtora infestans.
Dessvärre har vi fått in en sjukdom av
den här typen på al i Sverige. En ny
sjukdom på al konstaterades första gången
i Storbritannien 1993 och den nybeskrivna algsvampen kallades Phytophthora alni. Redan 1997 blev den funnen i Sverige närmare bestämt vid Säveån
19
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stående i högre vatten än de normalt
utsätts för och därför bör om möjligt sådant vatten avledas. Sjuka och
döende alar bör avverkas. Om de
avverkas under angreppet kan kommande stubbskott visa sig vara
friska.
Plantskolor måste följa strikta
odlingshygieniska regler för att inte
sprida al-Phytophthoran i plantskolan och vidare ut till kunderna.

Symptom som tyder på Phytophthora-angrepp,
typiska svarta fläckar vid alens stambas.

utanför Göteborg. Den förekommer nu i
vattendrag i Bohuslän, Halland och Skåne
och både klibbal och gråal kan angripas.
Det har visat sig att Al-Phythophthoran
hybridiserar och den har hittills delats in
i tre hybrider (Ioos m.fl. 2006). P. alni
subsp. alni är den urspungligen brittiska
formen som finns i minst 11 länder. P.
alni subsp. multiformis finns i 4 länder i
Västeuropa inklusive Storbritannien. Den
som ursprungligen hittades i Sverige kallas P. alni subsp. uniformis och den förekommer nu dessutom i Italien, Ungern,
Slovenien, Tyskland och Belgien.
Angreppet sker i stambasen/rothalsen
och trädet dödas sedan innerbarken dödats runt om stammen. Risken för angrepp är störst om alarna tillfälligt blir
20

Förändrat klimat underlättar
spridningen av sjukdomar från
syd till norr
Det tycks inte som om någon av
dessa sjukdomar har med klimatförändringar att göra, men vi är
övertygade om att ett varmare klimat i Sverige kommer att medföra
flera sjukdomar på våra träd.
Det gäller mer sydliga patogena
svampar men också sydliga populationer av de patogener vi redan har
kan spridas hit. Det betyder också
att närstående arter och populationer av samma arter möts, diversiteten
ökar och hybridisering gynnas. Nya
hybrider resulterar ofta i att dessa angriper flera värdarter och med ökad aggressivitet.
Det är svårt att tala om klimatets inverkan på sjukdomar även om klimatet
definitivt har betydelse för förekomsten
av olika sjukdomsalstare (patogener).
Svårigheten ligger i att det är vädret som
i det korta perspektivet drabbar träd och
patogen och det är i synnerhet extrema
väderlekssituationer som är av betydelse
för skadeutvecklingen.
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LÖVSKOGSKURS PÅ DISTANS I VÄXJÖ
Rikard Jakobsson, Harald Säll
Ny lövskogskurs
Hösten 2007 startade vi en lövkurs på
distans vid Växjö universitet. Kursen
omfattar 30 högskolepoäng (vilket motsvarar 20 gamla poäng) och går på
halvfart.
Vi har sedan tidigare distanskurser
(Hållbart familjeskogsbruk, grundkurs
och påbyggnadskurs) som behandlar skötsel, produktion, försäljning, jakt, alternativa inkomstkällor, ja det som en skogsägare kan tänkas komma i kontakt med.
Lövkursen ger en fördjupning av skötsel och produktion av lövskog. Vi tar upp
de industrigrenar som främst tar hand om
lövvirke liksom andra lövträanvändare.
Efter kursen ska deltagaren kunna genomföra en analys av en skogsfastighets
möjligheter till lönsam lövvirkesproduktion.
Förkunskaper
Det finns ett stort intresse att läsa lövkursen och många frågar om man inte
kan börja med den utan att först ha gått
grundkurserna. Vi har dock sett att för att
kunna tillgodogöra sig kursen är det viktigt att ha skogliga baskunskaper inom
uppskattning, skötsel, planering och virkesmarknad.
Kursens innehåll
Kursen innehåller fyra moduler:
1. Ädla lövträd
2. Allmänna lövträd
3. Industri och marknad
4. Eget arbete
22

Modulerna 1-2 om ädla och triviala
lövträd har sin utgångspunkt i lövskogens ekonomiska, ekologiska och sociala
värden för att få kunskap om de möjligheter och svårigheter som skötsel av lövskog medför. Vi behandlar bland annat
geografisk utbredning, virkesförråd,
ståndort, biologi, blomning, skottsträckning, frosttålighet och spridning.
Vi går också igenom anläggning, skötsel
(omloppstid, kvistning, gallring), avveckling, tillväxt, samt skadegörare och predatorer.
Modul 3 om Lövträmarknad och industri ger kunskap om de olika trädslagens användningsområden. Vi tar upp
virkesegenskaper, virkesanvändning och
sortiment. Även industrins lokalisering,
anskaffning, råvarukrav, produktion och
marknader för inköp och försäljning är
en del av modulen.
Modul 4, Eget arbete, är kursens avslutande del där du genomför en analys
av en skogsfastighets möjligheter till lövvirkesproduktion.
Studieformer
Kursen läses på distans och halvfart, vilket innebär att vi har några träffar med
exkursioner varje termin och däremellan
läser deltagaren hemifrån vid de tider som
passar honom eller henne. För att ta del
av studiematerialet loggar du in på en
hemsida, där du hamnar i ett klassrum,
fast på webben. Du kommunicerar med
övriga deltagare, kontaktlärare och kursansvarig.
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Exkursion på Rådde gård. - Foto: Rikard Jakobsson.

En del material är stort till omfånget
och kan ta lång tid att ladda ner, det kan i
stället fås på CD. En del i det flexibla
lärandet består i att använda sig av
Internetbaserade verktyg. Ett sådant är
Skogforsks Kunskap direkt, där t.ex.
hagmarkekens volym enkelt kan bestämmas.
Värdefulla exkursioner
För deltagarna är exkursionerna mycket
värdefulla, inte bara för skogs och
industribesök, utan även genom möjligheten att diskutera gemensamma problem
och utbyta erfarenheter.
Första exkursion på Ryssberget avslutades med övernattning på Tjärö i Blekinge skärgård. Andra dagen fortsatte vi
med ekskogsbruk på Flakulla hos Cecilia
Rooth.
Vid den andra exkursionen besågs
bland annat poppeln på Rådde gård, med
sina 36 m3 sk/ha och år (dock med kraftiga kanteffekter).

Deltagarna
Spannet av deltagare är stort, från ca 25
till 70 år. Några är skogsägare. Många
har andra jobb bredvid. Många kommer
från Småland-Halland-Skåne, men många
har sin hemvist från Mälardalen. Vi har
även en grupp som kommer från Dalarna
och mellersta Norrland.
Diskussionen med och mellan deltagarna är mycket inspirerande, man har
ofta sett både det ena och det andra och
har mycket att relatera till.
Höstens kurser
Kursen är utannonserad till hösten 2009
och får vi bara sökande så ges den. I fjol
var intresset stort och det verkar vara det
även i år. Kursansvarig är Harald Säll.
Harald Säll
Växjö Universitet
Institutionen för Teknik och Design
harald.sall@vxu.se
23
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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2008
Ekskrinet till Arne Mirton

oavbruten följd; oslagbart alltsedan
Arne Mirton arbetade under sin yrkes- Ekfrämjandets start 1944.
Arnes kvaliteter som sekreterare uppverksamma tid i huvudsak i landskap med
ädellövskog, först på Gotland och sedan levdes givetvis av medlemmarna, men
under 30 år i Blekinge. Han har under kanske särskilt av dem som var ordförlängre tid än någon annan i Ekfrämjandets ande under samma tid. Det var nog ganhistoria haft en ledande funktion inom ska lätt för Gunnar och Gustav att vara
Ekfrämjandet. Som sekreterare fungerade ordförande med honom som sekreterare.
han under 17 år från 1985, under först Hans känsla för ordning och reda i sedGunnar Almgren och sedan Gustav Fred- vanliga sekreterareuppgifter, men kanriksson. Därefter var han ordförande under ske alldeles särskilt i arbetet med förbesex år fram till 2008. Det blir 23 år i redelser och genomförande av årsmöten
och exkursioner, skapade en
trygghet för ordförande och hela
styrelsen.
Arne arrangerade också under flera år Ekfrämjandets kurser i ekskogsskötsel i Blekinge,
med i första hand Erik Ståål som
lärare. Han var inför de sista
kurserna pådrivare för att rekrytera deltagare och ordna med exkursionsdagar. I hemlandskapet
Blekinge har han anlagt ett flertal demonstrationsområden med
plantering av ädellövskog. Planteringarna har under senare år inventerats och resultaten förtjänstfullt dokumenterats.
Arne avslutar nu, eller som vi
hoppas gör en paus i sitt aktiva
arbete inom Ekfrämjandet efter
sex år som ordförande. En ordförande ska vara både traditionsbärare och förnyare. Detta förverkligade han på ett ypperligt
sätt genom sitt lågmälda och lättsamma sätt att leda Ekfrämjandet
Arne Mirton tackar här för mottagandet av Ekskrinet
– inte minst vid årsmöten och
vid Ekfrämjandets årsmöte 2008. - Foto: U. Olsson.
exkursioner. Han hade en för24
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måga att lyssna på styrelse och medlemmar och det uppskattades av alla. Både
mångåriga och nytillkommande medlemmar har under hans tid kunnat känna trivsel och engagemang och vi hoppas få se
honom under många kommande år inom
Ekfrämjandet.
Bengt Nihlgård och Gustav Fredriksson

Ekfrämjandets rikspris 2008
till Carl Piper

till lövskog. Policyn för förvaltningen är
att man ska sträva efter att bevara alla
natur- och kulturvärden och att ”återskapa
den ekologiska balans som rubbats av
människan”.
Genom satsning på ek, bok och andra
ädla lövträd inom Högestad och Christinehof bygger man upp långsiktigt höga
rotvärden för framtida investeringar. Samtidig odling av snabbväxande lövträd såsom poppel och förädlad vårtbjörk ger på
kort sikt hög avkastning.
Inom Christinehofs Ekopark, en av
Europas första privatägda, bevaras områden med skoglig kontinuitet av ädel-

Carl Piper äger och förvaltar Högestad
och Christinehof – Skånes största privata
egendom. Skogen omfattar inemot 7000 hektar. Historiskt var
skogsbruket inriktat mot lövskog
och huvudinriktningen var att
förse Andrarums Alunbruk, en av
våra första industriella miljöer,
med ved. I samband med detta
upprättades en av Nordens första
skogsbruksplaner redan under
1600-talet. Befolkningstillväxt,
överavverkningar och åretruntbete ledde liksom i många andra
delar av Skåne till skogsbrist under 1800-talet när ljunghedar och
fäladsmarker bredde ut sig. Från
slutet av 1800-talet och i början
av 1900-talet restaurerades stora
skogsarealer. Framför allt planterades gran på fäladsmarker.
Skogsbruket har emellertid under senare årtionden getts en
annan inriktning.
Skogarna på Christinehof består idag till 60 % av barr och på
Högestad 40 %. Målet är nu istället att 60 % av hela skogen
ska bära lövskog. Tidigare
jordbruksmarker planteras med Carl Piper fick Ekfrämjandets rikspris, Ekskrinet, under
lövträd och efter avverkning om- Ekfrämjandets besök i en bokskog tillhörande Högestad.
vandlas äldre granplanteringar -Foto: Thomas Thörnqvist.
25
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löv, vilket skapat höga naturvärden. En
viktig del av Ekoparkens uppgifter är att
visa upp verksamheten och sprida kunskap om såväl ekosystemens funktion
som den biologiska produktionens roll i
ett hållbart samhälle.
Carl Piper är den drivande arkitekten
bakom de strategier och policy som är
vägledande för förvaltningen av Högestad och Christinehof. De är ett resultat
av Carl Pipers engagemang i miljöfrågor,
lyhördhet för samhällets utveckling,
forskningssamarbete och en öppen dialog med aktörer i omvärlden. Carl Piper
är en engagerad lyssnare som har förmåga att praktiskt för sitt företag dra slutsatser av vad som sker eller förväntas ske
i omvärlden.
Carl Piper är en synnerligen generös
person, som gärna delar med sig av erfarenheter, visar upp sina skogar vid exkursioner och utbildningar. Skogarna är
öppna för forskare, studenter, skogsfolk,
skolor, föreningar och allmänhet. Det
finns knappast någon annan privat
skogsägare i Sverige som på liknande
sätt lever upp till internationella överenskommelser om hur uthålligt skogsbruk
ska tillgodose ekonomiska, ekologiska
och sociala funktioner.
Carl Pipers engagemang för lövskogen
och i synnerhet för ädellövskogen gör att
dagens skogar på Högestad och Christinehof kan ses som ett förverkligande i
stor skala av vad Ekfrämjandet jobbar
för. De är dessutom en förebild för sydsvensk skogsskötsel och skogsbruk i ett
samhällsperspektiv.
Ekfrämjandet överlämnar 2008 års
rikspris till Carl Piper med övertygelsen
att förvaltningen av Högestad och Christinehof ännu inte nått sina slutliga mål
utan kommer att under flera årtionden
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framöver ge skogsskötare och miljövårdare kloka och intressanta impulser.
Gustav Fredriksson

Ädellövskogspris till
ekforskare
Stellan Sunhede har sedan 1993 bidragit
med en artikelserie i Ekbladet om vedoch barklevande svampar på ek. I femton
artiklar har hittills 23 arter presenterats
närmare i text och bild.
Stellan har så långt tillbaka han kan
minnas alltid varit fascinerad av djur och
natur. Exkursionerna gjordes i de ställvis
ekrika omgivningarna runt hembygden i
Värnamo. Intresset för ek var till en början mest entomologiskt inriktat men sambandet mellan insekter och rötangripna
ekar ledde så småningom över i ett djupare engagemang för ekens vedsvampflora.
Under mer än trettio år har eksvampfloran på drygt 400 utvalda ekar följts i
åtta fasta provrutor i södra Sverige och
mer än 97.000 ekar av olika diametersklasser undersökts i Nordeuropa (Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen,
Norge och Sverige). Forskningen behandlar bl.a. frågor om geografiska utbredningsmönster, rumslig fördelning av
fruktkroppar och rötor, populationsstrukturer, succession, taxonomi, miljö
och substratkrav.
Stellan har bl.a. arbetat som lärare vid
Göteborgs universitet där han disputerade 1990 i systematisk botanik med ett
omfattande arbete om marksvampar. De
sista tio åren har han arbetat på Högskolan i Skövde där han varit universitetslektor i organismbiologi. Här har hans stora
intresse för undervisning i naturvetenskap bl.a. renderat honom det pedagogiska priset ”guldäpplet”. Eksvamp-
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Stellan var under många år
medlem i ArtDatabankens
floravårdskommitté
för
svampar. Resultat från eksvampprojektet har bl.a. kommit floravården till godo i
form av artfaktablad rörande
rödlistade svampar på ek. I
publikationer tillsammans
med andra forskare har bl.a.
arter nya för vetenskapen beskrivits, populationsstrukturer
hos rötsvampar i ek analyserats och sällsynta och skyddsvärda svampar på ek behandlats. Att få bidra med artiklarna i Ekbladet ser han
mycket positivt på. Det är en
av högskolornas och universitetens tre viktiga uppgifter
nämligen den att nå utanför
de akademiska väggarna.
Fältarbete pågår fortfarande under 3-4 månader av
Stellan Sunhede med Ekfrämjandets ädellövskogspris. året men tyngdpunkten av arFoto: Irma Sunhede.
betet är förlagd till bearbetforskningen har från sin start till största ningen av den enorma mängd data som
delen bedrivits utanför tjänsten med in- insamlats. Stellan hoppas så småningom
tresse och nyfikenhet som drivkraft. Stel- kunna sammanfatta sin forskning i ett
lan slutade sin tjänst våren 2008 för att arbete med titeln ”Wood- and barkpå heltid kunna ägna sig åt sin eksvamp- inhabiting fungi on Quercus in Northern
forskning men är fortfarande knuten till Europe”.
Stellan Sunhedes framgångsrika
forskningsgruppen ”Ekologisk modellering, Inst. för vård och natur” vid hög- ekforskning och medverkan i Ekbladet
gör honom till en mycket värdig mottaskolan.
gare av Ekfrämjandets ädellövskogspris.
Ulf Olsson
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Jan Linder t.h. delade ut Ekfrämjandets ädellövskogspris till Lars-Börje Nilsson vid ett besök
på Lars-Börjes marker. - Foto: Boris Möllerström.

Lars-Börje Nilsson Ekfrämjandets ädellövskogspristagare
2008 i Blekinge län
Lars-Börje Nilsson äger och förvaltar
skogsfastigheten Bostorp 2:2 i Fridlevstad socken, Blekinge län. Av den totala
skogsmarksarealen, 77 hektar, är cirka 10
hektar lövskog, huvudsakligen nyanlagda
bestånd med ek, bok och fågelbär och
björk. Lars-Börje har sedan mitten av
1970-talet ett mångårigt förflutet som
skogsvårdskonsulent i Blekinge. Sedan
2001 förvaltar han Fortifikationsverkets
skogar i södra Sverige.
Lars-Börje insåg tidigt vikten av att
bevara ett varierande lövinslag i skogslandskapet och har engagerat sig såväl i
utvecklingen av befintliga lövbestånd som
nyanläggning av lövskog.
Anläggning av ädellövskog var under
1980- och 1990-talet, när ädellövskogs28

stödet introducerades, en relativt ny och
oprövad verksamhet i Blekinge eftersom
det saknades tradition. Lars-Börje var en
av de pionjärer som vågade testa och
utveckla idéer och metoder som var anpassade till länets lokala förutsättningar.
Han skaffade sig därigenom mycket gedigna kunskaper och erfarenheter som
kom väl till pass i hans roll som skoglig
rådgivare. Utvecklingsarbetet bjöd ibland
på besvikelser, som t ex när Lars-Börje
medverkade till länets första ekplantering
med el-stängsel till skydd mot viltskador.
Det visade sig snart vara en bekymmersam felsatsning som fick ersättas med
mera beprövade metoder.
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Lars-Börjes entusiasm och förtroende
har under lång tid inspirerat många
skogsägare i östra Blekinge och resulterat i betydande arealer nyanlagd ädellövskog. Han har inte enbart agerat som
inspiratör och rådgivare, utan även varit
markägarna behjälplig med det praktiska
utförandet. Han har också varit noga med
att följa upp föryngringarna och sett till

att kompletterande åtgärder utförts vid
behov.
Genom sitt stora engagemang och
idoga arbete för ädellövskogen, både som
rådgivare, förvaltare och markägare, är
Lars-Börje Nilsson en synnerligen värdig mottagare av Ekfrämjandets ädellövskogspris 2008.
Arne Mirton
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VEDSVAMPAR PÅ EK - 16. PLATTICKA
Stellan Sunhede
Begreppet tickor omfattar flera olika familjer av basidiesvampar. En av dessa är
Ganodermataceae som bl.a. karaktäriseras av sina dubbelväggiga bruna sporer
med groddpor. Familjen innehåller släktet Ganoderma, lacktickor, som främst
utgör en mångformig tropisk grupp. Från
Norden är följande arter kända: eklackticka Ganoderma resinaceum,
hartsticka G. pfeifferi, lackticka G.
lucidum, platticka G. applanatum samt
sydlig platticka Ganoderma australe. Alla
fem arterna kan i Europa växa på ek även
om hartsticka främst växer på bok och
eklackticka föredrar ek (Ryvarden &
Gilbertson 1993). Nedan presenteras
plattickan som är ganska vanlig på ek i
Sverige men även växer på flera andra
trädslag. Nomenklaturen följer Ryvarden
& Gilbertson (1993).
Fruktkropp
Platticka – Ganoderma applanatum
(Pers.) Pat. – Synonym G. lipsiense
(Batsch) G.F. Atk. i Hansen & Knudsen
(1997).
Vedlevande, hattbildande ticka. Fruktkroppar fleråriga, ± brett vidväxta, ca 7–
40 (–65) cm breda, 2–12 cm tjocka vid
basen, 7–25 (–40) cm djupa, ± konsolformade, tämligen tunna och platta, ±
halvcirkel- till njurformade sedda ovanifrån, som färska segt korkartade, i torrt
tillstånd hårda, främst växande enstaka,
ibland ihopsmältande eller taktegellagda
(Figur 1, 2). Hattovansida jämn till knölig, ± koncentriskt fårad, med en ljust
30

brungrå-gråbrun-brun matt skorpa, ibland
rostbrun (kakaobrun) av svampens sporer som virvlat upp från hattundersidan
och lagt sig på hattytan (Figur 2; foto i
Ryman & Holmåsen 1998). Hattkant ±
spetsig, under aktiv tillväxt vitaktigt med
brunaktiga fläckar vid tryck. Undersida
som torr vitaktig-gråvit med runda porer,
4-6 per mm. Poryta under aktiv tillväxtfas vitaktig, snabbt och varaktigt brun
vid tryck (Figur 4). Fruktkroppskött
(trama) ovan rörlagren ljusare brunt med
eller utan vita strimmor eller fläckar (Figur 3). Rörlager gråbrunt-brunt, hos äldre
fruktkroppar skiktat, skikten vanligtvis
åtskilda av 1-5 mm tjock, mörkbrun
tramavävnad (Figur 3). Gamla rörlager
med vita stråk (Figur 3). Rör upp till 1015 mm långa. För mikroskopiska kännetecken se Hansen & Knudsen (1997) och
Ryvarden & Gilbertson (1993).
Variation och förväxlingsarter
Plattickans frambrytande fruktkroppar är
vitaktiga och dynlika. Storleken på fullbildade fruktkroppar varierar starkt.
Jaederfeldt (2003) rapporterar en 90 cm
bred fruktkropp. Mycket små, 2-4 cm
breda, väl utvecklade fruktkroppar förekommer (se nedan). Ibland är de smalt
vidvuxna substratet och antydan till fot
förekommer. Fruktkroppar som växer tätt
ovanför varandra smälter ibland ihop till
20-30 cm tjocka enheter. Fruktkroppar på
undersidan av fallna grova ekstammar kan
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bli resupinata (skorplika) eller bara ha
antydan till hattkant.
På plattickans undersida ser man ibland ± tätt sittande tapplika bildningar
med rundad ihålig ände (Figur 4). Dessa
”gallbildningar” orsakas av larverna av
en svampfluga, Agathomyia wankowiczii
Schnabl, vars larver lever av plattickan.
Med ett spetsigt föremål kan man
skriva eller rita på den vita porytan som
då omedelbart oxiderar till mörkbrunt,
vilket återspeglas i plattickans engelska
namn, Artist´s bracket.
Platticka kan förväxlas med sydlig
platticka, Ganoderma australe (Fr.) Pat.
(G. adspersum (Schulzer) Donk., G.
europaeum Steyaert). Gamla exemplar
av sydlig platticka skiljer sig från platticka
genom att sakna tramavävnad mellan rörlagren och ha ett homogent brunrött
trama. Hattskorpan varierar från 1 till 3
mm hos sydlig platticka och från 0,5 till
1mm hos plattickan. Unga exemplar av
de båda arterna skiljs främst med hjälp
av sporstorleken som är 8,5-10(-12) x 57.5 _m för sydlig platticka och 6-8,5 x
4,5-6 _m för platticka (Ryvarden och
Gilbertson 1993). Jahn (1963) jämför karaktärerna för de båda arterna i tabellform.
Gamla mörka lite tjockare fruktkroppar
av platticka kan påminna om gamla mörka
lite tunnare exemplar av fnöskticka,
Fomes fomentarius (L.:Fr.) Kickx., med
gråsvart översida. Plattickan har dock
brunt trama utan mycelialkärna och vitaktig poryta medan fnösktickan har ett
brungult trama med mycelialkärna och
blekbrun poryta.
Ekologi
Plattickan är inte ovanlig på ek i Sverige
och funnen i både skogs- hagmarks-, parkoch vägkantsmiljö. Fruktkroppar har

främst observerats på stammen av skadade eller halvdöda träd, fallna stammar
och grova grenar samt på stubbar, mestadels växande på ännu barkklätt substrat.
Svampen har även hittats på basen av till
synes friska ekar. Dessa träd uppvisar ofta
skador (under invallning) på rotbaser och
exponerade grövre rötter som sannolikt
utgör infektionsvägar för svampen. Ibland uppträder många fruktkroppar på
stammen av grova, barkklädda ekar efter
det att de blåst omkull. Som mest har 95
plattickor observerats på samma stam.
Plattickan är liksom askticka,
Perenniporia fraxinea (Bull.:Fr.) Ryvarden inte bunden till ek (Sunhede 2008).
I Sverige är den främst funnen på lövträd
och sällsynt på barrved. Olofsson (1996)
ger en utförlig förteckning av plattickans
substratval i Sverige. Jahn (1979) anger
svampen som vanlig i lövskog, särskilt
bokskog, i Mellaneuropa. Från Tjeckien
och Slovakien listar Kotlaba (1984)
plattickan från en lång rad lövträdssubstrat, inkluderande ek, samt från barrved. Av 773 fynd rapporterar han 221
från bok, 24 från vitgran Abies alba och
21 fynd gjorda på gran.
Röta
Arten orsakar vitröta. På ek har fruktkroppar observerats på till synes friska
eller skadade träd, döda, stående eller
fallna stammar och stubbar. Breitenbach
& Kränzlin (1986) skriver ”på död lövved men också som svag parasit eller
sårparasit”. Schwarze m.fl. (2004) noterar att Ganoderma-arter vanligen är
rotsvampar och refererar till Gibbs &
Greig (1990) som fann att lacktickor var
den tredje vanligaste svampen i vindfällda
träd under den stora stormen den 16 oktober 1987 i England. På aspträd fann Ross
(1976) att G. applanatum främst etable31
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Figur 1

Figur 2
Figur 1–2. Platticka, Ganoderma applanatum. – 1, 2: Fruktkroppar på fallen 1,3 m grov,
barkklädd ek (Quercus robur). – 1: Treårig, 13 cm bred fruktkropp. – 2: Sammanvuxna
fruktkroppar med brunfärgade rester av fjolårssporer kvar på hattytorna. – 1, 2: Västergötland,
Medelplana sn, Råbäck, Munkängarna 20.03.2009 respektive 17.01.2008. – Foto: Stellan
Sunhede.
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Figur 3

Figur 4
Figur 3–4. Platticka, Ganoderma applanatum. – 3: Vertikalt snitt genom 4-årig, färsk fruktkropp
med rörlager åtskilda av mörkbrun tramavävnad. Gamla rörlager och trama med vita hyfstråk –
4: Undersida av 2-årig, ca 7 cm bred, torkad fruktkropp med ”gallbildningar” av tvåvingen
Agathomyia wankowiczii. Brun fläck på porytan (nedtill vänster) orsakad av tumning när
svampen var färsk. – Foto: Stellan Sunhede.
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rade sig på skadade, över 7,5 cm grova
rötter. I Sverige har författaren till denna
artikel observerat fruktkroppar av G.
applanatum vid basen eller på rotbaser
av ekar skadade av tramp från nötkreatur,
barkgnag av hästar eller fordon av olika
slag.
Utbredning och status
I vårt land är plattickan tämligen allmän
till allmän i Götaland och Svealand. Enligt utbredningskarta i Olofsson (1996)
är den ± sällsynt i Norrland där den i de
norra delarna följer kusten med spridda
fynd upp till Haparanda. Arten är allmän
i Danmark (Hansen & Knudsen 1997). I
Norge är plattickan inte så vanlig och
följer ekens utbredning på Østlandet och
runt kusten med spridda förekomster
norrut till Trøndelag (Ryvarden pers. meddel.). I Finland är arten vanlig i södra
mellersta Finland och sällsynt norrut till
Aakenustunturi i finska Lappland (Niemelä 2007). Enligt Ryvarden & Gilbertson
(1993) är plattickan allmän i övriga Europa och har en circumboreal utbredning.
Artens roll i skogsbruket
Arten är inte ovanlig på ek i Sverige men
tycks vara sällsynt på levande träd i de
välskötta ekbestånd författaren undersökt.
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Summary
Sunhede, S. 2009. Vedsvampar på ek. 16.
Platticka, Ganoderma applanatum (Pers.)
Pat. (Wood fungi on oak. 16. Artist´s
Bracket Ganoderma applanatum (Pers.)
Pat. –Ekbladet 24: XX-XX).
The gross morphology, ecology, and distribution of the white-rotting polypore Ganoderma
applanatum (Pers.) Pat. (G. lipsiense (Batsch)
G.F. Atk.) on Quercus are treated. Illustrations
in colour show entire or sectioned fruitbodies
and galls caused by the dipteran Agathomyia
wankowiczii Schnabl. The size of well developed
fruitbodies is very variable, varying from 2 cm
wide dwarf specimens up to 90 cm wide hats. In
Sweden the fungus is found on many genera of
deciduous trees and rarely on conifers. It is
rather common on Quercus, mostly found on
fallen logs, stumps and on dead parts of standing trees, in woods, grazed woodlands, parks
and along road-sides. The fungus is also found
on the bases of seemingly healthy-looking oaks.
These trees often show wounds under healing,
on root-bases and on exposed thick roots, which
likely are the infection routes for the fungus.
Such damages are caused, for example, by
trampling and bark gnawing of grazing animals
and by vehicles of different kinds. Large numbers
of fruitbodies, up to 95 specimens, are observed
on bark-clad trunks of Quercus after windfall.
Many of these fruitbodies show a slow growth
rate and seldom grow large before dying off.
Stellan Sunhede, School of Life Sciences, University of Skövde, Box 408, SE–541 28 Skövde,
Sweden.
E-mail: stellan.sunhede@his.se.
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SAMBAND MELLAN
LUFTFÖRORENINGSDEPOSITION OCH
VITALITET HOS EK- OCH BOKBESTÅND I
SÖDRA SVERIGE
Ingrid Stjernquist1, Peter Schlyter1 och Kerstin Sonesson2
I början av 1900-talet dominerade bruna
skogsjordar i Skåne och Blekinge, framförallt i lövskogar och hagmarker. I östra
Götaland fanns brunjordar, podsoler samt
olika övergångsformer beroende på
vegetationshistoria och klimat. I västra
Götaland fanns områden med instabila
bruna skogsjordar vilka lätt podsolerades
under bestånd av barrträd och bok (Tamm
1930). Under den senare delen av 1900talet påverkades brunjordarna i sydvästra
Sverige negativt av den höga depositionen av försurande ämnen och kväve.
Marken försurades ca en pH-enhet och
näringskapitalet i jorden reducerades kraftigt. Depositionen av försurande ämnen
var speciellt hög i västra och sydvästra
Götaland, dvs. i områdena med instabila
brunjordar, vilket lett till en kraftig
podsolering av dessa.
Sedan 1990-talet har utsläppen av svavel och kväve minskat i Europa tack vare
Oslo- och Göteborgs-protokollen inom
ramen för Konventionen mot långväga
gränsöverskridande luftföroreningar. I
Sverige har nedfallet av svavel minskat
med cirka 60 procent under perioden
1990-2004, medan nedfallet av kväve
minskat med 30 procent under samma
1

period. Försurningshastigheten i skogsmark har också minskat men marken är
fortfarande kraftigt utlakad på viktiga näringsämnen och nedfallet är på många
håll alltjämt större än vad naturen
långsiktligt tål.
Även skogsbruket bidrar till näringsobalans i marken eftersom uttag av biomassa innebär bortförsel av näringsämnen. Vid högt uttag kan skogsmarken inte
kompensera näringsförlusten genom vittring vilket på sikt kan innebära att skogen växer sämre.
Sambanden mellan luftföroreningar
och markförsurning är lättare att se än
sambanden mellan luftföroreningar och
skogsskador. Långsiktig miljöövervakning av skogsmarken och skogens vitalitet är därför viktig.
I början av 1980-talet kom de första
rapporterna om ”nya” skogsskador och
sviktande skogsvitalitet i sydsvenska lövskogar. Skogsstyrelsen genomförde vid
tre tillfällen, 1988, 1993 samt 1999, en
särskild skogsskadeinventering av ek och
bok i Sydsverige. Inventeringarna visade
att skadesituationen hos de båda trädslagen förvärrades kraftigt fram till 1999
(Anderson & Sonesson 2000). Medel-

Inst. f. naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet,
samhälle, Lärarutbildningen, Malmö högskola.
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A

Exac (mmolc/m2, år)

B

Exac (mmolc/m2, år)
Figur 1. Överskridande av den kritiska belastningsgränsen för försurande ämnen och
beräknat för ekbestånd (A) bokbestånd (B) i Skåne och Halland. Värden över 0 innebär att
den kritiska belastningsgränsen överskrids. Värden nära 0 innebär att beståndet är känsligt
för en ökad belastning antingen via deposition eller annan tillförsel av kväve respektive
försurande ämnen.

kronutglesningen hos ek ökade från 11%
till 33% och hos bok från 6% till 21%.
Efter 1999 har ingen storskalig skogsskadeinventering av ek och bok skett i
vårt land.
I samband med inventeringen 1999
genomfördes även markkemiska analyser av observationsytornas mineraljord
på 20-30 cm markdjup. Denna studie vi-

sade att huvuddelen av de undersökta
ytorna, 86%, mätt som pHBaCl2 , är starkt
sura. Förmågan att motstå ytterligare försurning, mätt som basmättnadsgrad, är
att betrakta som mycket låg då nära 40%
av bok- och ekbestånden uppvisade en
basmättnadsgrad under 10%. Undersökningen visade också ett negativt sam37
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lastning av försurande och gödande luftföroreningar är
långsiktigt hållbart ur skoglig vitalitetssynpunkt.
För
att
analysera
skogsmarkens uthållighet mot
deposition av försurande ämnen och gödande kväve användes PROFILE-modellen,
som är en biogeokemisk modell för beräkning av bl.a. näringsbalansen i marken vid
olika föroreningsbelastning.
Skåne och södra Halland erbjöd unika förutsättningar för
att försöka belägga direkta
kopplingar mellan deposition
av luftföroreningar, markförändringar och trädrespons genom att modellera sydsvenska ek- och bokbestånds
långsiktliga uthållighet. Data
från Skogsstyrelsens Bokoch ekskadeinventering samt
depositionsdata från SMHI:s
och
Skånes
Luftvårdsförbunds MATCHmodell användes. Jämfört
med MATCH-Sverige är
Hedbokskog, Säflacka Gård, Emmislövs sn 2009-05-12.
- Foto: U. Olsson.
MATCH-Skåne en mer högupplösande modell med en
band mellan kronutglesning och basmättnadsgrad i både bok- och ekbestånd. beräkningsgrid på 5x5 km. Modellen kan
Resultatet väckte oro för den framtida därför ge en bättre bild av den deposition
produktionen och vitaliteten i våra ek- som påverkar det enskilda skogsoch bokbestånd. Samrådsgruppen mot beståndet.
PROFILE-modellen bygger på maSkogsskador i Skåne initierade därför ett
projekt som finansierades av Luftvårds- terialbalanser för försurande ämnen (SOx,
förbundet i Skåne samt länsstyrelserna i NOx, NH4), markens baskatjoner (Na,
Skåne och Hallands län. Projektets syfte Ca, Mg, och K) och markens syravar bland annat att belysa effekterna av neutraliserande förmåga (ANC). Materien sambandskedja från deposition av luft- albalanserna beskrivs genom sambandet:
föroreningar, via markkemiska förändringar, till vitalitetspåverkan av ek och
bok, och att bedöma om nuvarande be38
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Beräkningar av överskridandet av den
kritiska belastningen (Exc) tar hänsyn till
deposition av luftföroreningar, markanvändning och kritisk belastning.
Exc = Aktuell deposition + Markanvändning
+ Kritisk belastning
Kritisk belastning = Vittring – ANC-förlust

Depositionen tillför beståndet försurande ämnen, kväve och baskatjoner, på-

verkar vittringen, samt upptag och urlakning av olika ämnen. I markanvändningen
ingår beräkningar av trädslag och uttag
av stamvirke. Vittring av mineral och deposition tillför baskatjoner (Na, Ca, Mg,
K) till marken. Det maximala upptaget
av baskatjoner och kväve i trädens biomassa per år bestäms av den mängd som
fastläggs i stamveden och som tas ut vid
gallring och avverkning. Den del av
näringsämnena som träden kan ta upp
bestäms av rotdjupet för varje art. Eftersom bok och framförallt ek
har större rotdjup än gran
kan dessa trädslag ta upp
näring från en större markvolym och borde därför ha
större motståndskraft mot
deposition. Dagens årliga
tillväxt är också betydligt
lägre än gran på samma
marker.
Många processer i marken påverkar ANC, markens syraneutraliserande
förmåga. ANC ökar vid
vittring, medan trädens
upptag vid tillväxt, utlakning och avrinning påverkar ANC negativt.
Vi beräknade överskridandet av den kritiska belastningen (Exc) för såväl
försurande som gödande
ämnen för ek- och bokbestånd i Skåne och Halland,
se Figur 1. Resultatet av
denna beräkning visade att:

Skogsbryn med blommande ekar, Östergård, Östra Broby sn.
2009-05-12. - Foto: U. Olsson.
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* Den kritiska belastningsgränsen
för försurande ämnen (Exac) överskrids
i 11% av ekbestånden och 80% av bokbestånden.
* Den kritiska belastningsgränsen
för gödande kväve (ExN) överskrids inte
i något ek- eller bokbestånd.
Vilka slutsatser kan vi dra av modelleringsresultaten? Vi vet redan att deposition av försurande ämnen och gödande
kväve påverkar skogsmarken, men hur
påverkas markens uthålliga produktionsförmåga? Uthållighet kan definieras ur
flera perspektiv (Sverdrup & Svensson
2001). Ett grundläggande sådant är
näringsbalansperspektivet som är förutsättningen för biologisk produktion och
för att vidmakthålla skogsekosystemets
funktion och tillväxt. Skogsskötsel kan
anses som uthållig när förlusterna av näringsämnen genom utlakning och skörd
balanseras av vittring och deposition, eller uttryckt på ett annat sätt, när
massbalanserna för näringsämnena är noll
eller positiva. Om den kritiska belastningsgränsen för försurande ämnen
(Exac) eller för gödande kväve (ExN)
överskrids innebär det att vi har en negativ massbalans under rådande depositionsförhållande. En negativ massbalans är inte
uthållig på längre sikt. En återhämtning
förutsätter att massbalansen är positiv
antingen genom lägre uttag eller genom
minskad deposition.
Vi bör skilja på nödvändiga långsiktiga, strategiska åtgärder och åtgärder i
ett kortare operativt perspektiv. Den enda
långsiktiga strategin är att minska depositionen. Trots betydande utsläppsreduktioner och framsteg de sista 30 åren
så har vi inte nått till de nivåer som säkrar de sydsvenska skogarnas uthållighet.
Dessutom har marken kraftigt påverkats
40

och en stor del av näringskapitalet och
buffringsförmågan gått förlorad. Även vid
en deposition som är långsiktigt uthållig
kommer dessa förluster att kvarstå under
mycket lång tid. I ett praktiskt närperspektiv bör man därför överväga
kompensationsåtgärder. Det gäller i
synnerhet på marker som i dag är utsatta
för en deposition vilken överskrider den
kritiska belastningen av försurande ämnen och gödande kväve. På denna typ av
marker finns det starka skäl att, oavsett
trädslag, överväga en aktiv tillförsel av
baskatjoner genom askning eller kompensationsgödsling.
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