Ekbladet 25

EKBLADET
Medlemsskrift för Ekfrämjandet

NR 25
2010
I

Ekbladet 25

EKBLADET
Styrelse 2009 / 2010

Medlemsskrift för Ekfrämjandet
Nr 25 – 2010
ISSN nr 0283–4839

Ordförande: Jan Linder, ( / Suppleant)
Thomas Thörnqvist, (Anders Ekstrand)
Henrik Nilsson, (Fred Lönnberg)
Bengt Nihlgård, (Magnus Löf)
Cecilia Rooth, (Karl-Axel Bergman)

Redaktion
Jan Linder (Ansvarig utgivare)
Ulf Olsson (Redaktör)
Ekfrämjandets styrelse

Sekreterare: Lars Dahlén

Redaktionens adress: c/o Ulf Olsson, Säflacka 1174, 280 60 Broby
Tfn: 044–480 64. Epost: ulfo@telia.com
Hemsida på Internet: www.ekframjandet.se
Medlemsregistrator: Lars Dahlén (se nedan)

*

Innehåll
Ekfrämjandets exkursion 2009 i Västra Götaland
Vedsvampar på ek. - 17. Frätskinn (Vuilleminia comedens)
Ekfrämjandets resa till Slovakien 2009
Insekter på ädellövträd - 4. Några av fnösktickans många invånare
Naturen som hälsoresurs
Final i Ädellövprogrammet
Bokanmälan: Ehnström B.: Sälg, livets viktigaste frukost
Lövmarknaden 2010
Ädellövpristagare 2009
Ekfrämjandets årsmöte och exkursion 2010 (notis)
Författare i Ekbladet 25

1
8
12
20
24
28
32
33
35
III
IV

Ekbladet utkommer med ett nummer per år och utskickas till Ekfrämjandets medlemmar.
Upplaga 500 ex.
Medlemskap kostar 200 kr per år. Plusgiro 487 39 41–1
Tryck: Beta-Tryck, Tyringe i maj 2010
Omslag: Eken höjer sig majestätiskt i en skärm av bok. - Östergård, Broby 2010
– Foto: H. Ulf B. Olsson
Distributör: Ekfrämjandet, c/o Lars Dahlén, Skogsstyrelsen, Skånevägen 34,
343 34 Älmhult. Epost: lars.dahlen@skogsstyrelsen.se
II

Ekbladet 25

EKFRÄMJANDETS
ÅRSMÖTE OCH EXKURSION 2010
Årets exkursion arrangeras i Södermanlands län torsdag-fredag den 1617 september. Preliminärt i trakterna mellan Gnesta och Vingåker. För
deltagare söderifrån har styrelsen ambitionen att erbjuda gemensam
buss som utgår från Skåne/Blekinge. Denna uppresa kommer i så fall att
ske onsdagen den 15 september. Inbjudan med mer detaljer skickas ut i
början av juni.
Styrelsen
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EKFRÄMJANDETS EXKURSION 2009 I
VÄSTRA GÖTALAND
Nedtecknat av Lars Dahlén

Vem ska börja?
Från när och fjärran, hitkommandes med
bil, buss och ett och annat udda transportmedel samlades ett 60-tal personer strax
efter klockan ett utanför Hotel Billingehus. Här på Billingens östra sida utgjorde
utsikten över Skövde en vacker fond. Det
var torsdagen den 10 september, solen
sken och Ekfrämjandets exkursion 2009
skulle ta sin början. Tyvärr hade det uppstått en del manfall i ledningen.
Exkursionen kunde därför inte öppnas
vare sig av ordföranden Jan Linder eller
vice ordförande Charlotta Kabo-Stenberg.
Inte heller förre ordföranden Arne Mirton som inte missat en exkursion på över
30 år var närvarande. Däremot fanns förrförre ordföranden Gustav Fredriksson på
plats. Han fick därmed en liten förvarning av vad som kunde väntas när det
gäller val av mötesordförande vid kvällens årsmöte. Nu kräver ju inte
exkursionens högtidliga öppnande någon
alldeles oerhörd ansträngning i förberedelser så undertecknad sekreterare tog
därför tillfället i akt att hälsa Ekfrämjandets medlemmar välkomna till
exkursionen. Eftersom huvudansvaret för
exkursionen låg hos Skogsstyrelsens distriktschef i Skaraborg, Anders Wiborg,
var det naturligt och befriande att genast
lämna ordet till honom.
Anders gav sig raskt in på de praktiska förutsättningarna för de kommande
två dagarna. Han gav även en kort be-

Anders Wiborg välkomnade Ekrämjandet till
Skövde. Foto: H. Ulf B. Olsson.

skrivning av distriktet i allmänhet och
platsen vi befann oss på i synnerhet. Höjden över havet där vi stod var 300 meter.
Om någon var intresserad att se hur det
blev med en fördubbling av den siffran
så var det bara att klättra upp till toppen
av den telemast som fanns i närheten.
Ingen nappade dock på det erbjudandet. I
stället kunde Anders se till att vi samlade
ihop oss i buss och bil för färd en kort
sträcka ner till Skövde för att besöka Olby
Design AB.
Olby Design AB
Efter en lyckad färd utför var vi strax
framme vid dagens första exkursionspunkt. Skälet till att vi stannade just här
var att få höra hur en tillverkare av exklu1
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Thomas Thörnquist i Ekfrämjandets styrelse presenterade Tina Olby för
deltagarna. Tina berättade sedan om företagets produktion.
- Foto: H. Ulf B. Olsson.

siva träprodukter ser på råvaran. Vi möttes av Tina Olby som tillsammans med
sin syster Kerstin driver företaget Olby
Design AB. Man startade i Lerdala 1980 i
en mindre skala. Några år senare flyttade
man till nuvarande lokaler i Skövde och
har numera även egen butik i Stockholm.
Kerstin är den som ritar det mesta av
möblerna. Skogsindustriernas Träpris
1988 vanns av Villa Olby, som ritades av
Torsten Askergren, arkitekt SAR och Kerstin Olby. Kerstin Olby var även
byggherre.
2

Man har mycket specifika krav på
råvaran. Den ska vara kvistfri och färdigtorkad. Ett annat krav är att virkesstyckena ska vara jämna i färgen, det får
inte vara för stora färgskiftningar. Man
köper helst okantat virke för att ha större
möjligheter att själva plocka ut lämpliga
ämnen. Ek och ask är de vanligaste träslagen och om inte färgskiftningarna är
för stora vill man gärna också kunna använda alm och körsbär. I början köptes
merparten av råvaran lokalt men det har
blivit allt svårare att få tag på de rätta
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kvaliteterna på nära håll, berättade Tina.
Tillverkningen sker nästan uteslutande
efter beställning. Efter presentation med
mängder av följdfrågor från nyfikna och
frågvisa exkursionsdeltagare gjordes en
rundvandring i lokalerna. Det visades
prov på företagets olika produkter,
råvarulager och tillverkningsprocessen i
olika stadier. Många eleganta små detaljer studerades särskilt noga. Tina berättade att förutom svårigheten att hitta den
rätta råvaran är det också svårt att hitta
snickare/träarbetare med rätta kunskaperna och intresset. Någon brist på intresse från exkursionsdeltagarna var det
däremot inte och tidsprogrammet började nu spricka lite för mycket. Thomas
Thörnqvist samlade därför ihop den väl
spridda skaran för att kunna tacka Tina
för ett mycket intressant och givande studiebesök. Som ett litet bevis på Ekfrämjandets uppskattning överlämnade
Thomas en ädellövbräda.
Flera stöd att välja på
Efter denna inomhusstart skulle resten av
eftermiddagen tillbringas ute. Fortfarande
sken solen och inga regnmoln var i sikte
så med förtröstan ställdes färden något
västerut från Skövde. Det blev inte heller
nu någon längre bussresa utan vi var strax
framme på en parkering i anslutning till
ett betat odlingslandskap. Här bjöds inledningsvis på kaffe som välvilligt
bekostats av Skogsstyrelsen. När detta
var avklarat blev det en kort promenad in
i den angränsande betesmarken. Här
skulle vi få bekanta oss mer med de olika
stöd som nu finns för markägare och som
kopplar till ädellövet och bevarandet av
naturbetesmarker. Anders Wiborg presenterade Per Olof Carlsson från
Skogsstyrelsen och Alfred Akersten från
Länsstyrelsen som nu skulle inviga oss i

bidragssystemens mysterier. Ädellövstöd
av olika sorter, Gårdsstöd och Miljöersättningar m.m. m.m. Båda hade egna,
privata, erfarenheter av stöden och kunde
med egna exempel visa på både bra och
mera komplicerade effekter som stödbestämmelserna kunde ge upphov till. Allt
var inte helt lätt att förstå och referatskrivaren avstår därför från att försöka
förklara. Det är nog klokast att den som
är intresserad kontaktar närmaste
skogsstyrelsekontor eller länsstyrelsen för
exakta uppgifter utifrån den egna situationen. Men det kan i alla fall konstateras
att för den som är intresserad av stöd i
ädellövskogsbruket finns för närvarande
tre möjligheter:
*
De som vill anlägga ädellövskog efter stormen Gudrun kan få
stöd för detta. Det krävs dock att
Skogsstyrelsen först godkänner planerna. Åtgärderna ska vara utförda
och avsynade senast hösten 2010 så
när detta läses i Ekbladet är det nog
för sent. Hittills (hösten 2009) har ca
1 000 ha ny ädellövskog anlagts med
detta stöd.
*
Det finns sedan länge ett ”ordinarie” ädellövstöd som administreras
av Skogsstyrelsen. Det stödet infördes i samband med att lagstiftningen
kring de ädla lövträden ändrades. Stödet kan ses som en kompensation för
det förhållandet att man ej längre får
ersätta ädellövskog med andra trädslag.
*
Inom LBP (Landsbygdsprogrammet) finns en ambition att öka
arealen ädellövskog under de kommande åren. Det har därför införts ett
stöd till de markägare som vill anlägga ny ädellövskog.
Intresset för dessa svåra frågor var stort
och både Per Olof och Anders fick besvara en mängd följdfrågor efter sina in3
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ledande betraktelser. Här kom många
dråpliga exempel upp till belysning och
vi hade säkert kunnat hålla på en betydligt längre stund än den som var avsatt
för ämnet. Detta år hade dock exkursionsledningen bestämt sig för att återkomsten till hotellet skulle bli den utlovade så
att det fanns tillräckligt god tid för var
och en innan årsmöte och middag började. Vi tvingades därför avsluta, tacka
Per Olof och Alfred och dra oss tillbaka
till fortskaffningsmedlen för att åka den
korta biten tillbaka till hotellet.

Ekfrämjandets styrelse. Vid 8-tiden avgick bussen och ett antal efterföljande
bilar mot Mölltorps Gård. I bussen
guidade Mona Bergman sällskapet. Hon
inledde med att förklara att vi skulle lämna
diabasnivån och förflytta oss ner till kalknivån och vidare mot mer magrare marker.
Vi passerade industriområden i Skövde
där bl.a. alla Volvos motorer produceras.
Såg även en del av alla militära anläggningar. Det har tydligen skett en del här
sedan Linné passerade 1746 och beskrev
Skövde som en ”oansenlig plätt”. Flera
friska almar kunde beskådas och Mona
förklarade att man hittills varit förskonMarknadsinformation och årsmöte
ade från almsjukan eftersom
Årets årsmöte hölls i betydligt bättre lo- almsplintborren ännu inte hittat hit. Snart
kaler än förra årets. Lokalens ena långsida uppenbarade sig Säter kyrka med en hisbestod av en glasvägg med hänförande torisk bakgrund ända till 1100-talet och
utsikt över Skövde. Platserna närmast den där stannade bussen. Här mötte Karl-Axel
väggen gick snabbt åt. Årsmötes- Bergman med sonen Torbjörn och sondeltagarna kom därmed att bli något hustrun Anna upp. Karl-Axel hälsade oss
snedfördelade i lokalen. Då lokalen inte välkomna tillbaka till Storsäter, en del av
heller gränsade till hotellets bar blev även fastighetsinnehavet där man ägnar sig åt
de akustiska förhållandena betydligt bättre ask- och fågelbärsodling. Med ”tillbaka”
än förra året.
avsåg Karl-Axel att Ekfrämjandet besökte
Innan årsmötet tog sin början infor- askskogarna här på exkursionen 1995.
merade Anders Ekstrand, till vardags ar- Sedan förra besöket har dock ett orosmobetandes på Södra, men också ingående i ment dykt upp nämligen askskottsjukan.
Ekfrämjandets styrelse och marknads- Karl-Axel förklarade att vi nu först skulle
grupp om situationen på lövmarknaden. ägna en stund åt döden och senare komma
Årsmötet leddes sedan med van hand av in på livet i form av vitala poppelodlingar.
Gustav Fredriksson och avlöpte utan Markförhållandena är synnerligen goda
större problem. När det gäller några här med rörligt markvatten och mycket
stadgefrågor gav årsmötet styrelsen i upp- förnatillskott från lövfällningen. På fastdrag att återkomma med förslag till nästa igheten finns ett hundratal hektar
årsmöte.
ädellövskog.
Mot Mölltorp
Exkursionens andra dag hade lövträdsproduktion som tema. Den som välvilligt
ställt både sig själv, sin familj och sin
fastighet till förfogande för detta tema
var Karl-Axel Bergman som även ingår i
4

Askskott- och almsjuka
Problemet med askskottsjukan har uppmärksammats stort. Just här höll Sveriges
Lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen
en exkursion på temat i maj 2009. Nu gav
Gunnar Björkenor från Skogsstyrelsen en
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kort inblick i sjukdomsbilden. Askskottsjukan är en svampinfektion. Svampen
tar sig in i stammen där kvistarna utgår.
Sjukan har ingen samverkan med någon
insekt som är fallet med almsjukan. Angreppet medför att kvistarna dör och
nödskott anläggs. Virket tycks klara sig
bra. Det finns exempel på utbyte utan
anmärkning från askar som stått döda i
upp till ett år. Om bara barken finns kvar
tycks virket hålla sig friskt. Kanske finns
det genetiska faktorer inblandade. Hur
ska man annars förklara att visa individer
i ett bestånd kan stå helt oskadda? Den
fortsatta skötseln av drabbade askbestånd
blir därmed helt individinriktad. Huruvida situationen var bättre eller sämre
detta år jämfört med året innan rådde viss
oenighet inom familjen Bergman.

Torbjörn Bergman och Hans Kjellin. Foto: H. Ulf B. Olsson.

När det gäller almsjukan är den konstaterad i ett band längs östkusten upp
mot Mälaren och på västkusten upp mot
Göteborg. Området mellan sjöarna Vänern och Vättern har dock hittills, glädjande nog, förskonats.
Efter en kortare promenad genom
den mycket frodiga grönskan där även
ett större antal kastanjer visade sig trivas
utmärkt blev det en fin övergång från
ämnet döden som delvis upptagit diskussionen på denna punkt till den som skulle
komma därefter. Det krävdes dock först
en förflyttning med bussen.
Rejäl brunch
Efter en kortare transportsträcka anlände
exkursionsdeltagarna till nästa exkursionspunkt, också den belägen inom det
Bergmanska fastighetsinnehavet. Efter
avsittning var det många som undrade
om denna exkursionspunkt var en matstation i stället för en skogsexkursion.
Längs vägen hade nämligen Hans Kjellin,
Ulf Olsson och Bo Persson från Södra
assisterad av Skogsstyrelsen dukat upp
ett långbord. Här bjöd Södra på kaffe
kokat på gammal vis över öppen eld. Men
inte nog med det. Här serverades ansenliga mängder burkkokt korv (mycket
sinnrik tillagningsmetod). Smörgåsar och
kakor i långa banor bjöds också ut. Och
det vegetariska alternativet representerades av lådvis med frukt.
Poppel
Väl styrkta som snytbaggar efter vårens
näringsgnag kunde exkursionsdeltagarna
nu ge sig i kast med ämnet poppelodling.
Hans Kjellin (med en yngre poppelodling
bakom ryggen) berättade vad man bör
tänka på vid nyetablering och Torbjörn
5

Ekbladet 25

Bergman kompletterade med fältmässiga
erfarenheter från beståndet i fonden.
Vid nyanläggning är det mycket viktigt att välja rätt mark. På skogsmark ska
man undvika rötkänsliga områden och
på åkermark ska man undvika mullrika
eller dåligt dränerade jordar. Oavsett var
man planterar krävs kraftig markbehandling innan plantering och intensiv
ogräsbekämpning efter planteringen. Än
så länge är produktionsmålet energived
men i delar av Europa även massaved
och sågtimmer.
Bland skadegörarna är sorken bland
det värsta. Råbockens fejande på stammarna och älgens kalasande på toppskotten är andra problem för poppelodlaren. Problemen bedöms dock inte så

stora att en inhägning av poppelodlingen
är absolut nödvändig. Bland det lite mindre skadedjuren kan aspglansbaggen
nämnas. Den kan slå ut planteringen i
etableringsstadiet. Vid insektsinvasion
kan bekämpningsmedel sättas in. Bland
metoder att bekämpa sorken nämndes:
”inte skjuta räv”, ”sätta upp sittbrädor
och uggleholkar” samt ”dränera väl”.
Råbockens fejande bekämpas bäst genom ett ta bort ”inte” och ”räv” i sorkrekommendationen ovan.
Praktiska erfarenheter
Efter kaffestationen och den mer teoretiska föreläsningen förflyttades sällskapet
några hundra meter ut i en lite äldre
poppelodling som anlagts 1992. Förutom

Efter programpunkten poppelodling avtackades alla informatörer med ädellövbrädor
av Ekfrämjandets sekreterare Lars Dahlén. - Foto: H. Ulf B. Olsson.
6

Ekbladet 25

poppel hade man här även kompletterat
med björk. En av popplarna hade fällts
och mätts upp. Den visade sig innehålla
nästan precis 2 hela skogskubikmeter. En
imponerande produktion på 17 år! Poppeln skjuter inte rotskott men väl
stubbskott som kan utnyttjas till nästa
generation om man inte vill plantera med
nytt förädlat material. Efter två till tre
generationer kan markens produktionsförmåga behöva hjälp genom gödsling
eller askåterföring.
Förutom den goda poppelproduktionen diskuterades björken på platsen. Ett gott råd var att stamkvista björken. Skaffa intyg på åtgärden från Skogsstyrelsen så är förutsättningarna för en
hög virkesintäkt i framtiden goda.
Både Hans Kjellin och Torbjörn
Bergman hade sammanfattat sina framföranden på ett föredömligt sätt. Exkursionsdeltagarna fick därmed med sig
både kunskap och erfarenhet även på papper. De som önskar exemplar av dessa
dokument kan vända sig till undertecknad sekreterare.

Ett särskilt tack även till Hans Kjellin
med medarbetare för såväl god förplägnad som god information. Även här
utdelades några ädellövbrädor som mer
påtagligt bevis på Ekfrämjandets uppskattning.
Det var nu dags för exkursionens
mera andliga del, ett besök i Varnhems
kyrka. Anders hade för detta besök vidtalat en av kyrkans guider (och Skogsstyrelsen stod för kostnaden). Med berget i
ryggen, utsikt över slätten åt väster och
med en livgivande bäck rinnande genom
området anlade cisterciensermunkar den
ursprungliga klosterbyggnaden kring
1150-talet. Sällskapet fick en grundlig
genomgång av klosterkyrkans historia
såväl i de närmaste omgivningarna utanför kyrkan som i själva kyrkobyggnaden.
Efter denna rundvandring återstod
bara en enklare lunch i Klostergårdens
café innan det var dags att sätta punkt för
2009 års exkursion. Solen strålade och
det var inte helt fel att sitta ute i trädgården. Här avtackades Anders Wiborg som
på ett utmärkt sätt svarat för planering
och genomförandet av exkursionen. Anders förärades en ädellövbräda av största
storleken som tack för sin insats.

Kulturell avslutning
Anders Wiborg som hela exkursionen
även haft kontroll på de tidsmässiga as*
pekterna tvingades nu avsluta en På Ekfrämjandets hemsida
diskussion som hade kunnat pågå länge www.ekframjandet.se
till. Innan avresan tackades Karl-Axel, finns ett bildreportage om exkursionen 2009.
Mona och Torbjörn Bergman för att de så
välvilligt ställt sin fastighet till förfogande.

7
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VEDSVAMPAR PÅ EK
17. Frätskinn, Vuilleminia comedens
Stellan Sunhede
En del basidiesvampar, så kallade skinnsvampar, har hinnlika eller skorplika
fruktkroppar som täcker bark eller ved.
Många av dessa är helt vidvuxna underlaget (resupinata). Andra har antydan till
hattar eller välutvecklade sådana när de
växer på vertikalt substrat. Den sporbildande ytan kan vara slät, rynkad,
småknölig, småvårtig eller ha tagglika
utskott. Tjocklek och konsistens varierar
från art till art. Många arter har vitaktiga
till beigeaktiga fruktkroppar men praktiskt taget hela färgskalan finns
representerad. En del arter går att identifiera direkt i fält men de flesta kräver
mikroskopering för en säker bestämning.
Skinnsvampar är ingen taxonomiskt enhetlig grupp utan omfattar flera olika
familjer av basidiesvampar (jfr Hansen
& Knudsen 1997, Larsson 2002). Några
skinnsvampar på ek har tidigare presenterats i Ekbladet, nämligen rutskinn
Xylobolus frustulatus, rostöra Hymenochaete rubiginosa (Sunhede 2002, 2007)
och ekskinn Aleurodiscus disciformis
(Sunhede & Meiere 2003). Nedan presenteras frätskinn Vuilleminia comedens
som är mycket vanlig på ek i Sverige
men även växer på andra trädslag.
Fruktkropp
Frätskinn – Vuilleminia comedens (Nees:
Fr.) Maire.
Vedlevande, slätsvamp, vitt utbredd på
substratet som en tunn skorpa, ca 1-15
cm bred till 5-300 cm lång eller längre,
starkt varierande i storlek beroende på
om den växer på centimetertunna eller
8

decimetergrova grenar. Fruktkropp slät
till något knölig, som färsk gråbeige, rödbrun, rödaktigt grå, blågrå, violettgrå,
något vaxartad till något gelatinös och
glänsande, tämligen lös i konsistensen,
som torr av blekare färg och glanslös,
ibland med sprickor (Figur 1 & 2). Fruktkroppen utvecklas under den yttre barken
och spränger denna genom att svälla i
fuktigt väder (Jahn 1979). Barken flagnar
av helt eller ses ibland uppvikt längs
fruktkroppskanten (Figur 2).
Ekologi
Frätskinn är vanligt på ek och vinterek i
Sverige och funnen i skogs-, hagmarks-,
park- och vägkantsmiljö samt på solitära
träd. Den växer även på andra trädslag
som bok, al och björk (Hansen & Knudsen 1997, Hjortstam m.fl. 1988, Strid
1975). På ek uppträder fruktkroppar
främst på nyligen döda eller delvis döda
kvistar och grenar på trädet men även på
nyligen döda eller nästan döda, klena,
stående stammar. Grovleken på substratet
varierar vanligen från ca 1 till 20 cm men
fruktkroppar har även observerats på
grövre, delvis döda grenar. Boddy & Rayner (1983) och Boddy (1992) klassar V.
comedens som en av pionjärerna av rötsvampar i ekgrenar.
Fruktkroppar av frätskinn ses ibland
tätt tillsammans med fruktkroppar av andra vedsvampar på ekgrenarna t.ex.
eksprickling Colpoma quercinum, hasselticka Dichomitus campestris (Sunhede
2001), ekkrös Exidia truncata (Sunhede
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Figur 1. Frätskinn, Vuilleminia comedens. – 1: Övervintrad, intorkad fruktkropp, nedre del död,
sprucken och missfärgad. På död, 10 cm grov, kvarsittande gren på levande grov ek Quercus
robur. Västergötland, Medelplana sn, Råbäck, Munkängarna 14.3.2010. – Foto: S. Sunhede.

2005), gråskinn Peniophora quercina och
styvskinn Stereum hirsutum.

snabbt när grenen försvagas och torkar ut
(Boddy 2001).

Röta
Frätskinn orsakar vitröta i kvistar, grenar
och klenare stående stammar. Jahn (1979)
betecknar rötan som ”aktiv”. Grenveden
bli till slut helt genomrötad och hållfastheten så försvagad att grenarna brister
och faller till marken. På marken under
ekar ser man ofta fallna, starkt vitrötade
grenstycken, med ännu levande fruktkroppar (Fig. 2). Frätskinn hör till en
kategori rötsvampar som anses ha latenta
(slumrande) förökningsenheter spridda i
den friska splintveden. Dessa utvecklas
inte så länge xylemet fungerar, bland annat p.g.a. högt vatteninnehåll i veden. De
aktiveras, bildar mycel och rötan sprids

Utbredning och status
På ek är frätskinn allmänt förekommande
inom ekens naturliga utbredningsområde
i Sverige, Danmark, Estland, Finland,
Lettland, Litauen och Norge. Hjortstam
m.fl. (1988) anger att arten i Nordeuropa
är mycket vanlig, åtminstone i de södra
delarna, men också att den förekommer i
den alpina björkskogen i norr. Hansen &
Knudsen (1997) anger frätskinn som allmän i Danmark, Finland, Norge och
allmän till sällsynt för Sverige. Arten är
utbredd i Europa, Asien och Nordamerika (Breitenbach & Kränzlin 1986).
Artens roll i skogsbruket
Arten kan vid noggrann undersökning ofta
ses, åtminstone på någon gren, på nästan
9
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Figur 2. Frätskinn, Vuilleminia comedens. – Övervintrad, färsk fruktkropp på 2,5 cm grov, fallen
gren av ek (Quercus robur), med uppvikt bark längs övre fruktkroppskanten. Västergötland,
Skövde, N. Kyrktorp sn, Klagstorp, 2.4.2010. – Foto: Stellan Sunhede.

varje lite större ek i ett bestånd. Den kan
dock vara lätt förbisedd uppe i trädkronan.
Frätskinn förekommer även i välskötta
ekbestånd med livskraftig ek och kan väl
där betraktas som en ”kvistrensare” som
tar hand om försvagade grenar.
Förväxlingsarter
Under släktet Vuilleminia anger Hansen
& Knudsen (1997) följande fyra arter för
Norden: (1) frätskinn V. comedens på ek,
bok, björk och al, (2) hasselfrätskinn V.
coryli Boidin, Lanquetin & Gilles på hassel, (3) rosenfrätskinn V. cystidiata
Parmasto på förvedade rosväxter, särskilt
hagtorn Crataegus och (4) kornellplätt V.
macrospora (Bres.) Hjortstam, J. Erikss.
& Ryvarden på på lövved. En femte art V.
alni Boidin, Lanquetin & Gilles på al
Alnus och alm Ulmus har utskiljts av
10

Boidin m.fl. (1994). De skiljer ut V. alni
från V. comedens baserat på korsningstester men inga morfologiska karaktärer.
Gorjon m.fl. (2009) anser att det inte finns
klara skäl att särskilja de två arterna. Alla
arterna utom kornellplätt är barksprängare
(Hansen & Knudsen 1997). För urskiljning i fält får man lita till substratet. För
säker bestämning av de olika arterna krävs
mikroskopering. Se bestämningsnyckel i
Hansen & Knudsen (1997).
Summary
Sunhede, S. 2010. VEDSVAMPAR PÅ EK 17. Frätskinn Vuilleminia comedens (Nees: Fr.)
Maire. (Wood fungi on oak. 17. Vaxy Crust
Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire). –
Ekbladet 25: 8-11).
The gross morphology, ecology, and distribution of the corticiaceous fungus Vuilleminia
comedens (Nees: Fr.) Maire are treated.
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Illustrations in colour show fruitbodies. In
Sweden the fungus is very common on oak
(Quercus robur and Q. petraea) but also found
on Fagus, Betula and Alnus. Fruitbodies
resupinate, found on dead or partly dead branches
and thin trunks of oak, becoming visible after
rupturing the bark, roughly about 1-15 cm wide
and 5-300 cm long or longer, strongly varying
in size depending on whether it grows on cmthin or on dm-thick branches, smooth or slightly
tuberculate, as fresh greyish beige, reddish
brown, reddish grey, bluish grey, violet grey,
somewhat waxy to somewhat gelatinous and
rather lose in consistency, as dry of paler tints,
lustreless and sometimes with cracks. V. comedens may be the only fruitbody on a branch.
However, fruitbodies of other fungi sharing the
wood resources in the same branch, may appear
in the close vicinity, e.g. Colpoma quercinum,
Dichomitus campestris, Exidia truncata,
Peniophora quercina and Stereum hirsutum. V.
comedens causes white rot and branches decayed
all the way through finally break and fall to the
ground where fruitbodies continue to live for
some time.
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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EKFRÄMJANDETS STUDIERESA TILL
SLOVAKIEN 2009

Henrik Niklasson
Den 1 september var det dags för avfärd
från Kastrup respektive Arlanda till Wien
för vidare busstransport mot Bratislava
under Leif Strömquists vana ledning. Ressällskapet på totalt 25 deltagare förlades
på Hotel Nivy för en sen middag med
aktuell information och var efter en god
natts sömn och tidig frukost redo för den
första egentliga exkursionsdagen.

Bratislavas statsskogsförvaltning
Redan första dagen hos Bratislavas statsskogsförvaltning fick vi klara indikationer
på att synen på skog och skogsbruk skiljer sig på många sätt från vad vi är vana
vid. Att man har stora skogsområden i de
större städernas närhet får väl ses som ett
positivt föredöme? Likaså är det tilltalande att man i så hög grad använder den,

Figur 1. Besök hos Bratislavas statsskogsförvaltning. -Samtliga bilder © H. Niklasson.
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med svenska mått mätt höga produktionspotentialen till löv och ädellöv. Trots en
del försök lyckades vi inte få någon direkt översättning till våra svenska
boniteter men att man oftast ligger över
vad vi är vana vid föreföll klarlagt.
I Bratislavas statsskogar prioriteras
rekreationen. Jakt bedrivs och vad man
nog kan kalla lågintensivt skogsbruk.
Myndigheterna har kontroll över allt som
händer och bilar har starka restriktioner
för tillträde till skogsområdena. Man såg
väldigt mycket anlagda rastplatser men
också spår av en skötsel som mindre präglas av resultatoptimering än av god tillgång på billig arbetskraft. Slovakien har
inom sina gränser en betydligt äldre skogskulturhistoria än vi, mycket beroende
på sin tidiga och omfattande gruv-

verksamhet vars behov av virke efter välkänt mönster drivit fram en medveten
skogspolitik. I dagens Slovakien är det
för en svensk lite svårt att känna igen sig,
man prioriterar helt klart annorlunda och
verkar inte så intresserade av att mäta
samma saker som vi eller resultatuppföljning samt redovisa kostnader och
kalkyler. De som håller med mig om att
skogsskötsel är en fråga om filosofi måste
också hålla med om att i så fall har man i
Slovakien en annan skogskötselfilosofi
än vi.
Det som är nyttigt med den här typen
av studieresor är att man ibland upptäcker
lösningar man inte tänkt på men som är
möjliga att tillämpa även på hemmaplan.
En annan god sak kan vara att man får
anledning att reflektera över att saker vi

Figur 2. Slovakien har stora möjligheter som lövskogsproducent med sina bördiga och
lättföryngrade marker men den potentialen är man ännu långt ifrån att till fullo utnyttja.
13
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Figur 3. De lågintensivt skötta skogarna ger tätvuxna ekstockar
med hög kärnandel och små kronor.

ser som självklara kanske inte är det. Det
är inte heller säkert att det som fungerar
på en plats fungerar på en annan. Det
skulle onekligen vara intressant att ta del
av vad slovakerna skulle reflektera över
om de gjorde ett motsvarande besök hos
oss. Jag kan emellertid inte frigöra mig
ifrån att det jag framförallt saknade var
en tydlig målbild och en därmed förbunden resultatuppföljning av vad man ville
med sin skogsförvaltning. Diskussioner
kring kvalitetsinriktad skötsel kontra volym, logistikfrågor och kopplingar till
slutanvändarnas krav och önskemål lyste
med sin frånvaro.
Staten, kommunen eller andra
gemensamhetsinrättningar äger huvuddelen av all skog i Slovakien. Privat
ägande är tillåtet i begränsad utsträckning men man är då skyldig att underkasta sig den skötselplan som en tilldelad
statstjänsteman upprättar. Sammantaget
är det privata ägandet av skog förbundet
med mer plikter än möjligheter och så
oattraktivt att det inte utnyttjas ens av de
som skulle ha en sådan möjlighet. En
stor omstrukturering gjordes på 1990-ta14

let där statens ägande
halverades till något över
40% och det tar säkert tid
innan allt hamnat på plats.
Markerna är genomgående lättföryngrad även
utan särskilda markberedningsåtgärder förutom
den som de utdragna stammarna genererar.
Röjnings- och gallringsprogram och gallringsmallar efter svensk
modell verkar saknas och
de lågintensivt skötta skogarna ger tätvuxna ekstockar med hög kärnan-

Figur 4. En stämplad avenbok inför
avverkning. Observera att både stock och
stubbe stämplas för att ingen okontrollerad
avverkning skall kunna ske.

del och små kronor. I den mån man gallrar gör man det mycket sent om man ska
döma efter vad vi såg. Stammarna vinschas eller lunnas ut som helstam för
aptering, kapning och märkning på
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Figur 5. Ett stormdrabbat område där större delen är självföryngrad bok.

uppläggsplatsen. Att döma av den tillgängliga statistiken understiger årsavverkningarna den årliga tillväxten och
skogsförrådet stiger. I Slovakiens skogliga rapport från 2008 konstateras att de
planerade gallringarna inte hinns med,
vilket man försöker komma till rätta med.

Stadsskogsförvaltningen i
Topolcianky
Hos stadskogsförvaltningen i Topolcianky
fick vi besöka ett stormdrabbat område
som man var på god väg att återbeskoga.
Trots mycket stora ytor var huvuddelen
självföryngrad med bok. På ytor utan nöjaktig spontanföryngring planterades lärk
som amträd för bokföryngring även här.
Enligt skogsstatistiken föryngras något
mer än 1/3 med naturlig föryngring men

det verkar vara en andel man strävar efter
att öka. På platsen fick vi även klart för
oss hur viktig man anser att jakten är och
att detta även påverkar hur man ser på
viltskador som genomgående sågs som
ett försumbart problem. Man fick faktiskt
intrycket att jakten var överordnad virkesproduktionen och jag kan inte erinra mig
att vi någonstans såg några stängslade
föryngringar. Kanske lindras problemet
av att det finns så mycket löv i kombination med stora sammanhängande
skogsområden?
Visentuppfödning
Vicentuppfödning i ett mycket väl tilltaget hägn var nästa attraktion där vi anlände
i lagom tid för djurens utfodring. På signal från visentskötaren som för övrigt var
en kvinna kom hela flocken i skritt över
15
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Figur 6. Bakom Leif och våra värdar syns en föryngringslucka som ansluter till en något äldre
föryngring högre upp i slänten. Skogen avverkades motormanuellt ochvinschades upp till vår
utsiktspunkt med traktor. Första steget fram till släntfoten lunnades med häst. Även här
bedyrades att viltskador var ett icke existerande problem vilket även bekräftades vid den
närbelägna jaktstugan där vi generöst utspisades med lokal dryck och ost. Helt klart existerar
det viltskador men jaktkulturen för med sig en mycket tolerant syn på detta.

kullarna väl medvetna om vad som vankades. Intressant att reflektera över vilket
inflytande på landskap och ekosystem
visenter kan ha haft på den tid stora delar
av europa var täckt av lövskogar. Man
behöver emellertid inte så mycket fantasi
för att inse problemen med en återintroduktion i större skala. Vackra och
imponerande djur måste man ändå säga
att det är.
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Statsskogsförvaltningen Banska
Stiavnica (område med tidig gruvoch skogsindustri)
Hos statsskogsförvaltningen Banska
Stiavnica fick vi inte bara stifta bekantskap med Slovensk drivningsteknik i den
kuperade terräng som är allmänt förekommande. Vi fick även träffa en
Slovensky Kopov i dess rätta element.
För den som inte förstår vad jag menar är
det fråga om en slovensk vildsvinshund
som blivit alt mer populär även i Sverige
på senare år. Även hunden är förövrigt
väl anpassad för jakt i den kuperade terrängen.
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Figur 7. Mycket välgjorda tunnor av skickliga hantverkare men lokalen saknade ventilation
och godkända säkerhetsanordningar enligt svenska normer.

Tunntillverkningsindustri
Mot kvällen väntade vårt första industribesök som visade sig var mycket
intressant även om det var en mycket
liten industri. Den lokale tunntillverkaren
var en mycket trevlig bekantskap som
visade sina mycket högklassiga produkter. Det rådde ingen tvekan om att detta
var någon som kunde sitt material och
hantverk. Varje enskild del var noga avpassad och tillsågad med stående
årsringar. Tyvärr fick vi inte se första
ledet det vill säga stockens hantering och
postning. Arbetsmiljön skulle aldrig vara
godkänd i Sverige och även om produktionen var avslutad för dagen slogs man
av obefintlig ventilation och avsaknad av
moderna säkerhetsanordningar. Jag tror
emellertid inte att någon närvarande sett

några mer välgjorda tunnor. Som tur är så
har man förstånd att ta betalt och tunnorna är inte gratis men alla ska ju ha
betalt och det känns bättre att betala för
något som är värt pengarna.
Zelezna Breznica med provytor
bokskog
Vid Zelezena Breznica fick vi besöka ett
gallringsförsök i bok på bördig slänt med
spår av gammal träkolsbränning av slovakisk förkrigsmodell. Man fick en tydlig
bild av vilken potential för både volym
och ökad kvalitet som finns i landets skogar. Jag tror att vi var flera som tyckte att
även den hårdast gallrade försöksytan
kunde ha gallrats mer och oftare.
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Figur 8. Intressant är att hästlunning handlas upp på anbud av hästkarlar som oftast haft denna
syssla i generationer inom sina familjer.

Hästlunning i lövskog
Därefter begav vi oss till en närbelägen
trakt för att stifta bekantskap med den
hästlunning vi hitintills bara sett spåren
av. Intressant kan vara att häst lunningen
handlas upp på anbud av hästkarlar som
oftast haft denna syssla i generationer
inom sina familjer. Om jag förstod saken
rätt tillhör de en etnisk minoritet som av
tradition är hästkarlar och har arbetet som
en livsstil. Tyvärr kunde man konstatera
att hur mycket man än tilltalas av hästar i
skogen så var skadorna på den stående
skogen inte acceptabla. Det var emellertid en stor behållning att se den goda
samverkan mellan förare och häst och
inte minst att se arbetshästar arbeta och
hur bra de verkade må av det.
18

Skogsfakulteten
Skogsfakulteten på det Tekniska universitetet i Zvolen och där fick vi en del
intressanta skogsfakta m.m.
Slovakien har en yta på 4903347 ha
varav 50% är jordbruksmark och 41%
skogsmark. Av skogsmarken är ung 18 %
skyddat som naturreservat eller Nationalpark och 22% har någon annan form
av skydd eller restriktioner. Av detta kan
man än en gång dra slutsatsen att jakt och
naturvård står sig mer än väl gentemot
produktionsintresset.
Löv och ädellöv utgör 59,5% av skogsförrådet. Bok (31.2%) är det enskilt vanligaste trädslaget följt av gran (25.9%)
och ek (10,9%). Medelskogsförrådet är
232 m3 sk/ha vilket nästan är en fördubbling från förhållandena i början av förra
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seklet (1900-talet). Blandskogar med ek
och bok är den vanligaste skogstypen
(37,4 %), bok/barr blandskog utgör 31,3
% av arealen.
Industribesök Zvolen
Nästa industribesök gjordes i Zvolen hos
firman Stokat-M som är en snickeri och
inredningsfirma med specialisering på
dyra och exklusiva uppdrag som t.ex. trappor och inredningar. Anmärkningsvärt är
att firman till största delen köper sitt virke
från s.k. västeuropeiska länder trots att
man borde kunna få fram bra material till
lägre pris inom landet. För egen del tolkar jag detta som en ännu outvecklad
förmåga hos virkesproducenterna (Staten
m.fl.) att kommunicera på en marknad
med sina kunder. Detta har emellertid
inredningssnickeriet lärt sig och de flesta
kunderna finns utomlands. Man tillverkar helt enkelt precis det som kunden vill
ha platsanpassat och monterat på plats.
Med tanke på den stora ökningen av antalet förmögna ryssar på senare år är det
föga förvånande att de flesta av kunderna
finns i just Ryssland. Vi skulle nog inte
tycka att ryssarnas beställningar överensstämmer med vad vi betecknar som god
smak men vem har rätt att döma när kunden alltid har rätt. Jag är emellertid
övertygad om att man utan problem klarar även smakfulla beställningar. Att
hantverksskickligheten finns tycker jag
framgår av de materialprover man förevisade.

tappning och här främst med skoglig inriktning. Målet är att sprida kunskap om
skogen och dess värden på ett sätt som
tilltalar hela familjen. Den museala skogsjärnvägen matar fram besökare från den
närbelägna staden. Längs en informationsstig får man en massa roliga och
tänkvärda fakta varvat med värderingar
presenterat. Om man ska summera budskapet i en mening så har man själva
lyckats bra i detta citat från parkguiden:
”Human culture started with the cutting
of the forests and can only be maintained
by protecting them”. Ambitionen är helt
klart att presentera en så allsidig och komplett bild som möjligt av skogens många
och ibland komplexa värden. Vandringen
går från ekonomi via jakt och biologiska
värden till skogens betydelse för levnadsförutsättningarna lokalt och globalt.
Inte mycket att tillägga med andra ord
återstår bara att önska våra slovakiska
värdar lycka till i sitt fortsatta arbete med
att förvalta och utveckla de slovakiska
skogarnas värden.
Till sist var det dags att tacka för ett
intressant besök hos våra slovakiska värdar. Vi som haft förmånen att som deltagare få utnyttja Leif Strömquists och Gustav Fredrikssons goda förbindelser har
även skäl att tacka dessa. Vi kan dessutom se tillbaka på ett antal trevliga och
sociala verksamheter efter långa dagar
som alla bidragit till att göra minnesvärda.
*

Cierny Balog med museal
skogsjärnväg till Slovakiens eget
skogliga ´Skansen´
Den stiliserade granen symboliserar alla
värden som finns i skogen där varje gren
har ett värde textat på sig. Nära Cierny
Balog ligger Slovakiens eget friluftsmuseum efter Skansen-modell i lokal

På Ekfrämjandets webbsidor
(www.ekframjandet.se)
kommer ett bildreportage med ett utökat antal
illustrationer från studiebesöket i Slovakien att
publiceras. Red.
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NÅGRA AV FNÖSKTICKANS MÅNGA
INVÅNARE
Gunnar Isacsson

Figur 1. Skalbaggar som lever i fnöskticka. Lägg märke till att bredden på respektive bagge är
ungefär samma som diametern på dess kläckhål. - Foto: G. Isacsson.

När man sparar högstubbar av bok och
björk kommer det mycket ofta fnöskticka
(Fomes fomentarius) på dem. Förr betraktades den som en skadesvamp, men
numera vet man att fnösktickan inte angriper friska, oskadade träd. Däremot
angrips tickan själv av en lång rad av
spännande småkryp. Flera av dessa är
(eller har varit) rödlistade, så genom att
lämna högstubbar och lågor med fnöskticka gör man stor naturvårdsnytta.
Några av de skalbaggar (figur 1) som
har sitt larvstadium i tickorna gör arttypiska hål när de som fullbildade gnager
20

sig ut i friheten. Här beskrivs hålen efter
några skalbaggsarter och en fjäril. Hålen
görs inte större än att den vuxna insekten
precis kan ta sig ut och fördelar sig därför på fyra tydligt skilda storleksklasser:
1 mm runda hål (nålstick)
Olika arter av svampborrar, t.ex. de håriga
Rhopalodontus-arterna eller de mera hårlösa Cis-arterna m.fl. Svampborrehål
hittar man nästan alltid på döda fnösktickor. I Sverige finns ca 30 arter av
svampborrar som alla är mer eller mindre
specialiserade på olika sorters tickor, så
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Figur 2. Fnösktickegnag. Kläckhål av skalbaggar i olika storlek. Kläckhålen av tickgnagare
har suttit på en annan fnöskticka än de andra. - Foto: G. Isacsson.

denna typ av hål hittar man på alla möjliga sorters tickor.
2 mm runda hål
(Man får precis inte in baksidan på en
tändsticka i hålet). Här är det trägnagarsläktet Dorcatoma (tickgnagare)
som varit framme. Dessa är betydligt
ovanligare och kräver ofta mer eller mindre solbelysta tickor för att trivas. På
fnösktickan är det oftast två arter man
träffar på, dels den lite mindre Dorcatoma
dresdensis och den lite större Dorcatoma
robusta. Deras kläckhål är något mindre
respektive något större än 2 mm.

3-4 mm något oregelbundet rundade
hål
(Baksidan av tändstickan får ledigt plats).
Här är det två olika svartbaggar som varit framme. I stort sett överallt hittar man
den helt kolsvarta Boletophagus reticulatus (vanlig svampsvartbagge). På
mera solbelysta tickor i områden där död
ved med fnöskticka förekommit kontinuerligt under mycket lång tid hittar man
även Oplocephala haemorrhoidalis
(rödhalsad svartbagge), som är blåsvart
med röd halssköld och huvud.
5-6 mm perfekt runda hål
(Tändstickans tändsats får ledigt plats,
man får nästan in en blyertspenna i hålet). Dessa hål görs av jättesvampmalen,
Scardia boletella. Denna art är Sveriges
största malfjäril och lever endast på fnösk21
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Figur 3. Jättesvampmalens kläckhål är störst av alla och ca 5 – 6 mm i diameter. När fjärilen
kläckts sitter puppskalet fast i kläckhålet. Det sköra puppskalet förstörs snabbt och syns inte på
bilden. - Västanåberget. Foto: G. Isacsson.

Figur 4. Jättesvampmalen (Scardia boletella ) är inte lätt att se när
den sitter på en bokstam. - Nissaström. Foto: G. Isacsson.
22
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ticka och på ved som är helt genomrötad
av fnöskticka. Den kräver också lång kontinuitet av fnöskticka men förekommer i
motsats till den rödhalsade svartbaggen
även på mycket skuggiga lokaler. När
hålen förekommer i ved kan de skiljas
från skalbaggshål av samma storlek (t.ex.
av noshornsoxens något mindre hål eller
bokblombockens något större) på att
jättesvampmalens hål alltid är svarta på
insidan. Skalbaggarnas hål är istället trävita. Den svarta färgen beror på att hålets
insida täcks av svart svampvävnad. Denna
svarta yta består av kitin, som bryts ner
mycket långsammare än veden. I gamla
bokstockar kan man se jättesvampmalens

gångar som slingrande centimetertjocka
rör med svart insida. Rören friläggs efterhand som veden runt om multnar bort.
Om du vill se de olika arterna jag
nämnt ovan och fler därtill ”in action”
ska du gå ut i skogen en mörk, ljummen,
fuktig junikväll. Då stiger sporer från
tickorna som en tunn vitaktig rök och ett
myller av olika skalbaggar, tvåvingar och
barkskinnbaggar kryper runt på tickorna
– särskilt på deras undersida – för att ta
för sig av läckerheterna. Då ser du verkligen vilket härligt livsrum du skapat genom att lämna kvar högstubbarna och
lågorna i skogen!
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NATUREN SOM HÄLSORESURS
Matilda Annerstedt
Stressrelaterade sjukdomar har blivit ett allt större problem. Den mentala
ohälsan är hög och fortsätter dessutom att öka även globalt. I Sverige, men
också i många andra länder, betalar individer ett högt pris i form av nedsatt
livskvalitet och samhällsekonomiskt bidrar detta till höga kostnader för såväl
sjukvård som sjukskrivningar. En av de faktorer som påtalats ligga till grund för
denna negativa hälsoutveckling är vårt allt större avstånd till naturen. I detta
sammanhang är forskning som visar på att vistelse i natur har en positiv effekt
på människans fysiska och psykiska hälsa viktig och intressant.

Stress och mental ohälsa
Stress är en naturlig försvarsmekanism
som kroppen besitter för att göra oss mer
alerta när vi utsätts för fara. Denna mekanism styrs utav stresshormoner som
produceras för att anpassa kroppens svar
i olika situationer. Problem uppstår när vi
tappar kontroll över vår livssituation, när
obesvarade mail hopar sig och vi inte
längre hinner med varken vår familj eller
vår motionsrunda i skogen. Då får nämligen samma stresshormoner en negativ
inverkan på vår hälsa, något som bland
annat ger upphov till utbrändhet, sömnproblem och depressioner. Även vårt
allmänna humör och vårt minne påverkas
av hur stressigt vi lever.
Men zebror på savannen drabbas varken av depression eller magsår när de
stressade jagas av lejon. Problemet för
dagens människa är alltså att vi inte lever
i en omgivning som vi är biologiskt an24

passade för. Den nya tidens sjukdomar
präglas i stort av detta faktum – att människan är beroende av sitt psykosociala
sammanhang och när vi förlorar kontakten med vårt biologiska arv förlorar vi
samtidigt kontakten med vår naturliga
hälsa. Enligt världshälsoorganisationen
(WHO) är mentalhälso- och stressrelaterade problem den viktigaste orsaken till att dö i förtid i Europa. För att
förstå hur mental ohälsa uppstår och hur
den bäst kan botas eller lindras måste vi
ta fasta på hur människans omgivning
ser ut.
Människan i naturen
Människans relation till naturen har bland
annat studerats inom miljöpsykologin.
Många studier har stött teorierna kring
naturens positiva effekter på hälsan:
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*
man har påvisat hur patienter
tillfrisknar bättre om deras sjukhusrum har utsikt mot natur.
*
puls och blodtryck sjunker hos
bilister om det finns träd planterade
längs vägen.
*
vid livskriser ökar naturen förmågan till coping1.
*
vistelse i natur underlättar förmågan till koncentration och
problemlösning.
Andra gynnsamma effekter av att ha nära
tillgång till natur kan uppstå genom att
det i flera studier visat sig att det bidrar
till ökad fysisk aktivitet hos befolkningen.
Att vara fysiskt aktivt är klarlagt positivt för hälsan. Enligt vetenskapliga studier på området föreligger det dessutom
en synergieffekt, såtillvida att träning i
natur ger bättre hälsoeffekter än träning
på ett gym.
Det finns även exempel på hur man
använder skog och natur i medicinsk behandling. Genom att låta patienter vistas
i orörd vildmark har man funnit att de
upplever ökad självkänsla och minskad
psykisk belastning. Detta är egenskaper
som är viktiga för att kroppens egna
läkeprocesser ska fungera optimalt.
Kärleken till natur ligger i generna
En omgivning med spridda träddungar
med lövkronor som kunde skänka skydd
och skugga, samt en varierad vegetation
och eventuellt någon vattenansamling
ökade ursprungsmänniskans förutsättningar för överlevnad. Det naturliga
urvalet ledde också till att de som trivdes
Coping är__________________
ett vedertaget begrepp inom
psykologin som syftar på hur den enskilde
upprätthåller sin självbild och emotionella
balans vid yttre påfrestning. Ofta avses de
lösningsstrategier som individen kan utveckla
för att hantera en hotbild eller en svår
livssituation.
1

i denna fördelaktiga miljö ytterligare gynnades och fick chans att sprida sina gener
vidare. I och med att en förkärlek för
denna typ av omgivning alltså finns kodad
i vår arvsmassa leder det, enligt teorin,
till att vi instinktivt och omedvetet känner oss trygga och lugna i denna natur
och det finns ingen anledning för våra
stressmekanismer att aktiveras. Dessutom
stimulerar naturen med sin biologiska
mångfald vår naturliga nyfikenhet, vilket
får oss att släppa vardagens bekymmer
och stress.
Studier i Alnarp
Givet att vi står inför stora ohälsoproblem
med stressade nutidsmänniskor som tappat kontakten med sitt ursprung och att
skogen är en resurs som bör brukas på
bästa möjliga sätt har vi intresserat oss
för skogens betydelse i hälsosammanhang.
Skogen förser oss förvisso med
industriråvara och biologisk mångfald,
men finns det något ytterligare för människan att hämta bland löv eller barr?
För att utröna svaret på frågan har vi
bland annat låtit delar av Skånes och Blekinges befolkning svara på enkätfrågor
om hur de brukar använda skogen, hur
ofta den besöks och vilka aktiviteter som
är vanliga. Dessutom har man besvarat
frågor gällande allmänt hälsotillstånd och
upplevd stressnivå.
Efter att vi kontrollerat för andra tänkbara förklaringsvariabler till stress såsom
ålder, arbetslöshet och utbildningsnivå
visade det sig att det fanns ett samband
mellan hur länge man brukade vistas i en
lövskog och ens upplevda stress. Långa
besök i lövskogen förklarade en lägre
stressnivå. Det visade sig också att de
som besökte skogen enkom för att ”uppleva natur” (utan någon annan särskild
aktivitet i åtanke som att rasta hunden,
25
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Foto: M. Annerstedt
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plocka bär eller liknande) uppgav lägre
stress, liksom om man hade skogen nära
sin bostad.
Vi har funderat kring varför just lövskog och lövträd skulle ha ett särskilt
värde för människan hälsa. En möjlig
förklaring är att lövträden till sin form
påminner om träden på savannen där
människan en gång vaknade och att vi
således skulle ha en genetisk preferens
för denna typ av träd. Det är också tänkbart att lövskogsmiljöer upplevs som ljusare och mer lättillgängliga, varför vistelser där underlättas och ger upphov till
mer fascination.
Skogens rekreationsvärde
Resultaten från vår studie och andra studier kring naturens läkande kraft är
intressanta att beakta i många sammanhang och väcker många nya frågor. Tar
man rimlig hänsyn till skogens hälsovärden i dagens skogsbruk? Bör man
intensivodla barrskog på bekostnad av
lövskogsmarker? Har modern sjukvård
metoder för att behandla den nya ohälsan
eller bör man vidga det medicinska synsättet och tala om vårt förhållningssätt till
natur istället för att lägga pengar på läkemedel och fetmaoperationer?
Frågorna är många och sällan okomplicerade att besvara. Vad som dock förefaller klart är att vi har mycket att vinna
genom att förena tankar kring skog och
mark med tankar kring hälsa och sjukdom.
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LÖVMARKNADEN 2010
Ek
Det är mycket hög efterfrågan på ek under våren 2010 och allt talar för att
efterfrågan kommer att fortsätta vara
mycket hög även under hösten. Eftersom
flera köpare konkurrerar om råvaran är
prisnivån hög och den avverkade volymen är lägre än industrins förbrukning
vilket pressar upp priserna. Prisnivåerna
är nu samma eller något högre än före
den ekonomiska krisen och grövre ek av
god kvalitet betalas med mellan 1200 och
5000 kronor kubikmetern. Den största
prisökningen är på ekkubb där prisnivån
ligger mellan 400 och 600 kronor per m3
fub med en dragning åt det högre priset.
Flera företag har dessutom leverans och
kvantitetspremier som ytterligare höjer
nivån.
Kährs har omorganiserat sin verksamhet och koncentrerat tillverkningen till
Nybro. Fokus ligger på den nordiska och
engelska marknaden där det mer rustika
utseendet på svensk ek är en fördel. Kährs
blockstock i längden 2,7 m har stora fördelar eftersom den tillåter frisk kvist på
upp till 50 mm, enstaka torrkvist och
vattskott. Diametern för blockstock har
sänkts från 38 till 30 cm. Kährs köper
också amerikansk rödek
Wernerträ som numera heter Södra Interiör Djursdala har mycket stor efterfrågan på ekkubb. Minimidiametern har
sänkts till 16 cm under bark men mellan
16 och 20 cm måste kubben vara helt rak.
Med kvantitetstillägg kan priset hamna
över 600 kronor per m3 fub. Södra Interiör driver ett utvecklingsarbete att öka
användningen av lövträprodukter både
inom husproduktion och inredning.

Det råder stor hög konkurrens om
ekkubben och golvtillverkaren Berg &
Berg i Blekinge,
Junkers (Köge Danmark), Kährs och
Österbymo köper ek från ca 18-20 cm
varför det alltid är lönt att kontrollera
gällande kvalitetskrav och prisnivåer för
att maximera värdet av sin ekskog.
Danska Junkers har dessutom en lönnkubb där både sykomorlönn och skogslönn får ingå.
Ask
Askskottsjukan har drabbat hela askens
utbredningsområde vilket lett till ett överskott på marknaden. Sjukdomens
aggressivitet avtog något under 2009 men
många träd är fortfarande i dåligt skick.
Hittills har marknaden kunnat ta emot
den ask som kommer fram men det är här
alltid nödvändigt att säkra mottagningen
med ett kontrakt. Södra Interiör Djursdala har varit den stora mottagaren 2009/
2010 medan Kährs tog stora volymer
2008-2009 och nu åter köper ask i begränsad omfattning. Berg & Berg i
Blekinge och Danish Hardwood i Näsum
är andra mottagare. Prisnivån ligger kring
500 kronor per m3 fub.
Bok
Efterfrågan på bok har bättrat sig något
men prisnivåerna ät måttfulla. Även här
är det golvindustrin som står för huvuddelen av efterfrågan. Kährs, Junkers och
Berg och Berg i Blekinge köper alla en
golvkubb med en prisnivå på 450-500
kronor per m3 fub. Grövre bok köps av
Danish Hardwood och Öved-sågen men
prisnivån är samma som för kubben med
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undantag för grov A-stock 40 cm+ där
Öved betalar ett bra pris lokalt i sydöstra
Skåne.
Observera att bok bör vara vinteravverkad och att kontrakt med respektive köpare krävs.

Andra lövträslag
Mindre partier av alm, lönn, lind, rönn
och körsbär (fågelbär) går att avsätta efter särskild förfrågan. Dock behöver
kvaliteten vara god. Poppel och avenbok
är i det närmaste osäljbara som sågtimmer för närvarande. Det finns många
Björk - Asp - Al
mindre lokala sågverk i lövbranschen men
Även aspen är en ljuspunkt den gångna som förbrukar endast små volymer. En
säsongen. Tändsticksbolaget, Swedish lokal affär kan dock ofta vara god efterMatch, har haft god efterfrågan särskilt som det ger korta transportavstånd.
på FSC-certifierad asp. Observera att längEfterfrågan på massaved av lövträd är
den på tändstickstimmer här är 310 cm god. Priserna på björk och övrigt löv har
eftersom tändstickor produceras genom höjts och med certiferingstillägg betalas
svarvning av kubbar.
en fastkubik björkmassaved under bark
Björken och alen är väl årets sorge- med 320 kronor per kubikmeter. För bokbarn. På grund av den ekonomiska krisen massaveden till Nymölla har en nyhet
har efterfrågan sjunkit och därmed har införts. Fiberkubb läggs i samma trave
kvalitetskraven skärpts. Endast A- och som massaved och mätaren bedömer anB-stock tas emot och prisnivån ligger delen kubb vilket leder till att all grövre
runt 400 kronor per fastkubik under bark. bok i massaveden ger fiberkubbspris.
Östra Hults elektriska såg i Värnamo har
normal efterfrågan på al och måttlig på Energived
björk. Södra Interiör Djursdala har Efterfrågan på brännved är stor. Tung
mycket låg efterfrågan på al och måttfull energived (ekved) betalas med 280-350
efterfrågan på björk. Djursdala har sågat kronor per fastkubikmeter. (I tung energica 4000 m3 fub björk vilket skall jämfö- ved får ek, bok, ask, alm, lönn och
ras med toppåret 2007-2008 då ca 20 000 avenbok ingå). Lätt energived av barrträd
m3 fub sågades. Även björk-asp-al måste och övriga lövträd betalas med mellan
vara vinteravverkad och särskilt björken 240 och 300 kronor kubikmetern. Lokala
påverkas mycket negativt av lagring om vedhandlare och korta transportavstånd
den är huggen savad. En svag uppgång till värmeverk i stortadsregionerna kan
skymtas i slutet av våren 2010 men det är ge ännu högre priser.
uppenbart att björkmarknaden hämtat sig
Anders Ekstrand & Henrik Nilsson
betydligt långsammare än ekmarknaden
Ekfrämjandets Marknadsgrupp
efter den ekonomiska krisen. Hösten 2010
är fortfarande osäker.
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FINAL FÖR ÄDELLÖVPROGRAMMET
Magnus Löf
Den skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
drev från september 2003 till september 2009 ett TEMA-forskningsprogram
rörande uthålligt skogsbruk i ädellövskog (det s.k. Ädellövprogrammet). Ett
TEMA-program bygger på att externa finansiärer tillsammans med universitetet finansierar viktiga områden. Ädellövprogrammet leddes från Institutionen
för Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp, men många andra institutioner inom
SLU och på andra universitet i Sverige och utomlands var involverade i
forskningen. Programmet var uppbyggt kring de fyra delområdena produktion,
naturvård, välfärd och virke för att täcka in ett brett spektrum av relevanta
frågeställningar kring ädellövskogen. Sammanlagt var ca 40 forskare och
doktorander knutna till programmet inom mer än 20 olika delprojekt. Mer
information om programmet finns att hämta på dess hemsida
(www.adellovskog.nu) som kommer att upprätthållas ytterligare en tid.
forskare (Tabell 1). Detta arbete pågår
också efter programmets slut eftersom
mängder av data insamlades under
programperioden och det tar tid att bearbeta och slutligen publicera. Det kommer
att ta flera år till innan programmets totala resultat slutligen är avrapporterade,
vilket är normalt inom forskningen.
Många populärvetenskapliga artiklar,
liksom denna, har också skrivits under
åren. De har till exempel publicerats i
Ekbladet, FaktaSkog och Svensk Botanisk Tidskrift. En fullständig publiceringslista fram till 31 september 2009
finns tillgänglig i programmets slutrapport som kan beställas från Institutionen
för Sydsvensk skogsvetenskap eller laddas ned som pdf-fil på programmets
hemsida. Vidare hade programmet en
omfattande internationell och utåtriktad
verksamhet där konferensdeltagande och
Sammanfattning av resultat och
arrangemang av konferenser ingick (Taverksamhet
Under programperioden producerades bell 1 och Figur 1).
många vetenskapliga artiklar, d.v.s. sådana som också kritiskt granskats av andra
Programmets mål
Syftet med programmet var att stärka
kunskapsuppbyggnaden på ett för skogsbruket, naturvården och samhället i södra
Sverige mycket centralt område. Mot slutet av sexårsperioden var målet att
programmet skulle ha byggt upp en internationellt känd forskargrupp i Sverige
med hög vetenskaplig kompetens inom
uthålligt skogsbruk i ädellövskog. Samtidigt skulle kunskapen inom programmet
överföras till berörda intressenter.
Det övergripande målet var att utveckla
skogsskötsel- och bevarandestrategier för
ädellövskog med hänsyn till skogens ekonomiska, ekologiska och sociala funktioner. Frågan är då om detta lyckades? En
kort presentation av programmets resultat och utvärdering följer nedan.
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Tabell 1. Sammanfattning över uppnådda resultat och utförda aktiviteter inom ramen för
programmet "Uthålligt skogsbruk i ädellövskog " fram till 31 september 2009. Uppnådda ackumulerade resultat vid programmets halvtid resp. sluttid visas i de vänstra och högra kolumnerna.
Antal publikationer inkluderar även material som skickats för bedömning men ännu ej accepterats
31 september, samt material som producerats med delvis annan finansiering än programmet. Den
kompletterande finansieringen består av medel som mer eller mindre kan kopplas till programmet
och till en tredjedel av ett Vinnova-projekt som huvudsakligen låg utanför SLU. Siffror inom
parentes visar antal startade doktorsarbeten inom programmets tidsram / utnämnda docenter
strax efter programslut.
Kategori
Antal publikationer (per review)
Antal övriga publikationer
(inkl. abstracts)
Antal presentationer på internationella
möten och konferenser
Arrangemang av internationella
konferenser
Arrangemang av seminarier,
kurser och konferenser i Sverige
Arrangemang av exkursioner i Sverige
Antal utexaminerade doktorer
Antal utnämnda docenter
Finansiering av programmet
Komplettererande finansiering (medel
utanför programmet, men kopplat till
ädellövskog)

1 sept. 2006
34
67

31 sept. 2009
92
175

29

44

0

3

6

12

2
0
1
21,5 milj. SEK
3,4 milj. SEK

4
1(8)
1(2)
25,6 milj. SEK
29,7 milj. SEK

Totalt påbörjade åtta doktorander sina
arbeten inom programmets ram. Av dessa
har nu fyra doktorerat. Dessa är Örjan
Fritz (Hotade lavar i bokskog), Johan Norman (Rekreationsvärdet i lövskog), Maria Birkedal (Sådd av bok och ek) och
Rolf Övergaard (Naturlig föryngring av
bok). Dessa avhandlingar går också att
beställa från institutionen. Två docenter
utnämndes med hjälp av programmets
forskning, vilka var undertecknad (Föryngring av ädellövskog) och Kerstin
Sonesson (Skogsskador på ek).
Under programperioden var ekonomin
god. Först och främst lyckades programmets styrgrupp finna medel så att pro-

grammet vart fullt finansierat (all finansiering var inte på plats 2003). Sedan
lyckades de ingående forskarna också
finna medel för att komplettera programmet. Totalt omslöt därför programmet mer
än 50 miljoner kronor under perioden,
vilket får betraktas som ett lyckat resultat. Visserligen har det funnits och finns
större skogliga forskningsprogram, men
knappast något i denna storleksordning
som koncentrerats på lövskog.
Vad sade utvärderingarna?
Programmet utvärderades av oberoende
utvärderare två gånger under perioden.
Den första utvärderingen skedde 2006 när
29
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Figur 1. Deltagare vid ädellövprogrammets exkursion på Skabersjö gods i Skåne våren 2006
arrangerad tillsammans med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. - Foto: Magnus Löf.

ungefär halva programperioden var avklarad, och den andra skedde i slutet av
programmet. Båda gångerna utvärderades både vetenskapligt arbete och relevans
för näring och samhälle. Dessa rapporter
finns också att ladda hem som PDF-filer
på programmets hemsida.
Båda utvärderingarna var positiva till
programmet. Det framhölls att både vetenskaplig och populärvetenskaplig produktion inom programmet var av hög
kvalitet och kvantitet. Vidare framhölls
att ledning och organisation fungerade
bra. I halvtidsutvärderingen lyftes programmets sammanfattning av kunskap
kring ädellövträ och dess användning
fram som ett mycket positivt inslag. Vidare påpekades att forskning kring löv30

skog, rekreation och hälsa var av mycket
hög kvalitet och relevans. I slututvärderingen framhölls att forskningen
kring föryngring av ek och hotade lavar
på bok var av hög internationell kvalitet.
Båda utvärderingarna nämnde emellertid
att samverkan inom programmet kunde
varit bättre. De tyckte att fler projekt
borde funnits som knöt ihop de olika
forskningsområdena och att syntesen
inom programmet kunde varit starkare.
Slututvärderingen påpekade att programmet lyckats med att skapa en kritisk massa
och tillräckligt stor forskargrupp för att
fortsätta bedriva högklassig forskning
inom området.
Ädellövprogrammet är nu formellt avslutat. Fortfarande pågår arbete med två
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Figur 2. Styrgruppen med gäster samlad vid Eriksberg. Från vänster: Bo Larsen, Gustaf Aulén,
Palle Madsen, Erik Sundström, Magnus Löf, Jan Linder, Gunnar Jönsson, Erik Hellberg, Linda
Berglund, Ola Langvall, Karl-Erik Olsson (ordförande), Carl Piper, Rickard Lehmann och
Gustaf Fredriksson. Jonny de Jong deltog också i exkursionen men saknas på bilden.
- Foto: Mats Hannerz.

olika syntesarbeten. Den första är en
handbok för naturvårdsskötsel i ädellövskog som kommer att tryckas innan
sommaren 2010. Den andra är en vetenskaplig syntes av programmets hela forskning som också den kommer att tryckas
innan sommaren 2010.
Slutexkursion
”Ju mer man vet, desto mer vet man att
man inte vet. Nu är det viktigt att vi fortsätter för att behålla kontinuiteten.” Det
konstaterade Karl-Erik Olsson, ordförande för styrgruppen i programmet, när
han sammanfattade erfarenheterna från
ädellövprogrammet vid slutexkursionen i
Blekinge och Skåne den 14-15 september (Figur 2).

Ädellövprogrammets slutexkursion
samlade ett 50-tal inbjudna företrädare
för skogsbruk, myndigheter och anslagsgivare. Syftet var i första hand att diskutera hur forskningen ska fortsätta efter att
programmet har upphört.
I flödande solsken gjorde exkursionen
nedslag i välväxande bokskogar, ekplanteringar och nyckelbiotoper, för att
diskutera hela paletten av åtgärder och
behov som kan tillfredsställas med ädellöv. Forskarna presenterade i rask takt
sina rön kring föryngring, röjning, gallring, naturhänsyn och virkesutnyttjande.
Det är svårt att peka ut höjdpunkter, men
engagemanget var särskilt stort för forskningen kring skogens roll för välfärd och
hälsa.
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Institutionen för sydsvensk skogsforskning tillsammans med Fakulteten för
skogsvetenskap vid SLU har nu påbörjat
arbetet med att finna medel för att starta
ett nytt program. Det programmet kommer troligen att omfatta alla lövträdslag.
Jakt på extern finansiering genom två
”fund-raisers”: Jan Linder och Carl-Henrik Kuylenstierna har påbörjats. Detaljer
kring programmet är inte klara, men det
beräknas kunna starta vid årsskiftet 2010/
2011.
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Bengt Ehnström, en känd insektsforskare,
ger en fascinerande beskrivning av sälgens betydelse för den biologiska
mångfalden. ”Faller sälgen faller mångfalden” heter det i en rubrik. Vi får följa
hur en mängd olika organismer får ”livets viktigaste frukost” när sälgen
blommar tidigt på våren och dess pollen
och nektar blir värdefull mat för bl.a. bin,
flugor och fjärilar. Ca 180 fjärilsarter har
sin larvutveckling i sälgens blommor, blad
eller ved.
Utmärkta illustrationer i färg av Martin Holmer berikar i högsta grad naturupplevelsen under läsningen. Man grips
av en iver att själv gå ut och studera livet
i sälgbuskarna. Tyvärr har mycket sälg
32

städats bort i det moderna skogs- och
jordbrukslandskapet men det är inte för
sent att tänka om och bevara och gynna
uppkomsten av sälg i skogsbryn och på
åkerrenar. Mer sälg i landskapet är inte
enbart bra för biodiversiteten utan, har
det visat sig, minskar de skador som älg
och rådjur kan åstadkomma i ohägnade
ek- och tallplanteringar. Dessa djur älskar att äta sälgskott.
Boken ges ut i en blygsam upplaga av
2000 exemplar. Den är värd en mycket
större spridning till framförallt skogsägare. Alla naturälskare kommer att vilja
läsa den.
H. Ulf B. Olsson
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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2009
Ekfrämjandets ädellövskogspris år
2009 i Skåne län
Einar Källkvist äger tillsammans med sin
son Påarp 2:2 och 3:1 i Hästveda socken,
Hässleholms kommun, Skåne län. Fastigheten har 58 hektar skog och domineras
av gran.
För ca 10 år sedan avverkades 2,5 ha
granskog varefter Einar valde att anlägga
ekskog på området. Föryngringen hägnades och eken anlades med björk som amträd i modellen 1 rad ek och 3 rader björk.
Einars ledord är att ”har man investerat i något så ska man sköta det”. Detta är
också något han visat i praktiken till
hundra procent. Första exemplet är en
god tillsyn av hägnet så att ekarna utan
att hämmas av viltbetning kunnat sträcka
på sig och därmed sluppit bli allt för
långt efter björken.

Nästa steg var att ge ekarna utrymme,
justera klykor med mera. Även i detta
moment har Einar visat stort engagemang
och vårdat plantorna väl.
Ytterligare en sak som är viktig vid
skötsel av ekskog är kunskap. Även här
har Einar varit aktiv och nappat direkt på
varje litteraturhänvisning och exkursion,
vilket resulterat i att han på kort tid fått
goda kunskaper i ämnet.
I södra Sverige anläggs det sammantaget stora arealer ekskog som kommer
till att kräva rätt skötsel för att det i slutändan ska kunna bli de ekbestånd som
det är tänkt. Det kommer därför att finnas ett stort behov av att dra erfarenheter
från de lite äldre hägnen och utveckla
rådgivnings- och röjningsinstruktionerna
för ekskog. I detta arbete kan ett besök
hos Einar Källkvist säkerligen bidra med
flera värdefulla intryck.
Helen Andersson
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Ekfrämjandets länspristagare i
Kalmar län 2009
Thomas Rappe är den sjunde generationen som äger och förvaltar Strömsrums
gård, idag i form av ett aktiebolag. Gården ligger naturskönt belägen i sydöstra
delen av Mönsterås kommun. Fastigheten omfattar totalt 964 ha skogsmark varav
ca 15 ha utgörs av produktionsinriktad
ekskog och ca 130 ha övrig ädellövskog.
Till det kommer ca 35 ha ädellövhagmark
främst i anslutning till Alsterån och vid
kusten samt på öar ute i Kalmarsund.
Thomas har fortsatt tidigare generationers arbete att genom duktiga skogsförvaltare och skogsarbetare sköta ädel-

lövsskogarna ur både produktions- och
natur/kulturmiljövårdsperspektiv även
om skötseln av natur och kulturvärden på
senare år kommit att utgöra en allt större
andel av skötselåtgärderna.
På fastigheten finns även fem hägn
omfattande totalt ca 16 ha där olika
föryngringsmetoder har provats, bl.a. har
man föryngrat ek genom självföryngring
och provat olika modeller av gruppställda
planteringar. De ca 10 ha äldre produktionsinriktad ekskog har skötts genom att målmedvetet höja kvaliteten genom stamkvistning och kvalitetsinriktad
gallring.
Ove Arnesson

Jan Linder (t.h.), ordförande i Ekfrämjandet, har här överlämnat länspriset till Thomas
Rappe vid ett besök på Strömsrums gård. - Foto: Ove Arnesson.
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