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EKFRÄMJANDETS EXKURSION I
SÖRMLAND 16-17 SEPTEMBER 2010
Lars Dahlén
Bakgrund
Årets exkursion hade förlagts till det
vackra landskapet Sörmland. Och Skogsstyrelsen med distriktschefen Anders
Bollvik hade välvilligt tagit på sig ansvaret
för att hitta lämpliga exkursionspunkter.
För att inte fastna i alltför stela former

hade årets exkursion ett lite annorlunda
upplägg. Vi samlades utanför Gnesta –
rätt långt från den plats där vi skulle bo
och ha årsmöte. Det ställde krav på bra
kartor och reseinstruktioner men framförallt parkeringsmöjligheter. Det sistnämnda
inte nog så viktigt eftersom vi detta år

Jan Linder öppnar exkursionen på första målet, Heby Gård. Anders Bollvik (t.v.) vid
Skogsstyrelsens Sörmlands-distrikt är exkursionsvärd. - Foto: U. Olsson (Samtliga bilder om
ej annat anges).
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platsen vid Fiskeboda
konferens utanför
Julita. En resa på
knappt två timmar.
Som alltid inför Ekfrämjandets exkursioner är ju förutsägelserna när det gäller vädret av stort intresse.
Höstvädret dagarna
innan exkursionen
hade varit växlande
med rätt stora regnmängder i området
men även stunder med
mera uppehållsbetonad väderlek. Under
de två timmar som
framkörningen tog var
vädret minst sagt växlande med regn i större
och mindre omfattning samt små stunder av solsken. Precis
innan framkomsten
såg det oroväckande
Ekplantering i samband med "Omställning 90" på Heby Gård med
svart ut på himlen men
med björk som skärm.
på platsen för exinte hade med någon buss från Skåne/ kursionsstarten var det dessbättre uppeBlekinge. Exkursionen kom därför att få håll.
genomföras med egna bilar under båda
dagarna även om det under dag två fanns Start
större möjligheter till samåkning.
Till skillnad mot förra året var vi detta år
Alltnog, på deltagarlista fanns ca 60 väl försedda med personer som kunde
namn. Innehavarna av dessa namn hade öppna exkursionen. Och prick klockan
torsdagen den 16 september ett gemen- 10.00, efter att deltagarna kunnat förse
samt mål: Fastigheten Heby strax nord- sig med en livgivande förmiddagsfika,
väst om Gnesta. Valet av startpunkt hade öppnade Ekfrämjandets ordförande Jan
skett med utgång från att det på denna Linder exkursionen.
stora fastighet hade genomförts ett större
Jan hälsade alla välkomna och förklarantal planteringsprojekt i samband med ade att han hade en enkel uppgift under
omställning 90.
exkursionen eftersom han tidigt i planVissa, däribland referatskrivaren, hade eringen letade upp ett lämpligt offer –
påbörjat resan denna dag tillsamman med tidigare kollegan Anders Bollvik – som
några andra från södern från förläggnings- inte förstått sitt eget bästa utan tackat ja
2
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till att hysa Ekfrämjandet under denna
tvådagarsexkursion. Anders Bollvik fick
därpå ordet och förklarade att han bara
med glädje åtagit sig värdskapet och såg
fram mot de förestående dagarna som
han hoppades skulle innehålla flera intressanta punkter där han förväntade sig
livliga diskussioner. Anders gav även en
kort beskrivning av distriktet. Inom den
statliga skogsmyndigheten har det skett
stora förändringar under de senaste tio
åren. Sörmland var i slutet av 1900-talet
en egen myndighet – Skogsvårdsstyrelsen
i Södermanland – med länsjägmästare,
ekonomi- och personaladministrativa enheter samt en skoglig enhet med flera
distrikt och konsulenter (ca 60 personer).
Idag består Sörmland av ett distrikt inom
region Svea med förutom Anders som
distriktschef endast 13 skogskonsulenter.
Det säger sig självt att möjligheterna till
nära kontakter med skogsägarna i fält
inte är lika stora idag som tidigare.

10 hektar om det på ett effektivt sätt ska
fylla sin funktion. Det handlar ju i första
hand om att ha möjlighet till en bra tillsyn och snabbt upptäcka eventuella brister
som kan medföra att skadedjur kommer
in. Men även mindre hägn är svåra. Lars
berättade om ett mindre hägn på 5 ha där
han redan skjutit två rådjur och ett vildsvin. Så det ligger alltså inte mycket
sanning i det som någon sa att när man
väl planterat löv i ett hägn och stängslat
är det bara att gå hem och lösa korsord.
Nej, förutom nästan daglig kontroll av
stängslet så ska det ju även till kvistning,
gallring och allehanda småplock om resultatet ska bli bra. I arbetet med åtgärder
i omställning 90 hade Lars von Engeström
god hjälp från nu pensionerade Bosse
Karlsson, nestorn på Sörmlands distrikt.
Bosse, blev med under hela exkursionen
och bidrog med många kommentarer om
de val man stått inför och varför man
gjort som man gjort.

Heby Gård
Efter denna inledning lämnade Anders
över mikrofonen till dagens markvärd,
Lars von Engeström på Heby Gård. Lars
beklagade att markvärdinnan Ulrika tyvärr inte hade möjlighet att närvara men
skulle försöka klara detta ändå. Lars berättade vidare att han i slutet av 80-talet,
liksom många andra, gjort bedömningen
att det skulle komma sämre tider avseende förutsättningarna för jordbruket. Vid
denna tid infördes ett stöd för de markägare som ville ta mark ur jordbruksdelen
och i stället satsa på skog. Stödet gick
under beteckningen ”Omställning 90”. På
Heby kom hela 90 hektar att omfattas av
omställningsprogrammet. Det största
området stängslades med ett hägn som
kom att bli 11 km långt. Erfarenheterna
av så stora hägn är inte positiva. Numer
anses att ett hägn inte bör vara större än

En gammal bekant
Under den rundvandring som nu vidtog
hann gruppen besöka tre exempel från
omställning 90. Det första var en ädellövskog planterad 1992 med björk och ek
i rader. Marken hade här förberetts genom jordbearbetning, träda samt plöjning
och harvning åren innan. Enligt stödbestämmelserna skulle minst 2 000 ekar
sättas ut. Detta skedde i dubbla rader med
1,8 meters mellanrum och mellan de
dubbla ekraderna sattes 4 rader björk.
Resultatet blev inte bra. De två björkraderna närmast eken visade sig komma
för nära och fick snabbt tas bort. Senare
fick ytterligare en rad tas bort för att ge
plats åt maskiner som behövde komma in
mellan de dubbla ekraderna. I den
kvarvarande björkraden har redan två
tredjedelar fått gallras bort. Anders
Ekstrand påpekade att denna vanliga
3
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cilia Rooth kunde berätta att hon
mycket väl mindes det förra besöket 1997. Då hade exkursionsdeltagarna varit mycket bekymrade
över hur det skulle gå med denna
plantering. Lars von Engeström
mindes också det besöket och att
Erik Ståål vid det tillfället sagt att
det behövdes fem generationer
ekodlare för att få fram en bra slutprodukt och att det räcker med att
en av dessa fallerar för att allt ska
vara förgäves. Det lät dystert så därför
begav
sig
nu
exkursionsdeltagarna vidare till ett
vackert fågelbärsbestånd.
Fågelbär
Efter en liten förflyttning kom vi
till ett fågelbärsbestånd som också
anlagts genom plantering 1992.
Även här, liksom eken på den förra
punkten, var det hägnat med ett 1,8
meter högt stängsel samt en eltråd
överst. Frågeställningen här var vad
som nu borde göras. Men innan någon hade hunnit börja svara på den
frågan kom Anders Ekstrand med
Fågelbär planterat 1992 . Bättre än motsvarande
en positiv iakttagelse. Han tyckte
bestånd i landskapslaboratoriet i Snogeholm tyckte
att detta nog var det bästa han nåen deltagare.
gonsin sett från ”Omställning 90”.
anläggningsmetod från ”Omställning 90” Det slår t.o.m. landskapslaboratoriet i
alltid har haft problemet att björken har Snogeholm (som Ekfrämjandet besökte
fått avvecklas långt innan den kunnat ge på exkursionen 2008). Nu blev humöret
något ekonomiskt utbyte. Den kvarvar- genast på topp och rekommendationerna
ande björken kan nu stå till dess andra för den fortsatta skötseln väldigt tydliga
stocken når 8 cm i topp, då går den som och handfasta:
björktimmer. Ekonomin skulle kunna
- Utse 350-400 huvudstammar
hjälpas upp lite med en rad julgranar. Det
- Kvista till 6 meters höjd (se dock
är nog ännu lite för tidigt att utse huvudtill att 50 % av trädets längd har grön
stammarna bland ekarna. Deltagarna
krona)
enades om att det arbetet bör vänta ytter- Låt stå till 50 års ålder. Då blir det
ligare ca 5-10 år.
två fina kvistfria stockar och förhoppNu var det inte första gången Ekningsvis ingen röta.
främjandet besökte denna fastighet. Ce4
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När det gäller grönkronans längd ska man
ha i minnet att inget träd växer bättre än
vad det har krona till. Det finns en generell lövskogsregel som säger att man alltid
bör bibehålla minst 50 % grön krona.
Varje minskning med 10 procentenheter
förlänger omloppstiden med 10 år blev
en klok sammanfattning av diskussionen.
När det gäller kvistningstidpunkt bör man
undvika de s.k. JAS-månaderna (juli, augusti och september).
Pelargoner
Innan lunch var det tänkt att vi skulle
hinna med ytterligare en intressant punkt
på fastigheten. Det blev därför förflyttning till ett bestånd av ek, fågelbär, lind
och rönn inom synhåll från fastighetens
huvudbyggnad. Detta blandbestånd var
planterat i omvänd torva 1993. Skötseln
har varit väldigt individuell och intensiv.
Lars berättade att det var mer att likna vid
krukväxtskötsel där man pratade med de
enskilda individerna. Hittills hade allt utvecklats enligt plan men det var enligt
markägaren lite för lite undervegetation
för att passa fasanerna. Därmed kom diskussionen att göra en avstickare åt
jakthållet och det blev nu prat om skjutriktningar och jaktmetoder mm. mm.
Allt prat om vilt påminde deltagarna
om lunch så ordförande Jan Linder tog
till orda och tackade Lars för denna intressanta förmiddag. Tyska och danska
läroböcker i all ära men att studera i praktiken är mycket roligare och dagens punkter hade verkligen illustrerat resultatet av
olika åtgärder på ett mycket pedagogiskt
sätt. Lars avslutade förmiddagen på Heby
med att önska Ekfrämjandet välkomna
åter till Heby om ytterligare 13 år.
Blöt lunch och Julita
Det blev nu avresa västerut mot Julita
gård. Innan dess var det planerat för lunch

Våra tjusiga, kunniga guider på Julita
lantbruksmuseum.

vid Båvens strand. Tyvärr kunde inte det
regn som legat och ruvat hela förmiddagen hålla sig längre utan precis lagom till
lunchen öppnades himlens portar och såg
till att deltagarna inte förtorkade.
Mätta och lagom blöta fortsatte sedan
färden till Julita gård som ägs och drivs
av Nordiska museet. Uppdelade i två
grupper fick vi här en guidning som blev
något längre än planerat. Det medförde
att både eftermiddagskaffet och den avslutade skogspunkten fick ändras. Kaffet
förskjutas och skogspunkten hoppades
över. Om Julita fick vi veta att dess historia går långt tillbaka i tiden. Det äldsta
dokumentet där Julita nämns är från 1180talet. Julita var då en kungsgård och i
dokumentet som är undertecknat av kung
Knut Eriksson anges att gården ges bort
till en grupp munkar tillhörande cistercienserordern. De grundar på Julita klost5
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I Julita-parken finns många kulturhistoriskt intressanta byggnader.

ret Saba (efter Säby som då var benämningen på Julita). Klosterverksamheten
pågick till 1526 då det fattas beslut i
riksdagen att de katolska klostren ska
överföras till kronan. Julita blir åter en
kungsgård. År 1877 köptes gården av
tobaksfabrikören Johan Bäckström vars
far blivit rik på trävaruaffärer i Norrland.
En av Johans söner, Löjtnant Arthur Bäckström, tog över efter faderns död. Löjtnanten var mycket intresserad av kulturhistoria och började samla föremål och
flytta intressanta byggnader till Julita.
Löjtnanten blev barnlös och testamenterade sitt Julita till Nordiska museet
som tog över gården 1944.
Ekskrinet
I god tid före årsmöte och middag anlände så sällskapet till Fiskeboda där
inkvarteringen skedde. Det var kanske
inte precis fråga om lyxhotell men
6

Ekfrämjandets medlemmar är vana vid
det mesta. Årsmötesförhandlingarna genomfördes effektivt. I anslutning till
punkten premiering på dagordningen fick
Carl von Friesendorf mottaga Ekfrämjandets rikspris, Ekskrinet. Thomas
Thörnqvist läste upp motiveringen som
återfinns på annan plats i Ekbladet. Den
därpå följande middagen var utmärkt och
inte minst ljudnivån i lokalen vittnade
om intensiva samtal och att diskussionens
vågor gick höga.
Morgon andra dagen
Efter frukost gavs sig ekfrämjarna i väg
på en resa till dagens första exkursionspunkt vid Forssjö bruks marker. Vid en
ekskog med betande kor intill en sjö blev
det avstigning. Solen sken men det var
rätt kyligt när Jan Linder hälsade välkomna till exkursionens andra dag. Här
tog Bosse Karlsson över och berättade att

Ekbladet 26

vi nu var på Eriksbergs fideikommiss, en
av länets största skogsägare med ca 11 000
hektar. Ekbeståndet vi såg var planterat
vid förra sekelskiftet (1800/1900) och nu
alltså ca 110 år gammalt. Området hade
stått orört till en bit in på 1970-talet då
det ”upptäcktes” när dåvarande Skogsvårdsstyrelsen letade lämpliga objekt för
sysselsättning av skogliga beredskapsarbetare. Objektet var nästan det enda
ädellövobjektet på fideikommisset och
restaureringen inriktades mot att, efter
Gunnar Almgrens tankar, skapa ett
produktionsbestånd med utsikt mot sjön.
Förutom gallring skedde det därför en
underröjning. Området hägnades och betesdjur släpptes in. Sedan dess har det
gjorts en gallring i mitten av 1980-talet
och så den senaste 1998. Resultatet hittills har varit så intressant att ägaren nu
anlagt ädellövskog på flera andra områden inom innehavet.
I den diskussion som följde konstaterades att den eftersatta skötseln innebär
att det nog dröjer ytterligare ett 40-tal år
innan beståndet nått de dimensioner som
är lämpliga för en slutavverkning. När
det är dags för föryngringsfasen måste
djuren bort, se vilken skillnad det är på
ekuppslagen inom resp utanför stängslet,
påpekade Anders Ekstrand som konstaterade att man möjligen kan slippa markberedningen här och endast med en ringvält trycka ner ollonen i marken så de ej
äts upp av möss och sork. Det nya beståndet måste med all sannolikhet också
hägnas för att klara betestrycket från hjortdjur och vildsvin. Industrins representanter konstaterade att detta var ett exempel på ett mycket bra bestånd från
kvalitetssynpunkt.
Kaffeinformation
I samband med kaffet på platsen passade
Thomas Thörnqvist och Anders Ekstrand

på att sprida ljus över två olika områden.
Thomas berättade om ett alldeles nytt
forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet
i Växjö. Projektet har namnet ”Trä för
framtidens byggande” och innefattar både
hus- och möbelproduktion. Det finansieras av en av löntagarfondstiftelserna med
Södra, IKEA och ett antal sågverk som
sponsorer. Med detta ges nu möjligheter
till en forskning och utveckling på träsidan som inte tidigare varit möjlig. Det
krävs dock ett mycket tydligt och påtagligt intresse från industrin.
Anders gav därefter en sammanfattning av läget när det gäller marknaden
för de olika lövsortimenten. Anders
nämnde även att det krävs mer utbildning för ökad kunskap om avverkning i
ädellövskogen. Tillsammans med Cecilia Rooth håller man på Södra på att ta
fram olika kurser för medlemmarna som
också skulle vara möjliga att gå för
Ekfrämjandets medlemmar.
Kvalitetssortering
Efter denna anknytning till de ekonomiska
förutsättningarna för lövträdsodlaren stod
nu ett industribesök på dagordningen.
Färden styrdes mot Vingåker och
Carlsdals Såg som också går under benämningen ”Lövsågverket i Vingåker”.
Här blev vi varmt mottagna av sågverkets
ägare Margareta och Anders Låtterdahl
som även lyckats solen att lysa över deltagarna. Margareta redogjorde för
sågverkets historia. Verksamheten kom
igång i början av 1980-talet och man producerar nu ca 3 000 m3 sågad vara per år.
Bland de större produkterna nämndes panel, bastulav och golv. Flera exempel fanns
till beskådning. En stor del av försäljningen till privata går via Internet
(www.carlsdal.se). På sågen finns även
torkutrustning. Att torka virke är en inte
alldeles enkel konstart. Det får vare sig
7
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Efter sågning avslöjas att en stock
hade en dold kvist med spridd röta.
Ekstockar upplagda för ytlig kvalitetsbedömning.
De sågas därefter upp i ett ramsåg för kontroll av
inre rötskador.

gå för fort eller för långsamt. För eken får
man räkna med en torkningshastighet på
1 mm per dygn. En 50 mm ekbräda tar
alltså 50 dagar att torka till rätt fukthalt.
En tanke med besöket här var annars
att exkursionsdeltagarna skulle tränas i
kvalitetsuppskattning. För det ändamålet
hade en annan av distriktets gamla
konsulenter, Rolf Pettersson, engagerats.
Nu låg det fem stycken stockar på sågplanen och meningen var att gruppen
skulle göra en kvalitetsbedömning av
stockarna som sedan skulle sågas upp
och resultatet av sönderdelningen i plank
och brädor beskådas.
Diskussionen kring de fem stockarnas
företräden och brister blev intensiv och
det var med stor spänning gruppen gick
mot såghuset för att inom kort få beskåda
vilka positiva och/eller negativa över8

raskningar som kunde komma fram i
dagens ljus efter att stockarna har passerat sågklingorna. Precis som när det
gäller oss själva kan ett vackert yttre innehålla ett mindre vackert inre och vice
versa. Så var också fallet med dessa fem
stockar. Och några av deltagarna blev
således glatt överraskade medan andra
mindre glatt överraskade av utfallet av
de egna gissningarna. Man kan lätt föreställa sig de svårigheter även en erfaren
virkesmätare står inför. Tekniska hjälpmedel i form av olika röntgenutrustningar
finns men ännu inget som kan se allt det
som döljs innanför barken.
Efter denna aha-upplevelse hade det
nu blivit dags att avrunda. Återstod var
nu endast lunch på Fiskeboda för de som
så önskade. Jan Linder tackade Margareta och Anders Låtterdahl för att de så
välvilligt ställt upp och visat oss prov på
sin verksamhet samt även gett oss möjligheterna till provsågningen. Det är bra
att det fortfarande finns de som arbetar i
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Jan Linder tackar Margareta och Anders Låtterdahl för det intressanta och lärorika
besöket på deras lövsågverk i Vingåker.

den något mindre skalan där det fortfarande är möjligt att genomföra sådana
praktiska saker som vi nyss fått uppleva.
Jan avslutade med att tacka Anders
Bollvik för att han på ett alldeles utmärkt
sätt lotsat Ekfrämjandet genom årets två
exkursionsdagar och för att han hittat så
många intressanta exkursionsobjekt. Jan
tackade även Bosse Karlsson och Rolf

Pettersson för deras insatser under
exkursionen. För att visa att styrelsen fortfarande mindes gårdagens årsmöte gjorde
Jan en sammanfattning av vad årsmötet
gett styrelsen i uppdrag och lovade att
styrelsen till nästa årsmöte ska ha genomfört dessa åligganden. De som kommer att vara med då kommer att träffas
på Visingsö.
*

Ett bildreportage från Ekfrämjandets exkursion i Sörmland finns inlagt på föreningens hemsida
www.ekframjandet.se
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TILLVÄXT OCH STAMKVALITET HOS
UTVALDA KLONER AV FÅGELBÄR
Owe Martinsson
Fågelbär, Prunus avium L., är ett snabbväxande ädelt lövträd. Det kan odlas på
näringsrik, väldränerad mark i södra
Sverige och norrut till Dalälven. Ekonomisk omloppstid är cirka 60 år. Fågelbärets
virke är högt värderat inom möbelindustrin och säljs på speciella auktioner.
Det används främst som faner. Fågelbär
infördes till Skandinavien för cirka tusen
år sedan för bärproduktion. Som fruktträd föredrar man ett väl förgrenat,
kortvuxet träd. Om man producerar
fågelbärsplantor från frö, blir en stor andel av plantmaterialet lågväxande, kraftigt
förgrenade träd. Sådana träd är inte användbara för fanertillverkning eller annan
snickeriproduktion. De länder som utvecklat fågelbär för virkesproduktion,
framför allt Frankrike, Italien, England,
Tyskland och Schweiz, använder därför

klonat plantmaterial, som ger raka, högväxande stammar.
Möjligheterna att odla fågelbär i södra
Sverige är mycket goda, förutsatt att
marken är lämplig och att planteringarna
inhägnas. I början av 1990-talet anlades
en serie proveniensförsök med plantor
uppdrivna från frö (Martinsson 1991,
2001). 2006, 14 år efter plantering var
medelhöjden i dessa planteringar ca 10
m, enskilda träd över 12 m. Vid slutet av
1990-talet valdes 50 plusträd ut för avel.
De klonförökades och sattes ut i klonförsök. 2010 reviderades ett av dessa
klonförsök och 11 kloner valdes ut och
finns tillgängliga på öppna marknaden.
Medelhöjden av de 11 klonerna varierade mellan 6,5 och 8,8 m tio år efter
plantering. Här följer en beskrivning av
materialet, testmetoder och resultat.

Tabell 1. Medelvärden av stamhöjd (m) och stamdiameter (mm) i brösthöjd (Bhd) av 11 utvalda
kloner 7 respektive 10 år efter plantering.
Klon Familj Ursprung
Höjd (7 år)
Höjd (10 år)
Bhd (7 år) Bhd (10 år)
Nr
Nr
m
m
mm
mm
6
1902
Gotland
4,2
7,4
36,0
83,8
7
2308
Kristianstad
3,6
7,5
22,5
77,5
9
2521
Västervik
4,9
8,3
58,5
123,0
22
302
Karlskrona
3,8
7,1
43,0
89,3
23 2405
Karlskrona
3,2
6,7
33,0
77,4
25 1002
Ljungby
3,6
8,0
36,5
80,5
33
805
Hallsberg
4,5
6,5
49,8
79,8
38 1303
Habo
4,2
7,3
40,0
69,0
40 1902
Gotland
3,8
7,9
30,5
81,5
45 2202
Jönköping
4,4
7,9
44,3
109,0
50 2310
Kristianstad
5,4
8,8
50,3
101,7
Medelvärde
4,1
7,6
40,4
88,4
10
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10,0
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9,0
8,3

8,0
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6,0
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Figur 1. Medelvärden av trädhöjd i de 11 utvalda klonerna av fågelbär 7
respektive 10 vegetationsperioder efter plantering.
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Figur 2. Medelvärden av brösthöjdsdiameter (Bhd) av stammarna i de 11 utvalda
klonerna av fågelbär 7 respektive 10 vegetationsperioder efter plantering.

Hösten 1992 planterades i Tranemåla,
Blekinge, 1757 ettåriga, fröförökade
avkommor från 106 fritt avblommade
fågelbärsträd, utvalda på 25 platser i Götaland och Svealand (Martinsson 2001).
Vid fyra och sex års ålder gallrades materialet och 740 respektive 479 krokiga,

buskformiga eller dåligt växande individer togs bort. Efter sju vegetationsperioder, d.v.s. 1999, utvaldes 50 plusträd i
materialet. Dessa hade då en medelhöjd
av 578±46,59 cm. Medelhöjden i hela
populationen bestående av 538 träd var
11
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Figur 3. Klonerna är nu av Skogsstyrelsen
godkänt avelsmaterial. Plantor av klonerna
finns tillgängliga på marknaden.
- Foto: Guntis Grandans.

474±86,52 cm, brösthöjdsdiametern
49,66±15,71 mm.
Urvalet baserades på höjd och stamrakhet. De 50 plusträden meristemförökades vid elitplantskolan i Balsgård.
Man lyckades klona 39 av de 50 plusträden. Våren 2001 utplanterades 39 kloner på tre lokaler: Näs väster om Tranås,
Berg på västsidan av Billingen och
Spetsamåla i Blekinge. Fyra plantor av
varje klon planterades i slumpmässig ordning på varje lokal. Trots att försöksytorna inhägnades förblev endast försökslokalen i Näs helt oskadad av vilt.
12

År 2007, sju vegetationsperioder efter
utplantering i Näs, var de 39 klonernas
medelhöjd 3,96 m. De två högsta klonernas medelhöjd var 5,44 respektive 5,37
m. I augusti 2010 d.v.s. tio vegetationsperioder efter plantering, reviderades
klonförsöket i Näs. De 39 klonerna hade
då en medelhöjd av 7,06±0,94 m och
medelvärde av brösthöjdsdiameter
84,6±15,4 mm.
De 11 bästa kloner utvaldes för kommersiell klonförökning och finns nu tillgängliga på marknaden (Tabell 1, Figur 1
och 2). Urvalet gjordes på följande grunder: alla kloner med medelhöjd under 6,5
m togs bort. Likaså togs alla kloner bort,
där någon av de fyra upprepningarna hade
bildat klykstam, visade tendens till krokig stam eller hade grova kvistar eller
onormala grenvinklar. Skillnaden mellan samtliga 39 kloner och de 11 utvalda
är framför allt stamform, frånvaro av
klykstammar och mindre grengrovlek.
Med några få undantag var alla klonernas
medelhöjd i klonförsöket i Näs över 6,5
m höga 10 år efter plantering. Urvalet i
klonförsöket visade i första hand skillnaden mellan kloner som hade tendens till
klykstam och de som inte hade det. Alla
kloner som i någon av de fyra upprepningarna visade tendens till klykstam,
dålig stamform, onormala grenvinklar eller grova grenar togs bort, även om de
visade överlägsen tillväxt i höjd och stamdiameter.
Med ett undantag kommer alla avkommor från olika familjer, två av klonerna kommer från Kristianstad, klon 7 och
50 (från familjerna 2308 och 2310), en
från Jönköping klon 45 (från familj 2202),
två från Karlskrona klon 2 och 23 (familjerna 302 och 2405), en från Habo klon
38 (familj 1303), en från Värnamo klon
25 (familj 1002) en från Hallsberg klon
33 (familj 805) och en från Västervik
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Figur 4. Proveniensförsöket i Tranemåla 16 år efter plantering,
medelhöjd 8,2 m. - Foto: Lars Karlman.

klon 9 (familj 2521). Två kloner är syskon i samma familj (1902) nämligen
klonerna 40 och 6 från Gotland.
Referenser
Martinsson, O. 1991. Fågelbär ett värdefullt skogsträd för södra Sverige.
Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsfakta 1.

Martinsson, O, 2001. Wild cherry (Prunus avium L.) for timber production:
consequences for early growth from
selection of open-pollinated single-tree
progenies in Sweden. Scand. J. For.
Res. 16: 117-126.
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VEDSVAMPAR PÅ EK
18. Brödmärgsticka, Perenniporia medulla-panis
Stellan Sunhede
Sjutton tickor på ek har tidigare beskrivits och illustrerats i Ekbladet. En av dessa
är askticka, Perenniporia fraxinea
(Sunhede 2008). Här presenteras en art
av samma släkte, nämligen brödmärgsticka, P. medulla-panis, som i motsats till
den hattbildande asktickan har en skorplik
(resupinat) fruktkropp.

tunt, upp till 1 mm tjockt, vitaktigt-ockrafärgat-brunbeige. För mikroskopiska
kännetecken se Hansen & Knudsen (1997)
och Ryvarden & Gilbertsons (1994).
Arten delades tidigare in i två varieteter
(Ryvarden 1978), en på ek (var. medullapanis) och en på gran (var. multistratosa).
Den senare varieteten anses numera vara
synonym till gräddticka (Perenniporia
Fruktkropp
subacida). Den snarlika gräddtickan
Brödmärgsticka – Perenniporia medulla- växer på barrved men är några få gånger
funnen på lövved (Ryvarden & Gilbertpanis (Jacq.: Fr.) Donk.
Vedlevande ticka. Fruktkroppar fleråriga, son 1994). Förutom substrat skiljs de båda
skorplikt vidväxta, varierande i storlek arterna åt på mikroskopiska karaktärer.
och form, från mindre än 5x5 cm till mer
än 30 cm långa och 20 cm breda, upp till Ekologi
13 mm tjocka, som färska segt korkartade, I Sverige är brödmärgstickan funnen på
i torrt tillstånd ± träaktigt hårda, kan på naken ved av ek, Quercus (Figur 1-4)
vertikalt substrat få en förtjockad, utbukt- Mestadels finner man den på basen av
ad kant upptill med vitaktig-brun- svart gamla ekstubbar (Figur 1, 2) men fruktovansida (Figur 1), mera sällan med hatt- kroppar kan även utvecklas på fallna
likt utbuktande överkant (Figur 2). Poryta stammar och i håligheter på levande träd.
slät eller undulerad, som färsk vitaktig Värdträd är observerade i sluten lövskog,
till krämfärgad, stundom med blekt gula beteshagar och parker. Svampen kan även
partier och brunbeige till beigeröda fläckar ses på kvarvarande stubbar av ek långt
(Figur 1, 2), hos övervintrade fruktkroppar efter det att kringstående träd avverkats.
av vitaktiga-ockrafärgade-blekbruna ny- Ek är huvudsubstratet i Sverige men aranser. Porer små, 4-5 per mm, med tjocka ten är även rapporterad från andra trädslag
väggar, runda, på vertikalt substrat ± ut- (Olofsson 1996).
dragna. Rörlager vitaktigt, krämfärgat till
Från Polen noterar DomaÒski (1972)
brunbeige, hos äldre fruktkroppar ± tyd- lövträd, särskilt Quercus. Av 25 fynd i
ligt skiktade, 1-5 mm tjocka, i äldre skikt Tjeckien och Slovakien rapporterar
ofta med inväxt vitt mycelium. Kotlaba (1984) 21 (84%) på ek (Quercus
Fruktkroppskött (trama) som färskt läder- sp. 10, Q. cerris 1, Q. petraea 1, Q.
artat till svampigt, som torrt korkartat, robur 9) och 4 fynd från andra lövträd
14
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(Alnus glutinosa 1, Fraxinus sp. 2, and
Tilia sp. 1). Breitenbach & Kränzlin
(1986) visar en fruktkropp på en murken
ekstam i Schweiz. För Europa anger
Ryvarden & Gilbertson (1994) att arten
ofta växer på ek och listar en rad andra
lövträd som arten observerats på.

Artens roll i skogsbruket
Brödmärgstickan är visserligen en intensiv vitrötare (Figur 3-5), men då den är
tämligen sällsynt i Sverige torde den vara
av mindre betydelse i ett välskött ekskogsbruk.
Summary

Röta
Brödmärgstickan orsakar en intensiv vitröta i ekved (jämför Figur 3-5). Av
fruktkropparnas position att döma kan
rötan nå åtminstone 4 m upp i stammen.
Rötan är aktiv i ekstubbar lång tid efter
det att stammen fällts (Figur 1, 2). Den
rötade veden blir till slut mjuk och ofta
ses vita, avlånga fläckar eller stråk av
cellulosa (Figur 5).
Utbredning och status
I Sverige är brödmärgstickan relativt sällsynt och spridd inom ekens naturliga
utbredningsområde. Arten är sällsynt i
Danmark, Finland och Norge (Hansen &
Knudsen 1997). Den är funnen i Estland,
Lettland och Litauen (Ryvarden &
Gilbertson 1994, Sunhede & Vasiliauskas
1996). Svampen är vitt spridd i övriga
Europa (Ryvarden & Gilbertson 1994).
Enligt Gilbertson & Ryvarden (1987) är
brödmärgstickan en kosmopolitisk art som
är vida utbredd i västra och östra skogsregionerna i Nordamerika.
Svampen är rödlistad i Sverige under
kategorin NT, nära hotad (Gärdenfors
2010). I Danmark klassas arten som CR,
akut hotad (Wind & Pihl 2010), i Estland
EN, starkt hotad (Estonian Red List 2011,
Public Database 2011), i Finland VU,
sårbar (Kotiranta m.fl. 2010), i Lettland
VU, i Litauen R, sällsynt, i Norge VU
(Brandrud m.fl. 2010) och i Polen VU
(Wojewoda & Lawrynowicz 2006).

Sunhede, S. 2011. Vedsvampar på ek. 18. Brödmärgsticka, Perenniporia medulla-panis (Jack.:
Fr.) Donk. (Wood fungi on oak. 18. Pancake
crust, Perenniporia medulla-panis (Jack.: Fr.)
Donk. – Ekbladet 26: 14-19.
The gross morphology, ecology and distribution of the polypore Perenniporia medullapanis (Jack.: Fr.) Donk are treated. Colour photos
show fruit bodies, substrate and decayed wood.
The perennial fruit bodies are typically
resupinate. On vertical substrate they may have
a narrowly reflexed upper margin or rarely
develop a roundly thickened upper margin. Fruit
bodies are found on decorticated wood. They
mostly appear on the bases of old stumps of
Quercus, but are also found on fallen oak-logs
and in hollows of living oaks several metres
above the ground. Host trees have been found in
deciduous woods, grazed woodlands and parks.
In Sweden the fungus is rather rare but spread
from the southernmost part to the northern range
of Quercus. The fungus is red-listed in Sweden
and classified in the category NT (Near
Threatened).
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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Figur 1–2. Brödmärgsticka, Perenniporia medulla-panis. Färska fruktkroppar på sidan av
barklös ekstubbe, Quercus robur. – 1: Skorplikt vidväxta, med förtjockad överkant. – 2: Med
hattlik förtjockad överkant. – Öland, Högsrum sn, Rönnerum 2010-10-03. – Foto: Stellan
Sunhede.
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Figur 3–4. Brödmärgsticka, Perenniporia medulla-panis på ek, Quercus robur. – 3: Värdträd
med död, naken, rötad ved (basala rester av delstam). – 4: Fälld ek med rötskadad ved och en
vit, färsk fruktkropp i hålighetens tak. – 3, 4: Knivskaft ca 11 cm. – 3: Skåne, Osby sn,
Björkeberga 2008-10-07. – 4: Småland, Tutaryd, Bräkentorp 2008-10-22. – Foto : Stellan
Sunhede.
17
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Figur 5. Brödmärgsticka, Perenniporia medulla-panis. Starkt rötad, mjuk, mycket fuktig ved.
Vita, vertikala ”cellulosastråk” upp till 4 mm breda. Rötbild ca 4-5 cm in i veden, under
fruktkropp på basen av en ekstubbe. – Västergötland, Skövde, Karstorp 2011-04-01. – Foto:
Stellan Sunhede.
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PRODUKTIONSSKOG EK SLUTAVVERKNING OCH FÖRYNGRING*
En stor del av den sydsvenska ekskogen har uppnått slutavverkningsbar ålder. En fjärdedel av
volymen är grövre än 45 cm i brösthöjd och hälften är klassad som slutavverkningsskog enligt
riksskogstaxeringen. Vid en fortsatt stor efterfrågan på ek kommer flera av dessa bestånd att
avvecklas och därmed ställs föryngringsfrågan på sin spets. Den mest kostnadseffektiva modellen för föryngring av befintlig ekskog är att uppnå spontan naturlig föryngring.
*Ekfrämjandet och Ekbladets redaktion har fått tillåtelse av SÖDRA att publicera ett utdrag av
broschyren "Mer löv" som ingår i ett planerat utbildningsprogram för produktion av löv. I gruppen
som arbetar med detta program ingår bland andra Anders Ekstrand, styrelseledamot i Ekfrämjandet.

Skötsel
Eken har goda ollonår med 3-8 års mellanrum. De begränsas främst av frost
under blomningen.
Även om det finns rikligt med ekollon
kan föryngring utebli om ollonåret sammanfaller med stora populationer av
sorkar och möss.
Förutom predation av smågnagare är gräs
den svåraste faktorn för den unga
ekplantan, där framför allt vattenkonkurrensen är allvarlig. Första året får
ekplantan ofta bara en enkel bladkrans i
toppen, men skjuter ner en pålrot 30-50
cm under mark. Har den väl etablerat sig
är den sedan mycket tålig. Eken föredrar
skugga och god tillgång på fukt de första
åren men kräver sedan snabbt god tillgång till ljus. Spontan föryngring uppstår
regelbundet i ekskog med bra marktillstånd, men plantorna tynar snabbt bort
om de inte får ljus. Unga plantor är dessutom relativt känsliga för frost. De betas
också svårt av vilt.

Ansök om tillstånd för föryngringshuggning och ädellövskogsbidrag hos
Skogsstyrelsen.
Markbered kraftigt och arealtäckande
om det finns mycket gräs eller tjocka
lager av onedbrutna löv. Vid bra marktillstånd är markberedning onödig. Mylla
om möjligt ner ollonen på hösten.
Markberedning kan ske med vanlig
skogsmarkberedare men bör ske i dubbla
stråk alternativt att ytan körs två gånger
vinkelrät mot varandra. Myllningen kan
göras med fyrhjulsdriven jordbrukstraktor

Föryngring år 0
Observera tillgången på ekollon under
sommaren!
Ekplanta i naturlig föryngring.
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Äldre ekskog lämplig för slutavverkning och självföryngring.

och ett nät av kedjor som släpas efter,
alternativt manuellt med kratta.
År 1
Observera antalet lövplantor - minsta antal bör vara 3500/ha, varav minst
200/ha ekplantor.
En lyckad föryngring bör ha 5000 6000 plantor per hektar varav 2000 av
ek. Ljushugg beståndet genom att avverka ca 40% av virkesvolymen.
Avverka all underväxt i det gamla beståndet och flisa den.
Sätt upp ett två meter högt hägn om
klövvilt finns i området.
År 3
Om tillräckligt med plantor har etablerat
sig avverka resterande del av ekbeståndet.
Hjälpplantera i mistor med björk eller
lönn/lind/fågelbär eller sätt i ekplantor
om antalet huvudstammar inte är tillräckligt stort eller väl spritt över arealen.

År 5
Röj i brunnar runt tänkta ekhuvdstammar
och vargröjning (förväxande vidkroniga
individer). Dubbeltoppar och andra
defekter klipps bort med sekatör/grensax
på ekhuvudstammarna.
Röjningsprogrammet vid olika höjd
Höjd 4 m
Röj till 3500-6000 plantor per hektar. Tidigaste tidpunkt att avlägsna hägnet.
Höjd 7 m
Röj till 2500-3000 plantor per hektar. Sista
tidpunkt för att avlägsna hägnet.
Höjd 9 m:
Gallring till 1500-2000 plantor per hektar.
Observera att inget hägn är helt vilttätt!
Regelbunden tillsyn av hägnet är nödvändig liksom att med hundar jaga av
hägnet flera gånger per säsong. Avveckla
inte hägnet för tidigt eftersom älgar och
andra hjortdjur kan gnaga på stammarna
hos yngre ek.
21
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MARKNADSSITUATIONEN FÖR
LÖVTIMMER 2011
Marknaden för lövtimmer ser relativt ljus ut för 2011 även om det även finns
vissa problem. - (Denna rapport är inlämnad i mars 2011)
SÖDRA
Södra satsar stort på lövet. Efter köpet av
Wernerträ byggs nu sågverket i Traryd
om för att såga lövträ. Trarydssågen var
från början ett gransågverk men har på
senare tid sågat fura. De nya huvudträdslagen blir björk och ek. Södra
introducerar under våren sin lövkubb där
nio trädslag kan levereras blandade.
Kvalitetskraven har förenklats så att även
C-stock är leveransgill. Stock skall vara
sågningsrak och summan av alla kvistar
får uppgå till två gånger toppdiametern
under bark. Halva diametern får var rödkärna och 50 mm centrumställd röta
accepteras. Södra räknar med att såga
100 000 m3 fub björk och 50 000 m3 fub
ek 2012.

stund inte känt.De nya ägarna tar över
verksamheten i juni 2011. Efterfrågan på
bok är låg och prisbilden usel. Junkers
köper begränsade volymer med kubb till
ett pris strax över fiberkubben. Sydved/
Stora Enso Nymölla har bra efterfrågan
på bokmassaved och fiberkubb och köper ibland partier av bokstock för kokning. Öved och Skättilljunga i Skåne köper lokala volymer bokstock.

Aktuella prisnivåer
Björk
Bra avsättning till priser mellan 390 och
475 kronor per m3 fub.
Al
Bra avsättning till priser mellan 380 och
600 per m3 fub.
Asp
Övriga köpare av lövtimmer
Bra avsättning till priser från 430-450
Både Östra Hults elektriska såg, Tänds- kronor per m3 fub.
ticksbolaget och Österbymo har god Klen ek
efterfrågan på sina sortiment. Kährs i Ny- 16-40 cm Mycket bra avsättning till prisbro har god efterfrågan på framför allt ek. er upp mot 750 kronor per m3 fub
Kvalitetskraven varierar mellan olika köp- Grov ek
are.
40cm+ Mycket bra avsättning med priser
På grund av att de stora internation- från 600 till 5000 kronor per m3 to för
ella valutorna , framför allt dollarn, för- olika kvaliteter.
svagats mot kronan försvåras exporten Andra ädellöv
till framför allt Asien. Detta innebär att Bra avsättning för ask, alm, lönn, lind
Danish Hardwood i Näsum slutar att såga och körsbär. Priser från 500 kronor per
bok och sågverket går i mars 2011 på låg m3 fub.
fart. Enligt uppgifter i lokalpressen har Bok
Danish Hardwood sålt sågverket i Näsum Dålig avsättning Priser från 450 till 600
men vika de nya ägarna är, är i skrivandets kronor per m3 fub för lägre kvalitet.
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Lokalt upp till 900 kronor per m3 fub för
grov (50 cm+) A-stock.

170 000 ton textilmassa av björk. Denna
kan användas för att producera ett
bomullsliknande tyg. Den nya massan
har ett marknadsvärde på 2000 dollar per
ton jämfört med pappersmassa av björk
som idag kostar 900 dollar per ton. Priserna på björkmassaved är höga.
Anders Ekstrand / Marknadsgruppen

Tendenser
Efter den gångna vintern är det mycket
stor efterfrågan på brännved och flis. Priserna är stigandeoch marknaden är
svåröverskådlig. Lokala priser för kluven
brännved nära storstadsregionerna ger
I Ekfrämjandets Marknadsgrupp ingår Anders
mycket höga priser.
Södra håller på att bygga om en linje Ekstrand, Henrik Nilsson och Bo Bergquist.
vid Mörrums bruk för att producera
(Anm.: m3fub= kubikmeter fast under bark;
m3 to = kubikmeter toppmätt under bark)
Björkved, Vårtbjörk. - Säflacka 2011 Foton: U. Olsson

23

Ekbladet 26

KVALITETSUTVECKLING I SVENSK
LÖVTRÄINDUSTRI
Jimmy Johansson
Vid tillverkning av möbler och snickerier
har historiskt valet av virke gjorts med
stor omsorg så att rätt virke hamnat på
rätt plats i den färdiga produkten. Utgångspunkten har varit den sågade,
okantade, torkade virkesvaran. Alternativt har virkesvalet gjorts redan i skogen.
Det tränade ögat och yrkesmännens kunskaper har här varit avgörande för
resultatet. I dagens industriella processer
för tillverkning blir detta arbetssätt svårt
att åstadkomma. I dessa processer är ett
homogent råmaterial enklare att hantera.
I följande artikel görs en betraktelse över
utvecklingstrender i svensk lövträindustri.
Artikeln tar sin utgångspunkt i kvalitetsbegreppet och hur sågverken jobbar för
att leverera kvalitet till sina kunder. En
mer utförlig beskrivning koncentrerad
bara på uppbyggnaden av svensk lövsågindustri ges av Johansson (2008).
Sågproduktion av svenskt lövvirke
En uppåtgående trend i svenska lövsågverk tycks vara att sågverken bearbetar
sina produkter genom vidareförädling.
Lövvirket som tidigare levererats i
okantade plank och bräder, ofta färska
eller lufttorkade levereras allt oftare i
ämnen, torkade till fuktkvot motsvarande
användarmiljön. Detta märks dels på
sågverkens beskrivning av sin produktionsprocess, dels på de investeringar som
sågverken jobbar med. I vissa fall efterfrågas även färdiga komponenter som
kunderna direkt kan montera in i sina
produkter. I praktiken innebär föränd24

ringen att det tränade ögat för uttag av
ämnen till slutprodukter ur plankan i allt
högre grad måste flyttas från möbel- och
snickeriindustrin till tidigare produktionsled. Vid en eventuell vidare bearbetning
av virket är det dock viktigt att beakta
kundernas intressen, så att en konkurrenssituation med egna kunder undviks.
För snickeri- och möbelindustrin innebär möjligheten att köpa in ämnen i färdiga dimensioner istället för plank och
bräder att virkesspill kan minimeras och
möjlighet ges att skapa en rationell produktion. Detta medför också att ett högre
pris kan betalas för det virke man är i
behov av. Sågverken eller ämnestillverkarna kan å sin sida utnyttja den
sågade varan mer optimalt än vad ett
enskilt snickeri har möjlighet att göra,
eftersom de har flera olika köpare med
olika dimensions- och kvalitetskrav.
Sågmönster som används av sågverken
är främst genomsågning, figur 1a. Detta
har troligtvis sin grund i att flertalet sågverk väljer att torka sitt virke i okant, då
detta anses leda till mindre sprickbildning och deformationer av virket. Några
sågverk väljer att blocksåga timret, figur
1b, och får på så sätt ut mer bräder från
timrets ytterkanter, som anses ha mer eftersträvansvärd kvalitet, än virke nära
centrum av timret. Några sågverk tillämpar även rundsågning, figur 1c, av samma
orsak. Kvaliteten bedöms ofta vara hög
för det virke som är kvistfritt och saknar
s.k. rödkärna. Sågverkens strävan är där-
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med ofta att erhålla så mycket sådant
virke som möjligt.
Kundernas krav
Största skälet till kundmissnöje hos kunder till lövsågverk är enligt Bush m.fl.
(1991) kvaliteten på det sågade virket.
Sågverken å sin sida har inte helt samma
uppfattning. Genom att säkra kvaliteten
på leveransen borde därmed konkurrensfördelar kunna vinnas.

*Dimensions- och formnoggrannhet
*Kvistighet - avseende antal, storlek,
placering, vattskott och om kvisten
är frisk eller torr
*Färgad kärna - rödkärna eller brunkärna
*Fibervinkel – rakvuxet
*Färg - jämn i färg och specifik nyans

Marknaden för det virke som inte är
kvistfritt och fritt från färgskillnader
osv. anses av flertalet sågverk som
dålig och sågverken har svårt att finna
avsättning för dessa produkter. Detta
går delvis hand i hand med synen på
att det är svårt att få tag i råvara, fritt
från kvist och rödkärna. Flera sågverk
har dock hittat avsättningsmöjligheter
även för de sämre kvaliteterna av virke.
Vissa har t.o.m. lyckats skapa stark
efterfrågan på detta virke t.ex. inom
golvindustrin. Genom efterfrågan för
denna typ av virke blir kvalitetsa
b
c
begreppet förändrat. Plötsligt är det
Figur 1. Beskrivning av sågmönster som används av
inte säkert att det kvistrena och fiberlövsågverk a) genomsågning, b) blocksågning,
raka virket som är fritt från rödkärna
c) rundsågning.
ska betraktas som den högsta kvaliteI träindustrin är karakteristiken för de ten då det inte är självklart att detta virke
tekniska träegenskaperna som hållfast- genererar den största vinsten.
het, hårdhet etc. mycket väl undersökta
Viktigt att notera är att kvalitetsoch dokumenterade. De estetiska egen- begreppet inte enbart är relaterat till virskaperna och kundernas uppfattning om ket utan även till servicen runtomkring.
materialet är dock mindre väl undersökt. Ur sågverkens perspektiv ses detta dock
För trä som används synligt, vilket ofta ofta som självklarheter. Många av kundär fallet för lövträ, är dock de estetiska relationerna går årtionden tillbaka i tiden
egenskaperna mest centrala. Kundernas och sågverken samarbetar mycket nära
uppfattning utgör här även grunden till med sina kunder. Exempel på tjänster
en monetär värdering av materialet och som sågverken erbjuder i diskussion med
är således central för att åstadkomma en sina kunder är förmånliga betalningsvilllönsam produktionsprocess.
kor och viss lagerhållning av produkter
Kvaliteten på det virke som levereras åt kunden. Erbjudande om dessa tjänster
från sågverken anges av sågverken be- bygger dock på förtroende som uppstått
stämmas av följande parametrar:
genom långvarigt samarbete. Att stan25
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dardisera tjänsteutbudet skulle därmed
vara en framkomlig väg för att underlätta
arbetet med nya kunder.
Stockarnas kvalitetssortering
Kvaliteten på virket och värdeutbytet från
stocken påverkas redan i skogen. Apteringen i skogen är exempelvis avgörande
för den sågade varans kvalitet, vilken i
sin tur är av största betydelse för den
färdiga produktens kvalitet och pris.
Den kvalitetsindelning på timmer som
sågverken använder är relativt lika för
sågverken. Främst de sågverk som sågar
enbart björk utnyttjar A, B och C-kvaliteter, där A-kvaliteten främst anges bestå
av glasbjörk.
Skillnaden mellan att klassa stockarna
som A och B respektive A, B och C kan
därmed handla om att andelen glasbjörk
ökar från söder till norr i landet. I Götaland är andelen glasbjörk och vårtbjörk
lika medan glasbjörken dominerar längre
norrut (Nylinder m.fl. 2001). Således kan
en viss förskjutning antydas av kvalitetsbegreppet, A-kvalitet av björkkubb i södra
Sverige är inte detsamma som A-kvalitet
av björk i landets mellersta delar.
Vid sågning av virke från ett A-, B-,
C-sortiment av stock har dock Johansson
(2010) visat att det finns viss brist på
överensstämmelse mellan denna kvalitetsfördelning jämfört med utfallet i sågat virke. Det visar sig exempelvis att en
B-stock kan generera mer sågat virke av
kvalitet A än en A-stock. Konsekvenserna
av detta har ännu inte analyserats.
För inleveranserna till sågverken är
det ett problem att leveranserna inte sker
kontinuerligt över året. Problem är att
timmer för sågning ofta ansamlas i vissa
perioder. Detta styrs av ett antal faktorer
som ofta är svåra att påverka då de beror
av världsläget, klimatförhållanden m.m..
Speciellt då lövträbranschen i Sverige är
26

liten i förhållande till barrindustrin blir
dess prioritet låg. Att inte få råvara kontinuerligt blir ett problem då de flesta lövträslagen är känsliga för att lagras. Lageruppbyggnad kan därmed inte användas i någon större omfattning för att utjämna fluktuationer i inleveranserna.
Vissa lövträslag är speciellt känsliga och
måste avverkas och sågas under vissa
vinter- och vårmånader. För att tillvarata
de små mängder lövtimmer som finns i
skogen krävs vidare incitament och eventuellt nya hanteringssätt i skogsbruket för
att skogsägarna ska bry sig om att ta ut
timmer för sågning istället för att hantera
det som massaved eller energived. Vidare krävs ett nytt synsätt på lövträ som
resurs så att det virke som finns i skogen
faktiskt utnyttjas.
System för visualisering
Processen att kvalitetssortera virket är en
av de mest arbetsintensiva i lövsågverken.
Därför pågår idag en intensiv teknikutveckling för att automatisera detta
processteg. Inför en uppkapning av virket till ämnet kan skannerteknik användas
för att effektivisera processen. Skannertekniken fungerar som ett sätt att både
minska kostnaderna för sorteringen men
också för att möjliggöra mer komplex
kvalitetssortering och öka genomflödet.
Idag finns flera kommersiella system
för automatisk sortering av virket. Dessa
baseras på olika uppställningar av kameror, lasrar och röntgenteknologi. Olika
tekniker kombineras baserat på
detektionsbehovet för olika träprodukter
(t.ex. dimension, färg, ytkarakteristik och
inre defekter). Röntgenteknologi är dock
ännu mycket dyrt och används sällan
(Buehlmann m.fl., 2007).
Ett problem som observerats med automatiska avsyningssystem baserade på
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kamera- och laserteknik är att de är utvecklade för att användas på hyvlade träytor. Vid sortering av barrträ är virket
normalt hyvlat och detta är således inte
ett problem. I lövsågverksindustrin är det
dock fördelaktigt att kunna kapa virket
till ämnen innan hyvling för att minska
volymspillet pga. virkets deformationer
efter sågning och torkning. Möjlighet att
avsyna virket ohyvlat är därför önskvärt.
Johansson (2010) studerar detta problem
för björk och finner att det är fullt möjligt
att skanna virket ohyvlat för att ta bort
större defekter medan små färgeffekter
som mörka stripor, friska kvistar (utan
färgskillnad i förhållande till övrigt virke)
och fiberoroligheter är svåra att hantera.
En viktig aspekt att hantera och acceptera är att ytskanningen kan detektera fel
som försvinner vid hyvling eller missa
fel som inte syns på ytan men blir synliga
vid hyvling. Detta problem torde dock
finnas även vid manuell avsyning. Dessa
aspekter måste hanteras vid diskussion
om virkeskvalitet mellan sågverk och
kund.
Kvalitetskommunikation
I fallet lövträ påverkas kvaliteten på leveransen till slutkunden genom hela
förädlingskedjan från skogen till konsument. För att kunna garantera slutkunden
rätt kvalitet till rätt pris på den färdiga
träprodukten måste den förväntade kvalitén och även det förväntade priset på
träprodukten definieras och kommuniceras genom kedjan. Förädlingsindustrins
inköpare av den sågade varan måste kommunicera sina krav till sågverket utifrån
vad konsumenten tycker och sågverket
måste å sin sida överföra kvalitetskraven
till rundvirkets kvalitet och pris. Detta för
att skogsägaren vid avverkning av trädet
skall kunna aptera trädstammen på ett
sådant sätt att kraven kan uppfyllas.

Skogsägarens mål är att optimera ekonomin för varje trädstam, varför
apteringsutfallet för ett enskilt sortiment
är beroende av det pris man sätter för
definierad kvalitet.
I Johansson (2011) görs en studie av
hur kravspecifikationen från en möbelproducent till ett sågverk översätts till
krav på det ämne som tas ut från det
sågade virket. Studien utgick initialt från
att genom diskussioner med inblandade
företag utreda produktens väg från såg
till komponent avseende krav i olika
produktionssteg och varför kraven ställdes. Därefter studerades ämneskapningen
mer specifikt då det bedömdes att mycket
av kvaliteten på produkten bestämdes här.
Ämneskapningen utfördes genom att lameller fördes genom en skanner som
optimerade ämnesuttaget utifrån en kravspecifikation varefter lamellerna kapades.
Från studien och diskussionen kunde
konstateras att det finns tydliga behov av
att stärka kommunikationen mellan de
inblandade parterna för att utnyttja råvaran optimalt. Ett problem som konstateras är dock att verktyg för detta saknas.
I projektet ”Affärssystem för konkurrenskraftig och kundanpassad björkämnesproduktion för möbeltillverkning”
har ett webbaserat verktyg för att stärka
kommunikationen mellan olika parter i
värdekedjan vidareutvecklats. Detta benämns Woodpicker (Palm m.fl. 2011).
Genom Woodpicker eller liknande system tas ett steg mot att synliggöra kvalitet och hur trä faktiskt ser ut. På så sätt
kan en samsyn mellan affärsparter skapas. Webbaserat program kan också vara
ett verktyg i produktutveckling där kännedom om materialet och dess grundförutsättningar är avgörande för ett lyckat
och lönsamt resultat.
27
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Avslutning
Att utveckla sin verksamhet mot t.ex. nya
produkter är något som Porter (1985)
anger leder till konkurrensfördelar. Att
sluta utvecklas kan leda till att konkurrenter snart presterar lika bra. Viktigt att
notera är att konkurrensfördelar inte enbart vinns genom produkterna, utan också
genom god service till kunderna.
I denna artikel har ett antal svårigheter i lövträindustrin uppmärksammats,
kring materialets kvalitet, processen och
samspelet mellan parter i förädlingskedjan. Det ska dock påpekas att svenskt
lövträ generellt uppfattas som en resurs.
Idag finns en god råvarubas som dock
inte utnyttjas tillfullo. Det finns en väl
utbyggd infrastruktur i form av vägar,
avverkningsresurser etc. för att ta tillvara
råvarubasen. Råmaterialet svenskt lövträ
är bra och uppskattat i många applikationer men för att lyckas fullt ut kan antas
att utveckling behövs avseende en tydligare kommunikation mellan kund och
leverantör, förståelse för varandras krav
och behov, förståelse för materialets naturliga förutsättningar och förmåga och
kunskap att utnyttja befintlig teknik.
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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2010
Ekfrämjandets rikspris för 2010
tilldelas Carl von Friesendorff
Carl von Friesendorff har stor förkärlek
för lövskog, dess anläggning, skötsel och
användning. Detta har han och hustru Eli-

På gården har icke oväsentliga arealer
lövträd avsatts som natura 2000-områden och som K-bestånd, vilket vittnar
om Carl och Elisabets engagemang för
den biologiska mångfalden såväl som för
det rörliga friluftslivet. Allmänheten är alltid välkommen till
parets välskötta skogar och då
speciellt de högkvalitativa
ekbestånden och till natura 2000områdena, där ett fågeltorn förtjänstfullt byggts.
Carl och Elisabets intresse för
utveckling av lövskogens anläggning och skötsel samt biotoper i och runt lövskog är väl
omvittnade av forskare på Lunds
universitet, vilka under många
år varit välkomna att bedriva
forskning på Silvåkras marker
och i Krankesjön. Carl var dessutom en starkt drivande kraft för
genomförandet av ”Ädellövskogsprojektet” i Sveriges
lantbruksuniversitets regi.
När Skåneskog inlemmades i
Södra Skogsägarna Ekonomisk
Förening följde Carl med som
styrelsemedlem in i den nya föreningen. Där värnade Carl den
Carl von Friesendorff
Foto: U. Olsson övergångsparagraf som angav att
Södra Skogsägarna skulle främja
sabet på gården Silvåkra, strax öster om lövskogens skötsel och användning. KanLund, visat genom att med en långsiktig ske är det Carls flitiga motionerande och
planering och strategi och med ett idogt argumenterande i Södras styrelse och på
arbete fortsätta fader Göstas ambition att SBO-möten, som på senare år burit frukt
öka lövskogsandelen på gården. I dag är i och med att Södra anställt en lövskogsöver hälften av Silvåkras skogsmark be- specialist och att Södra Timber AB förvuxen med lövskog, främst bok, björk värvat Wernerträ och nu även inlett
och ek, men även al, ask, alm samt ytter- provsågningar på Trarydssågen.
ligare allehanda triviala lövträdsarter.
1
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Mot bakgrund av det förtjänstfulla arbete Carl lagt ned för lövskogens skötsel
och vidareförädling är han en synnerligen god representant för Ekfrämjandet
och värdig mottagare av 2010-års rikspris.
Ekfrämjandets styrelse
Ekfrämjandets länspris för
Västergötland 2010 tilldelas Åke
Carlsson
Åke Carlsson har som ingen annan i landet förmedlat trädens och speciellt ekens
kulturhistoria för en större publik. Hans
mångåriga undersökningar i arkiv och
dokumenterande av gamla träd med
tyngdpunkt i västra Sverige har resulterat
i bland annat de praktfulla och mycket
läsvärda bokverken ”Gamla ekar” (tillsammans med fotograf Tore Hagman)
samt ”Gastekar och väckefuror” (tillsammans med Nils Forshed och Eva-Lena
Larsson). Åke förmedlar sin djupa kunskap på ett ödmjukt och initierat sätt och
är en mycket uppskattad föreläsare.
Tidigare har Åke Carlsson tillsammans
med Tore Hagman och Gunnar Arnborg
givit ut den mycket uppmärksammade
boken ”Mulens marker”.
Sedan 2008 är Åke hedersdoktor vid
samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet för sina insatser för bevarandet av det nordiska kulturlandskapet.
Åke Carlsson har sedan början av
1970-talet arbetat för att öka och sprida
kunskapen om det nordiska odlingslandskapet. Dels har han byggt upp stora
insikter om förutsättningarna för dess bevarande, dels spridit dessa.
Kännetecknande för Åke Carlssons
kultur-, natur- och miljöarbete är gränsöverskridandet. Han är kulturhistoriker
2

och ekolog, teoretiker och praktiker, naturvetare och humanist.
Åke är föregångare till de riksomfattande inventeringarna av ängs- och hagmarker som kom att drivas av Naturvårdsverket. Bland annat arrangerade han
under cirka 10 år praktiska slåtterkurser
med ett femtiotal deltagare.
Åke Carlsson är en värdig mottagare
av Ekfrämjandets länspris 2010.
Ekfrämjandets styrelse
Ekfrämjandets länspris för Östergötland år 2010 tilldelas Carl von Essen
Carl von Essen äger fastigheten Ulvåsa
1:7 med flera som ligger högt och vackert
belägen vid sjön Boren där Östergötlands
skogsbygd från norr möter slätten. Egendomen har lång historisk kontinuitet och
kan spåras tillbaka till Heliga Birgitta.
Markerna består av mycket bördiga sluttningar mot sjön men också av låglänta
fuktiga marker varför en ovanligt stor
andel av fastigheten utgörs av lövskog.
På fastigheten finns vackra bestånd av
framför allt ask och alm med inslag av
ek, lönn och körsbär. Flera av askbestånden är anlagda ursprungligen med tanken att producera ekrar till hjul. När bestånden var mogna att skördas och dessutom drabbades av askskottsjukan blev
virket i stället golv och interiörpaneler.
På fastigheten finns även ett relativt nyanlagt bokbestånd vilket är ovanligt så
här långt norr ut.
I omställning 90 har låglänta marker
planterats med flera olika provenienser
av björk men också med hybridasp.
Planteringarna har visat på mycket
lyckade resultat och också visat på
produktionspotentialen hos snabbväxande
lövskog.
Carl von Essen som nu förvaltar egendomen har gjort sig känd som en entusi-
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astisk lövskogsskötare som fortsatt i tidigare generationers spår.
Ulvåsa är ofta värdfastighet för olika
exkursioner och resultaten därifrån har
på ett aktivt och positivt sätt bidragit till
kunskapen om lövträden och deras skötsel.
Carl von Essen är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris 2010.

råd från flera håll. Hon söker kunskap
metodiskt och gör inget utan grundliga
förberedelser. När kunskapen inhämtats
och visionen är klar är hon oerhört målmedveten och snabb att verkställa. Det
kan gälla att hugga fram en hassellund
under ask, röja fram ädellöv längs vägen
såväl som att gallra i det gamla vackra
ekbeståndet som finns på fastigheten.
Carinas intresse för det estetiska gör
Ekfrämjandets styrelse
att hon värdesätter variationen i skogen
och här har ädellövet en särskild plats.
Ekfrämjandets länspris för Blekinge
Gårdens långa tradition att ta tillvara
år 2010 tilldelas Carina Nilsson
ekens ekonomiska och estetiska värde
Carina Nilsson äger och bor på fastighe- passar bra ihop med Carinas egen stil
ten Stockholms by i Backaryds socken. som skogsbrukare.
Hon är en mycket aktiv skogsägare som
Det är inte enbart på den egna fastigvarken räds svåra beslut eller att dra igång heten Carinas engagemang för ädellövet
motorsågen.
kan ses. Som aktiv i Grenverket, under
Carina ser ädellövet både som pro- senare tid som ordförande, är hon en god
duktion, tradition och attraktion. Ur alla ambassadör för ädellövets alla värden.
aspekter vill hon att det ska skötas på rätt
Carina Nilsson är en värdig mottasätt. Carina är den som lyssnar och tar gare av Ekfrämjandets länspris 2010.
Ekfrämjandets styrelse

3
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TILL MINNE
Ingvar Svensson
Civiljägmästare Ingvar Svensson, Österslöv, har
avlidit i en ålder av 91 år. Hans närmaste är
barnen Elisabet och Sten med familjer.
Ingvar växte upp på gården Romperöd i
Glimåkra, en gård där han senare under sin
skogsmannabana praktiskt tillämpade sina kunskaper och idéer om skogsbruk. 1962 utnämndes Ingvar till biträdande länsjägmästare och
blev kvar på denna post i Kristianstad fram till
sin pensionering 1984.
För Ingvar, med sina rötter i den bördiga
skogsmarken i Glimåkrabygden, var skötseln
av Skånes skogar det stora engagemanget i hans
skogsmannagärning. Han hävdade med kraft vid
exkursioner och konferenser det speciella i skötseln av sydsvenska skogar i jämförelse med den
allmänt accepterade strömfåran i svenskt skogsbruk. Skogsbrukssätt som blädning och höggallring, som den ledande skogsexpertisen och
skogsmyndigheten ville förbjuda, hävdade Ingvar vara lämpliga inte minst under skånska förhållanden. Ingvars uppfriskande inlägg i skogsdebatten skulle applåderas än mera i dag av
mera vidsynta och miljömedvetna skogsskötare.
Skogshögskolans elever har under många år fått
ta del av Ingvars skogsskötsel på föräldrafastigheten Romperöd.
Ingvars intresse av skötseln av ädellövskogar
innebar bland annat stort engagemang i föreningen Ekfrämjandet under ett 40-tal år. Han var
föreningens sekreterare åren 1969-1984. Så sent
som för fyra år sedan publicerades i Ekfrämjandets tidskrift Ekbladet en lång artikel av
Ingvar med rubriken ”Mångfaldsskogsbruk”.
Artikeln är något av Ingvars skogliga testamente.
En sammanfattning av ett långt skogsmannalivs

erfarenheter samtidigt som det är ett skogligt
idéhistoriskt dokument. Ingvar skriver om sin
idémässiga självständighet så här: ”Min tro på
auktoriteter har nog aldrig varit särskilt stark.”
För många är Ingvar mera fjärilssamlaren
och fjärilsexperten än skogsmannen. Ingvars
fjärilsintresse började redan i pojkåren. Vi minns
Ingvar hur han avstod från skogsexkursionernas
sena kvällsmiddagar för att istället spänna upp
sina vita lakan och starka lampor för att fånga
nattfjärilar. Ingvar var en internationell auktoritet i den entomologiska forskarvärlden. Flera
fjärilsarter har Ingvar som förste upptäckare och
namngivare. Ingvar hade en gedigen kunskap
om Sveriges inemot 3000 fjärilsarter. Han kunde
berätta om alla dessa fjärilar på ett pedagogiskt
sätt. Ingvar gjorde årliga insamlingsresor med
sin specialbyggda husbil. Den sista resan så sent
som sommaren 2010. Ingvars resor och samlande resulterade i ett tjugotal nyupptäckta
fjärilsarter och cirka 200 nya arter för Sverige.
Hans första stora fjärilssamling finns lyckligtvis bevarad på Lunds universitet.
Ingvar Svensson har skrivit ett stort antal
vetenskapliga artiklar och 2006 utkom hans bok
Nordens vecklare - The Nordic Tortricidae. Det
är ett bokverk avsett för bestämning av de ca
500 kända nordiska vecklarna. Fjärilsarterna är
kort beskrivna på både svenska och engelska
och illustrerade med färgbilder och teckningar.
Många skogstjänstemän, skogsägare, insektsforskare och medlemmar i Ekfrämjandet, minns
Ingvar som en färgstark och kunnig kollega och
vän.
Gustav Fredriksson
Gunnar Almgren
Gunnar Isacsson
Rolf Malm
Ulf Olsson
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BOKANMÄLAN
Quercus. Ekens mångfald
Text och foto: Johan Lind
Förlag och utgivare: Atlantis
(Ges också ut i en engelsk version, Quercus.
The Oak and Diversity.)
ISBN 978-91-7353-357-7

Johan Lind skriver på ett kåserande sätt
om eken och dess invånare. Framställningen är inte bara en redovisning av den
biologiska mångfalden i ekhagarna. Han
gör dessutom mycket intressanta vetenskapshistoriska utvikningar och beskriver
på ett lättillgängligt sätt betydelsefulla
rön i den biologiska forskningen.
Ekarterna vi har i Sverige, ek (Quercus
robur) och bergek (Q. petraea) har varit
omstridda som rena arter. Enligt den
gängse artdefinitionen skulle de vid hybridisering ej få en fertil avkomma, vilket de dock kan få. Redan Charles Darwin var bekymrad över detta ekproblem.
Johan Lind har plockat fram den senaste
forskningen om detta. Arterna är lätta att
känna igen på blomställningens och fruktställningens och bladens utseende. Dessutom har DNA-studier visat att de är tydligt skilda arter. Forskare kom på att man
måste definiera om eller komplettera artdefinitionen genom att tala om ”en ekologisk art”. Det innebär att arterna lever
nära varandra men utnyttjar olika nischer
i miljön.
Johan Lind är docent i etologi och
som beteendeforskare tar han med många
exempel på insekters och andra djurs liv i
eken. Han beskriver de grundläggande
principerna i evolutionsbiologin och för
fram intressanta exempel på beteenden
som inte enkelt kan förklaras med teorin
om naturlig selektion. Den är en
”känslofri, mållös och därigenom hänsynslös process”. Hur kan då altruism,
34

osjälviskt beteende utvecklas i djurvärlden hos t.ex. samhällsbyggande insekter eller arter som lever i grupper med
samarbete? William (Bill) Hamilton var
den forskare som först löste detta problem. Han publicerade en teori grundad
på en matematisk modell (Hamiltons regel). Ett exempel: det sterila arbetsbiet
uppnår genom att mata sina släktingars
yngel i det egna samhället en ökad frekvens av sina egna gener och mer än om
det haft förmåga att reproducera sig. Om
detta gäller uppstår s.k. släktskapsselektion. Så kan bisamhället med sterila
arbetsbin ha uppkommit.
Kapitlet”Vem är smartast i eken” är
mycket intressant och fängslande
beskrivet. Intelligens har aldrig fått en
definition som alla accepterar. Förmågan
att dra slutsatser av erfarenhet är en av de
parametrar som kännetecknar intelligenta
individer. Många djurs ”intelligenta” be-
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teenden kan ha uppkommit som ärftliga
egenskaper efter tusentals generationer
av naturlig selektion. Ett exempel är nötskrikans hamstring av ekollon. Det finns
släktingar till nötskrikan i Nordamerika,
snårskrikan, som har förmåga att hamstra jordnötter och komma ihåg (beräkna)
den tid då de måste hämtas innan de
ruttnar. Denna förmåga hos snårskrikorna är testad genom praktiska experiment.
Dessutom visade forskarna att snårskrikorna kan planera. I ett snillrikt experiment
där fåglarna fick välja mellan pellets och
jordnötter valde de att hamstra jordnötter
kvällen innan de på morgonen bara erbjöds pellets. De beter sig som om de
kunde planera.
Resultat från Johan Linds egen forskning skymtar fram då och då i framställningen. Han har t.ex. tillsammans med
kolleger lyckats utröna hur näktergalarna
lyckas flyga över Sahara utan att deras
fettförråd tar slut och de stupar i öknen.
Genom burförsök med möjlighet att reglera magnetfältet visade de att näktergalarnas magnetsinne inte bara orienterar dem under flytten till södra Afrika
utan också ger dem signal att äta mer för
att bygga upp ett fettförråd inför den långa
resan över Saharas ökenvidder.
Quercus. Ekens mångfald är illustrerad med författarens egna färgbilder
som är dokumentära, till synes omanipulerade, naturnära och inlevelseskapande . De utgör ett utmärkt komplement till den innehållsrika texten om naturen och kulturen kring eken. Ett par
illustrationer jag speciellt fascineras av
är berguven (s. 25) i en ekhålighet väl
kamoflerad och nästa helsidesbild (s. 26)
som visar omfånget av en gammal ekkrona i Linköpings eklandskap. Man förstår då lättare hur en enda ek kan hysa
tusentals olika arter insekter, svampar,
lavar och andra organismer.

Boken är ett fascinerande praktverk
av en kunnig forskare och fotograf och
en lämplig presentbok till alla naturvänner.
H. Ulf B. Olsson

BOKANMÄLAN
Hartmann, Nienhaus och Butin: Skador och sjukdomar på träd, 2:a upplagan 2010
Förlag: Bokskogen, Göteborg.
ISBN 978-91-7776-090-0

Nu finns äntligen ”Skador och sjukdomar
på träd” tillgänglig igen. Den första upplagan från 1989 har länge varit slutsåld.
Boken fyller ett stort tomrum för alla som
hellre tar med sig en bok i fickan än
kollar på minimala bilder i sin internetuppkopplade mobiltelefon. Den närmaste
motsvarigheten, Skogsstyrelsens ”Skador
på barrträd” är precis slutsåld och innehåller, trots namnet, inte skador på vanliga
exotiska barrträd som lärk och ädelgranar.
På internet har SLU en skogsskadenyckel
på
http://www.skogsskada.slu.se
men denna är mycket mager när det gäller skador på annat än tall och gran.
”Skador och sjukdomar på träd” tar upp
skador på 5 olika barrträds- och 12 olika
lövträdssläkten. Boken tar upp sammanlagt 305 olika skadeorsaker (100 fler än
förra upplagan) och är rikt illustrerad.
Detta gör boken till det klart bästa
diagnosinstrumentet på svenska för skador på träd.
Innan man börjar använda boken vill
jag starkt rekommendera att först läsa
kapitlet som heter ”Hur boken används”
på sidan 8-9. Missar man det framstår de
olika förkortningarna och hänvisningarna
som ganska kryptiska. När man ska identifiera en okänd skada börjar man med att
slå upp rätt trädslag, vilket går mycket
35
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snabbt med hjälp av den färgade listen
längst ner på varje sida. På första sidan
för varje trädslag finns en kortfattad översikt över de skador som behandlas. I
denna översikt hänvisas till bildnummer.
I bildtexten till respektive bild hänvisas
även till skador som påminner om denna,
vilket gör att man ganska snabbt kommer
fram till en trolig orsak till skadan. En
ganska smidig variant av bestämningstabell, tycker jag.
Det finns ett stort antal nya bilder i
den nya upplagan. Särskilt tjusiga är de
knivskapa fotona på olika vedinsekter.
En nackdel är dock att alla insekter återges i samma storlek. För att få ett hum

om den verkliga storleken måste man
leta i bildtexten. Jag tycker att framställningen skulle ha vunnit på om det funnits
ett skalstreck i bilden så att man direkt
ser om en bagge är 5 mm eller bara 2 mm
lång. Boken är en lätt kompletterad översättning av en tysk bok, vilket märks på
valet av arter. Vissa arter som behandlas
förekommer inte i Sverige, vilket på ett
indirekt sätt framgår av bildtexterna. Det
hade varit praktiskt om detta även hade
nämnts i den inledande översikten för
varje trädslag.
Slutomdömet blir att detta är en mycket
användbar och angelägen bok som jag
varmt kan rekommendera.
Gunnar Isacsson

*

EKFRÄMJANDETS
ÅRSMÖTE OCH EXKURSION 2011
Årets exkursion 22-23 september 2011 arrangeras i Jönköpings län med
besök på Visingsö. Inbjudan med mer detaljer skickas ut i början av
juni.
Styrelsen

36

Ekbladet 25

Endagskurs i ekskogsskötsel
Arrangör:
Plats:
Samling:
Tidpunkt:
Kursledare:
Pris:
Anmälan

Ekfrämjandet

Östra Blekinge
Karlskrona Angöring, Statoil-macken vid E22
Fredag 17/6 2011 kl. 09.00. Avslutning ca 17.00
Cecilia Rooth och Anders Ekstrand
1250 SEK inkl moms (lunch m.m. ingår)
till Cecilia R. (max 20 deltagare) senast den 7/6
Cecilia R. 0708-867142, 0455-36 71 42, rooth@euromail.se
(Antagna kursdeltagare får meddelande om betalningssätt)

PROGRAM
0915 Bubbetorp
Ek och gran – den svåraste modellen
Ek i blandskog
10.30 Kaffe
10.45 Skötsel och anläggning
"Jag har aldrig sett en stor ek utan en stor krona!"
Anläggning, röjning och gallring av yngre ekskog
12.30 Lunch
13.30 Ekonomi och kvalitet
Slutmålet 6-9 m kvistfri stam
Stamkvistning av ek, vattskottsrensning
15.00 Kaffe
15.15 Aptering av ektimmer
Marknaden för lövtimmer
Praktisk övning enligt Erik Ståål-modellen: att se ekhuvudstammar
och möjligheten att skapa ett ekbestånd
16.00 Avslutning och diskussion
16.30 Hemfärd
Kurslitteratur
Eken i skogen och landskapet (Ståål, E., SÖDRA / Alvesta 1986)
(Denna bok kan köpas under kursdagen, övrigt kursmaterial
ingår liksom förm. kaffe och lunch)
Aptering av lövträ (SÖDRA / broschyrer)
Fakta om lövträ (Palm, J. m.fl., ISBN 91 631 8189 4,
Träcentrum, Nässjö)
"Jag såg en grov ek" (E. Ståål och SVS)
Lövskogsskötsel (SÖDRA / broschyrer)
Mer löv! (SÖDRA / broschyrer)
Prislistor och apteringskort (Kährs och SODRA / broschyrer)
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