
Holländska almsjukan på Gotland

❑ I Sverige sedan 1950 – talet, påtaglig skadegörare sedan 80-talet

❑ Påträffades på Gotland 2005

❑ Bekämpningsåtgärder mellan 2006- 2012 på Gotland

▪ Finansiering: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Svenska kyrkan

❑ LifeELMIAS, Life+Nature projekt, delfinansierat av EU-kommissionen 1 juli 2013-31december 2018



Almsjukans konsekvenser

Snabb spridning och snabb almdöd (10 år från introduktion)

• Minskad biologisk mångfald

• Förlust av kulturmiljövärden/biologiskt kulturarv

• Ekonomiska förluster



Almsjukans påverkan på spridning och utdöende

• Reducering av almpopulationen från introduktion, med >90% inom 10 år i Europa

• Öland: almsjuka samtidigt som Gotland, ca 90% döda efter 10 år 

• Gotland: ca 56 000 (36 500 almsjuka + 20 500 riskträd) almar från 2006, motsvarar ca 5-6% av 

populationen (utgångsläge 1 miljon almar)



“Sawing wooded Natura 2000 habitats from invasive alien fungi species 

on the Island of Gotland, Sweden”

Life+ Natureprojekt på Gotland 

2013-2018
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Projektbudget ca 35 milj sek



Tre scenarier i LifeELMIAS

1. The project proves a total success in eradicating DED from Gotland

2. The project proves the DED can not be eradicated from Gotland and the 

spread can not be controlled

3. The project is partly successful, i.e. DED is not eradicated by the end of 

the project, but the disease has been controlled



Åtgärder som utförts i LifeELMIAS 2013 – 2018

• Restaureringsplaner och restaureringsåtgärder i Natura2000 områden

• Inventering av alm och almsjuka på hela Gotland

• Inventering av almsplintborren, identifiering av almsjukepatogenens art

• Identifiering och insamlande av resistent askfrö -skapa en databas och fröbank på Gotland 

• Avverkning och destruktion av almsjuka träd på Gotland

• Kontroll/åtgärder för att hindra återinförsel av almsjuka till Gotland

• Övervakning av konkreta åtgärder i N2000 områden

• Projektens påverkan på ekosystemtjänster 

• Omfattande informationsarbete- rådgivning, utbildning, information, media

• Plan för åtgärder efter projektets slut ”After life Plan”



Bekämpning av almsjuka på Gotland

• Inventering

• Avverkning

• Destruktion av almved
− Flisning

• Uppföljning och kontroll
− Fällor

− Vaccinering

• Information/utbildning



Resultat av 

bekämpningsinsatser inom 

LifeELMAS 2013-2018



Resultat av bekämpningsinsatser 2005-2018

* År 2011: riskträd + almsjuka träd

Almsjuka träd på Gotland och riskträd 

(Riskträd = risk för smitta av almsjuka via 

rotkontakt), inventerade åren 2005– 2018 

År Almsjuka träd Riskträd

2005 71 -

2006 64 -

2007 877 126

2008 3266 6957

2009 2078 5329

2010 2635 2875

2011 4974* -

2012 3788 1467

2013 3385 1046

2014 3206 404

2015 3991 1378

2016 3048 936

2017 2973 1780

2018 2282 940

*900 träd blev kvar på rot våren 2014, innan almsplintborrarna 
flög sommaren 2014. de avverkades på vintern.
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Resultat av bekämpningsinsatser inom LifeELMIAS

* År 2011: riskträd + almsjuka träd

Antal påträffade almsjuka träd 2013- 2018



Varför bekämpa almsjuka på Gotland?

• Tidig upptäckt 

• Gotlands isolerade läge

• Unik almpopulation i europeiskt perspektiv

• Höga natur- och kulturvärden-almens betydelse för löväng och nordlig 

ädellövskog (Art och habitatdirektivet) tillsammans med ask

• Minska förlust av biologisk mångfald- Sveriges träd, ryggraden för biologisk mångfald (ArtDatabanken)

• Även asken drabbad, båda trädslagen viktiga

• Det kostar att förvalta ett habitat (t ex ängsskötsel; slåtter ca 40 000/ha)



Kostnader för bekämpning av almsjuka

• Inventering, ca 1 200 000/år (personalkostnader)

• Avverkning, transporter, flisning, ca 3 500 000/år

• Arbetsledning, markägarekontakter, ca 400 000:-/år

• Intäkt av flis 300-500 000:-/år

Kostnader att inte bekämpa
• Samhällets kostnader att omhänderta döda träd (vid vägar, alléer, i 

tätorter mm

• Återplantering av ersättningsträd (men vilka trädslag?)

• Förlust av ekosystemtjänster (t ex kolinlagring)

• Förlust av biologisk mångfald – svåruppskattat! 



Halmstad, Halland,

5 September 2008
Sanda, Gotland,

9 September 2008

Almallé i Halmstad och på Gotland


