
Värdering av ekologiska 
konsekvenser, ex. askskottsjukan

eller: Ask och Embla, vad betyder de 
för oss? 

eller: Hur mycket är ett träd värd?

Göran Thor, Institutionen för ekologi och ArtDatabanken, SLU Uppsala

Goran.thor@slu.se



ArtDatabanken

Livet på/i en jätteek

Ill. Martin Holmer



Drygt 40 inhemska trädarter i Sverige
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ArtDatabanken

De viktigaste träden i Sverige för biologisk mångfald
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Värdartssamband; ju större virkesförråd, desto 
fler arter knutna till ett trädslag
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De mest artrika organismgrupperna knutna till 
vedartade växter
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Regionalitet, rödlistade arter
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Varför är så många arter knutna till träd?

• Träd har hög förutsägbarhet i tid och rum

• Träd har ett flertal olika strukturer många nischer 

• Träd har både ved och bark

22 % av de landlevande arterna i Sverige är beroende av EN 
värdväxt



Inledning sammanfattning: biologisk mångfald 
på träd i Sverige
1. Träd är värd för en hög andel av Sveriges biologiska mångfald. 

2. Gran, ekar och tall viktigast men alla trädarter är betydelsefulla. 

3. Storsvampar, skalbaggar och fjärilar är de artrikaste 
organismgrupperna på träd. 

4. Om ett trädslag skulle minska kraftigt eller till och med försvinner 
från Sverige, riskerar många värdberoende arter att drabbas starkt eller 
helt försvinna genom så kallat samutdöende. 



Skogsskadegörare / trädsjukdomar

• Det uppskattas att omkring 10 % av världens trädarter hotas av 
utdöende pga trädskadegörare / trädsjukdomar (i Sverige t ex almar 
och ask).

• Skogsskadegörare / trädsjukdomar är ett snabbt växande globalt 
problem vilket beror på att människan genom resande och handel 
sprider dessa arter. 



Modellering av framtida populationer av 
lavarter knutna till ask
Jönsson, M.T. & Thor, G. 2012. Estimating Coextinction Risks from 
Epidemic Tree Death: Affiliate Lichen Communities among Diseased 
Host Tree Populations of Fraxinus excelsior. PLoS ONE 7(9): e45701. 
doi:10.1371/journal.pone.0045701
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Rödlistade arter på ask i Sverige

Askdvärgbock NT 

Askpraktbaggen NT

Asknätfjäril EN

Askvårtlav EN

Askticka CR

Tandticka RE

http://www.cerambycidae-hrbek.cz/images/CerambycidaeCR/tetrstark.JPG
http://www.aranzadi-sciences.org/fileadmin/docs/micologia/salidas/Perenniporia_fraxinea1.jpg
http://micologia.net/g3/albums/Spongip-pachyodon/Spongipellis_pachyodon_001.sized.jpg


Modellering, två scenarios med ”community
viability analysis”

Baserat på en inventering 2009 av 1066 askar på Gotland i 20 
ängen. 28 % friska, 36 % infekterade, 18 % döende och 16 % 
döda.

1. Ett sannolikt scenario där alla infekterade, döende och
döda träd förväntades dö.

2. Ett mest optimistiskt scenario där bara då döda och
döende träd förväntades dö.



Modellering, två scenarios



Modellering askskottssjuka på Gotland och 
lavar, slutsatser
1. De flesta lavar som befanns riskera att försvinna var icke rödlistade
arter, dvs. vi får oförutsedda konsekvenser.

2. Lavarna riskerar att försvinna före det att värdträden försvinner helt.



Skogsskadegörare

De hotar:

• Kulturella värden

• Sociala värden

• Biologisk mångfald

• Virkesmängd och kvalitet

• Ekosystemtjänster



Skogsskadegörare: förslag till väg framåt i Sverige 
för att värna om den biologiska mångfalden 

• Intentionen måste vara att samtliga trädarter vilka är naturligt 
förekommande i Sverige ska bevaras i hela sitt 
utbredningsområde.

• Sverige måste utveckla en nationell strategi inklusive lagstiftning, 
ansvarsfördelning och resurser för att ta fram kunskap och 
åtgärdsplaner för bekämpning av skogsskadegörare.

• Sverige måste ha möjlighet att agera snabbt och resolut för att 
bekämpa nya och gamla skogsskadegörare. 

• För vissa skogsskadegörare kan det på lång sikt bli nödvändigt att 
ta fram toleranta trädkloner.





Stort tack!


