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Törskate i Norrbotten 2004

Foto H. Samuelsson

”Tallens törskatesvamp är mycket allmän på de norrländska 
tallhedarna och anställer där betydlig skada.”

Sjukdomen har i vissa bestånd befunnits vara så vanlig, att den berört 
ända till 80 % av deras kubikmassa.

Torsten Lagerberg

Studier öfver den norrländska tallens sjukdomar 1912.

...”Peridermium kan som bekant angripa tallens stam vid vilken höjd 
som helst, däraf de norrländska namnen jordgadd, midtergadd och 
toppgadd för denna sjukdom”















>10% of pines infected

Occurence of infected pines

No infected pines found

Ref: Wulff and Hansson (2009) Riktad skogsskadeinventering av törskaterost 2008 

• Inventering 2008 

• 34% unga tallbestånd infekterade 

(130 000 hektar)

• Ingen minskning 2012



Kartan visar avdelningar där törskate har observerats 
(röda punkter) för de 200 avdelningarna.

Sveaskog inventering av ungskog 2019

Godkända och underkända provytor enligt Skogsvårdslagen  - MO Nord

30 % av cy är uk

70 % av cy är gk



Cronartium pini Peridermium pini

• Värdväxling

• Olika örter som växelvärd

• Sexuell cykel 

• Bara tall som värd

• Bara klonal reproduktion

Melampyrum 

sylvaticum

Melampyrum

pratense

Paeonia spp.Vincetoxicum

spp.

Ingen morfologisk skillnad

Berit Samils

Sporspridning till tall på sensommar

från marknivå

Sporspridning till tall i

juni från tallkronor.



C. pini

P. pini

Sverige Finland

Resultat av DNA analys

Samils m.fl. 2021 

Fungal Ecology



Skogsskadecentrum

Långsiktig satsning. SLU 30 MSEK.  Skogsstyrelsen 30 MSEK.

• Svamp och insektsskador, viltskador, storm, brand

• Forskarskola

• Analysis center, PRA

• Monitoring

• Akuta insatser

• Kommunikation



Forskning multiskadad 

skog, exempel

• Sporfällor. Vilken art? När 
infekterar svampen?

• Demonstrationsförsök. Effekt av att 
röja/gallra. Utveckling över tid.

• Screening för resistens. 
Kontrollerade test av 
odlingmaterial och förädling. 



Törskate

• Norrbotten/Västerbotten storleksordningen 150 000 ha svårt angripna

• Stora angrepp också i Jämtland

• Påverkar återväxt och produktion

• Kan vi föryngra med tall på ett tillfredsställande sätt

• Utveckling av skadorna över tid

• Vilken art är aktivast?

• Infektionsförhållanden

• Resistensgenetiken

• Samverkan med andra skadeorsaker

• Klimatet



Varför märks inte skogsskadorna i norr riktigt?

• Den ekonomiska konsekvensen av skador i ungskog kommer i slutavverkning

• Geografiskt avstånd mellan skador och beslut

• Skogens del av ekonomin i norr stor, men mindre i Stockholm 



Tack!

• Berit Samils

• Pia Barklund

• Mårten Lind

• Juha Kaitera

• Anna Marntell

• Ola Kårén

• Tobias Gramner

• Per-Arne Malmberg

• Ellinor Lindmark

• Erik Normark

• Claes Fries

• Stefan Mattsson

• Olof Falkenström

• Torgny Persson

• Jonas Öhlund

• Henrik Svennerstam


