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1. Sammanfattning	

Linköpings kommun initierade 2016 ett projekt vars syfte var att ta fram en 
kunskapssammanställning som kartlägger befintlig kunskap kring hur tallars riskbenägenhet 
förändras med avseende på bland annat trädens ålder, ståndortens egenskaper och 
trädbeståndens sammansättning samt hur tallmiljöer bör skötas så att träden kan bli gamla 
utan att säkerheten äventyras. Sammanställningen skulle också kartlägga kunskap kring hur 
tall kan föryngras i tätortsnära miljöer samt eventuella kunskapsluckor.  

Arbetet med att ta fram ovan nämnda kunskapssammanställning har genomförts av Pro 
Natura i samarbete med David Lonsdale, England. Vikki Bengtsson har varit ansvarig för 
arbetet från Pro Naturas sida men Ola Bengtsson har också varit delaktig i sammanställning 
och rapportskrivande. David Lonsdales texter skrevs ursprungligen på engelska och har 
översatts till svenska av Ola Bengtsson. Kunskapssammanställningen är en del i ett LONA‐
projekt ”Värdefulla tallmiljöer”. 

I nedanstående text sammanfattas slutsatser från den kunskapssammanställning som gjorts. 

Tallen beskrivs ofta som ett pionjärträd, är förhållandevis långlivad och kan nå åldrar om flera 
hundra år. Tallen är också ett trädslag som är konkurrenskraftigt på torra jordar likaväl som i 
fuktiga miljöer på exempelvis myrar men som kanske har svårare att konkurrera på friska 
jordar, åtminstone i avsaknad av störning. Tallen anges generellt som relativt stormtålig då 
den har en pålrot (något som skiljer den från exempelvis gran) men detta kan variera med 
ståndort. Den är generellt ett ljuskrävande träd, både i sitt juvenila stadium och som vuxet 
träd.  

Bränning ger ofta en mycket god tallföryngring men kan vara svårt att genomföra i praktiken, 
särskilt i stadsnära miljöer. Som ett alternativ i exempelvis stadsmiljöer kan grävda, mindre 
gropar där mineraljorden exponeras, fungera som etableringsplatser för unga tallplantor. 
Kraftigt nedbruten död ved kan också fungera som etableringsplatser. I våtmarker behövs 
ofta inga åtgärder för att gynna tallföryngring. 

Betesskador av såväl älg som insekter kan vara ett problem för exempelvis tallföryngring 
inom skogsbruket men det är inte säkert att detta problem uppstår i varierade skogar med ett 
mer diverst trädskikt, exempelvis i stadsnära miljöer. Problemen med älgbete kan sannolikt 
minimeras om man skötselmässigt vidmakthåller ett varierat bestånd med bland annat rönn, 
asp och viden/sälg vilka är mer betesbegärliga än tall. Om problem med älgbete uppstår kan 
man även överväga att fälla enstaka yngre tallar som tillfälligt matförråd åt älgar. 

Mykorrhiza är mycket viktigt både för unga tallplantors överlevnad och tillväxt men också för 
vuxna träd. En större diversitet i mykorrhizasvampfloran verkar ha en positiv inverkan på 
trädens överlevnad och ger dessutom en större resistens i ekosystemet. Det finns 
indikationer på att ekförna har en positiv inverkan på diversiteten i mykorrhizasvampfloran 
kopplat till tall. Skötselmässigt är det därför viktigt att gynna ett diverst trädskikt med inslag 
av både ek och tall. Gödsling och kvävedeposition inverkar negativt både på 
mykorrhizasvamparnas fruktkroppsbildning och frekvensen av mykorrhizabildning. 

Tallen har en pålrot som kan sträcka sig 1,5 meter eller mer ner i jorden. Tall bildar dessutom 
sidorötter på olika nivåer som kan sträcka sig upp till ca 10 meter från trädstammen. En 
betydande del av tallens förankring i marken är sannolikt kopplat till pålrotens utseende och i 
mindre grad kopplat till de laterala delarna av rotsystemet. En mycket stor del av tallens 
finrötter finns i de övre 10 centimetrarna av jorden. 
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Tallved har relativt hög styrka kombinerat med en relativt låg densitet. Även om färsk tallved 
har betydligt lägre böjhållfasthet än torkat virke har den betydligt högre flexibilitet och kan 
därför böjas mer innan brott uppstår. Tall är relativt motståndskraftig mot stormar, dock 
påverkas detta av ståndortsfaktorer. Tallvedens styrka är inte likformig i en levande tall 
eftersom det finns skillnader mellan olika typer av ved. Vedens styrka är av betydelse vid 
trädskötsel relaterat till säkerhetsfrågor men detta är generellt inte av lika stor betydelse som 
trädets förmåga till adaptiv tillväxt. Böjhållfastheten i grenarnas ved hos tall är ungefär 
hälften så stor som i stammens ved. Grenbrott som en konsekvens av exempelvis blöt snö 
skulle därför kunna vara en säkerhetsrisk, men tallgrenar är ofta relativt små då de beskuggas 
från kronan ovan. Skillnader finns mellan tallar som växer öppet och de som växer i 
skuggigare situationer.  

Tallved består av endast tre typer av celler: (1) trakeider, (2) märgstrålarnas parenkymceller 
och (3) hartskanalernas epitelceller. De två sistnämnda celltyperna är inblandade i tallens 
försvar mot sjukdomar och kraftig rota. Det finns en särskild anatomisk struktur hos tall och 
vissa andra arter som verkar vara särskilt känsligt för rötangrepp. De har breda porer mellan 
märgstrålar och trakeider. Förbindelsen mellan märgstråle och trakeider kan därför utgöra en 
mekanisk svaghet redan vid ett tidigt rötstadium. Det finns dock många hinder som en svamp 
måste ta sig förbi för att kunna orsaka röta i ved. Dessa kan vara bark, trakeidernas cellväggar, 
syrebrist i den vattenledande splintveden, stängning av porer i trakeiderns cellväggar, aktiv 
försvar i splintveden och passivt försvar i kärnveden i form av exempelvis kåda.  

I de undersökningar där man hos tallarter (ej P. sylvestris) kunnat jämföra frekvens för olika 
typer av brott förefaller det som om grenbrott är vanligare eller betydligt vanligare än 
stambrott eller rotvältor. Ingen sådan sammanställning har gjorts för P. sylvestris men 
rapporter i litteratur och från människor med praktisk erfarenhet verkar peka på att så är 
fallet också med vår tall. Särskilt grenbrott, men i viss mån även stambrott, var endast i 
begränsad omfattning kopplat till rötangrepp hos exempelvis montereytall och pinje. 
Snöbrott verkar vara en vanlig orsak till grenbrott hos tall, och möjligen en vanligare orsak än 
brott relaterade till vind. Tall förefaller att vara mer utsatt för snöskador jämfört med gran 
medan granen verkar vara känsligare för stormskador.  

Betydande kunskapsluckor finns avseende säkerhetsfrågor kopplade till tall. När det gäller tall 
har en viss typ av kunskap tagits fram i stor mängd för skogsbrukets räkning men kunskapen 
när det gäller naturvårdsskötsel i områden där det finns höga naturvärden kopplade till tall är 
oftast begränsad. Mer forskning behövs också gällande rotfenologi och rotutbredning.  

Intervjuer med ett antal personer med erfarenhet av frågor relaterade till skötsel och 
säkerhet i tallmiljöer genomfördes som en del av kunskapssammanställningen. Samtliga 
tillfrågade lyfte fram nedfallande grenar, ofta i relation till snöfall och tung belastning av 
blötsnö, som en viktig punkt. Man betonar dock att inga incidenter har inträffat. Flera av 
intervjupersonerna svarar att man har ett ökat säkerhetstänkande intill leder och stigar med 
hög besöksfrekvens samt områden där många människor vistas. Där döda träd eller träd som 
på annat sätt bedömts som en riskfaktor funnits nära stigar och liknande har dessa tagits ned 
men i övrigt får även svampangripna träd stå kvar. När det gäller tallföryngring förs flera 
åtgärder fram exempelvis friställning av yngre tallar och äldre tallar, markstörning samt 
lämnandet av död ved. 

Röta i träd och död ved är en nödvändig del av kretsloppet för kol och mineralnäringsämnen. 
Röta skapar också miljöer för en stor mängd organismer som direkt eller indirekt är beroende 
av död ved. Därmed är bevarandet av gamla och delvis rötade träd en mycket viktig del av 
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naturvårdsarbetet. När det gäller frågor relaterade till människors säkerhet är det nödvändigt 
att identifiera situationer där det finns signifikanta riskökningar – områden med besök eller 
genomflöde av större mängder människor tillsammans med en stor andel äldre träd som kan 
ha röta eller ”defekter” som skulle kunna leda till stam‐ eller grenbrott. I områden med låg 
besöksfrekvens och träd som visar lägre sannolikhet för stam‐ eller grenbrott finns ett 
betydligt mindre behov av att sätta in skötselåtgärder. I områden där det kan finnas förhöjda 
risker genomförs lämpligen någon typ av trädinspektion där trädrelaterade risker bedöms.  

I torra miljöer kan det vara särskilt lämpligt att skötselmässigt försöka gynna tallföryngring. 
Saknas luckor i trädskiktet kan sådana skapas genom att träd fälls eller vinschas omkull. 
Lämpliga etableringsmiljöer för tall kan också skapas genom att man försiktigt åstadkommer 
många små mineraljordsblottor. Den senare insatsen lämpar sig kanske bättre i små och 
stadsnära miljöer. Tall kan föryngra sig på kraftigt nedbruten död ved. Faunadepåer eller 
utlagda stockar/vedstycken kan mycket lätt skapas i eller intill tallbestånd där föryngring 
möjligen är ett problem. Om tallföryngring äger rum i lämpliga ytor, men andra trädslag, 
exempelvis gran, föryngrar sig i större omfattning, kan man gå in med riktade röjningar mot 
unga trädplantor. Rönn, asp, sälg/viden och ek är sannolikt fördelaktiga för naturvärden och 
mykorrhizabildning i ett varierat tallbestånd och bör om möjligt lämnas. 

De träd som oftast är mest intressanta ur ett biodiversitetsperspektiv (träd med håligheter 
och rötade stam‐ eller grenpartier) kan också var de mest problematiska ur ett 
säkerhetsperspektiv. Även om kunskapsluckor finns när det gäller de risker som kan kopplas 
till åldriga tallar så pekar såväl forskning som de praktiska erfarenheter som finns på att 
tallen inte förefaller vara ett högriskträd. Tallticka, förefaller ofta kunna finnas på stammar 
under lång tid utan att detta innebär omedelbar eller kraftigt ökad risk för stambrott. 
Grenbrott förefaller kunna ske mer frekvent, ofta relaterade till vinterförhållanden med 
mycket blötsnö. Sådana brott verkar vara mer kopplade till grenens styrka och uppbyggnad 
än till rötangrepp. Det kan dock vara svårt att förutse vilka grenar som skulle kunna vara 
känsliga för snöbrott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möjliga åtgärdsförslag som Linköpings kommun skulle kunna genomföra för att 
förbättra skötsel av tallmiljöer är: 

 Upprätta en databas över samtliga incidenter som involverar omkullfallna 
träd eller nedfallna grenar i tätortsnära miljöer 

 Genomföra praktiska åtgärder som ökar ljustillgång för unga tallar, gynnar 
tallföryngring och vidmakthåller ett diverst trädskikt 

 Planera hur anordningar placeras för att undvika förhöjda säkerhetsrisker 
och därmed kostsamma eller onödiga åtgärder 

 Inventera trädklädda miljöer med avseende på besöksfrekvens och 
personrörelser för att identifiera områden med potentiellt förhöjda 
risknivåer 

 Ta bort långa, tunna grenar som sträcker sig ut över cykelbanor, stigar etc. 
för att minska risken för snöbrott. 

 Ta fram en ”Trädpolicy” avseende träd i offentliga miljöer
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2. Uppdraget	och	bakgrund		

Tall utgör ett mycket viktigt trädslag i många olika typer av miljöer, såväl skogsmiljöer som 
våtmarker, hällmarker och ibland även i stadsmiljöer och hagmarksmiljöer. Trots att tallen är 
ett vanligt förekommande trädslag i stora delar av landet och dessutom ett mycket viktigt 
trädslag ur ett ekonomiskt perspektiv, har tall, och den biodiversitet som finns kopplad till 
tallmiljöer, haft en relativt undanskymd plats i vårt naturvårdsmedvetande. Tall har en rik 
flora av svampar kopplad till sig, både vedsvampar och mykorrhizasvampar, och hyser 
dessutom en rik fauna av insekter mer eller mindre specifikt kopplade till just tallen. Däremot 
är tall inte ett särskilt bra värdträd för mossor och lavar. En stor del av de inventeringar som 
gjorts i skogsmiljöer under de senaste decennierna, där syftet har varit att identifiera skogar 
med höga naturvärden, har i betydande omfattning använt sig av mossor och lavar som 
indikatorer på förhöjda naturvärden. Av detta skäl finns bland många naturvårdare en känsla 
av att tallmiljöer viktiga för biologisk mångfald kan ha förbisetts. En del naturvårdsinriktade 
inventeringsarbeten i tallmiljöer har gjorts under senare år men det finns förmodligen 
fortfarande fler kunskapsluckor när det gäller värden och skötsel kopplade till denna typ av 
miljöer jämfört med många andra naturtyper såsom ädellövskogar eller gräsmarker.  

Linköpings kommuns markinnehav, skogsmark såväl som parkmark, hyser en stor andel 
tallmiljöer. Gamla tallar är ovanliga i dagens brukade skogar, men i och nära staden har de 
bevarats i betydligt större grad. Då tallen anges som stormfast, rötbeständig och blir gammal 
anses den vara ett bra stadsträd. Flera inventeringar på senare år visar dessutom att stadens 
tallmiljöer ofta har höga naturvärden. 

Under arbete med skötsel av stadens tallmiljöer har man i kommunen bitvis noterat problem 
med tallföryngring i befintliga bestånd. Vidare upplever man att kunskapen i dagsläget är 
otillräcklig när det gäller riskbenägenheten (risk för stambrott, grenrensning m.m.) hos gamla 
tallar. Det är därför viktigt att utveckla kunskap kopplad till skötselfrågor för att kunna 
förvalta stadens tallmiljöerna på ett sätt som gör att dessa kan bevaras på lång sikt och att 
träden tillåts bli gamla utan att äventyra säkerheten. 

Linköpings kommun initierade därför ett projekt vars syfte var att ta fram en 
kunskapssammanställning som kartlägger befintlig kunskap kring hur tallars riskbenägenhet 
förändras med avseende på bland annat trädens ålder, ståndortens egenskaper och 
trädbeståndens sammansättning samt hur tallmiljöer bör skötas så att träden kan bli gamla 
utan att säkerheten äventyras. Sammanställningen skulle också kartlägga kunskap kring hur 
tall kan föryngras i tätortsnära miljöer samt eventuella kunskapsluckor.  

Utifrån kunskapssammanställningen skulle åtgärdsplaner tas fram för två tätortsnära 
talldominerade områden. Dessa arbeten redovisas i separata planer. 

Arbetet med att ta fram ovan nämnda kunskapssammanställning har genomförts av Pro 
Natura i samarbete med David Lonsdale, England. Vikki Bengtsson har varit ansvarig för 
arbetet från Pro Naturas sida men Ola Bengtsson har också varit delaktig i sammanställning 
och rapportskrivande. David Lonsdales texter skrevs ursprungligen på engelska och har 
översatts till svenska av Ola Bengtsson. Kunskapssammanställningen är en del i ett LONA‐
projekt ”Värdefulla tallmiljöer”. Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är 
medfinansiär för genomförande av detta projekt. Arbetet genomfördes under hösten 2016 
och våren 2017. 
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3. Beståndsdynamik	

3.1	Egenskaper	hos	tallen	som	har	betydelse	för	beståndsdynamik		
Tallen har, precis som alla andra arter, ett antal egenskaper som påverkar hur den interagerar 
med ståndortsfaktorer eller andra arter på de växtplatser där de förekommer. Dessa 
egenskaper kan beskrivas i ett antal punkter enligt nedan som en mer generell bakgrund till 
faktorer som sedan diskuteras mer i detalj under andra rubriker i rapporten. 

 Tallen beskrivs ofta som ett pionjärträd som etablerar sig från frön i en tidig 
successionsfas efter störning (Houston Durrant m. fl. 2016) 

 Tallen är förhållandevis långlivad och kan nå åldrar om flera hundra år. Detta skiljer 
den från andra pionjärträd som exempelvis asp eller björk men innebär att den har 
likheter med exempelvis ek. Detta skiljer också tallen från andra trädarter som anses 
vara sekundärträd, exempelvis gran, som visserligen som genetiska individer kan bli 
mycket gamla (Kullman 1990) men där enskilda trädstammar (med undantag av vissa 
individer i fjällen) sällan blir så gamla. 

 Tallen är ett trädslag som är konkurrenskraftigt på torra jordar likaväl som i fuktiga 
miljöer på exempelvis myrar men som kanske har svårare att konkurrera på friska 
jordar, åtminstone i avsaknad av störning. Detta förekomstmönster har tallen också 
gemensamt med eken. 

 Vår tall är ett förhållandevis brandresistent trädslag och enskilda träd kan klara 
skogsbränder av mindre intensivt slag (Angelstam 1998).  

 Tall har en tillväxtstrategi som nästan helt och hållet följer vad som enligt Grime 1979 
är en så kallad stresstolerant och utpekas också som en utpräglad sådan (Pierce m. fl. 
2013). Tallen har ett extensivt sätt att utnyttja resurser och tillväxer långsamt över tid 
under den relativt långa period då tillväxt sker. Detta skiljer den från exempelvis gran 
som har ett mer intensivt sätt att utnyttja resurser och växer snabbare per tidsenhet 
under själva tillväxtperioden (Cuny m. fl. 2012).  

 Tallen anges generellt som relativt stormtålig då den har en pålrot (något som skiljer 
den från exempelvis gran) men detta kan variera med ståndort vilket diskuteras mer 
ingående nedan.  

 Tallen är generellt ett ljuskrävande träd, både i sitt juvenila stadium och som vuxet 
träd. (Ellenberg 1992). Detta gör att den får svårare att konkurrera på bättre jordar 
där träd med snabbare tillväxtförmåga kan dra nytta av förekommande resurser och 
på sikt skugga ut tallen. 

 Tallen kan vara mer betesbegärlig jämfört med andra barrträd men många lövträd är 
ofta mer betesbegärliga än tallen (Månsson m. fl. 2007). Detta är dock sannolikt 
främst ett problem i kommersiella tallplanteringar och ofta ett mindre bekymmer, 
exempelvis i tätortsnära miljöer.
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Figur1 – Tall kan nå både en väldigt hög ålder och storlek med rätt växtförhållande. Den här 
tallen är mer än 8m i omkrets och växer i Skottland. 

3.2	Föryngring	
Tall anses vara ett pionjärträd som etablerar sig som fröplantor tidigt i successionen efter 
någon typ av störning (Houston Durrant m. fl. 2016). Tall anges också i sitt juvenila stadium 
som ljuskrävande, en egenskap som den exempelvis delar med ek men som skiljer den från 
mer skuggtoleranta trädslag som exempelvis gran och bok (Ellenberg 1992). Krontäckning är 
därmed av avgörande betydelse för tallföryngring. Vickers & Palmer (2000) anger exempelvis 
att optimum för föryngring ligger någonstans mellan 0‐20% krontäckning vilket skulle 
motsvara upp till ca 63 stammar per ha (avser vuxna träd). I ett turkiskt arbete anger man 
dock att bäst föryngring fås i helt öppna luckor luckiga bestånd följt av föryngring i bestånd 
med en jämnare men gles krontäckning (upp till 50 %). I bestånd över 50 % var föryngringen 
generellt dålig (Coban m. fl. 2016). Undersökta beståndsluckor var i detta fall mellan 25 och 
100 m2 stora. I Coban m. fl. 2016 anges inte antal stammar per ha för olika 
krontäckningsgrader men enligt Vickers & Palmers (2000) skulle 50 % krontäckning motsvara 
ca 150 stammar per ha. Detta varierar rimligen beroende på beståndsstruktur och 
ståndortsförhållanden.  

Tallen behandlas i den vetenskapliga litteraturen i de flesta fall som ett skogsträd och därför 
har fokus ofta legat på storskaliga, oregelbundet återkommande störningar (large, infrequent 
disturbances, LIDs, (se exempelvis Foster m. fl. 1998)) vilka har stor betydelse för dynamik i 
ett skogslandskap (Kuuluvainen 2002). När det gäller tall har det främst varit betydelsen av 
skogsbränder som störningsfaktor som diskuteras (se exempelvis Zackrisson 1977) och tall 
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föryngrar sig gärna efter bränder (Angelstam 1998, Hancock m. fl. 2005). Ett 
indelningssystem för skogstyper har exempelvis tagits fram baserat på hur ofta ett 
skogsbestånd brinner (ASIO). Här har tallskog placerats i en kategori som karakteriseras av 
återkommande men lågintesniva bränder (Angelstam 1998). Vår tall Pinus sylvestris är också 
förhållandevis motståndskraftig mot skogsbränder och vuxna träd har relativt god förmåga 
att överleva lågintensiva bränder även om det finns andra europeiska tallar som är ännu mer 
brandresistenta (Fernandes m. fl. 2008). Även stormfällning är en störningsfaktor som kan 
gynna tallföryngring (Dobrowolska 2015). Det förefaller dessutom som att tall, åtminstone 
under vissa omständigheter, kan föryngra sig under lång tid (> 200 år) i ett bestånd 
uppkommet efter en initial, storskalig störning. Möjligen bidrar betestryck från hjortdjur till 
att vidmakthålla en tillräckligt ljusöppen miljö (Engelmark m. fl. 1998).  

Storskaliga störningar verkar i första hand på landskapsnivå och att i skötselsammanhang 
efterlikna dessa är många gånger svårt eller kanske till och med omöjligt. I 
naturvårdssammanhang har betydligt mindre forskarmöda lagts på småskaliga, regelbundet 
återkommande störningar i tallmiljöer men en del arbeten har gjorts på detta område (se 
exempelvis Kuuluvainen 1994 och Kuuluvainen & Juntunen 1998). Inom skogsbruket har man 
under lång tid varit medveten om att markberedning underlättar tallföryngringen på 
avverkad mark. Man har också kunnat se att det sker en viss tallföryngring i befintliga 
bestånd som omfattas av intern luckdynamik (Kuuluvainen & Juntunen 1998, Garcia‐Abril m. 
fl. 2007) där unga tallplantor etableras på jordblottor, exempelvis vid rotvältor, eller på 
kraftigt nedbruten död ved (Kuuluvainen 1994, Kuuluvainen & Juntunen 1998). I ett försök i 
norra Sverige lyckades man kraftigt förstärka tallföryngringen genom att maskinellt gräva små 
gropar så att mineraljord blottades, i ett annars homogent växttäcke (Wennström m. fl. 
1999). För att tallfrön verkligen ska gro krävs också en viss markfuktighet (Oleskog & Sahlén 
2000). I skogsbrukssammanhang kan därför behov av bevattning uppstå. I 
naturvårdssammanhang kanske man mer skulle förlita sig på spontan frösådd på preparerad 
mark och då skulle sannolikt inte bevattning vara aktuellt.  

Tall förekommer också i våtmarker såsom tallmossar och liknande. I denna typ av miljöer har 
man noterat en mer eller mindre kontinuerlig föryngring av tall både i Skandinavien (Ågren & 
Zackrisson 1990, Sarkkola 2006) och Baltikum (Brūmelis m. fl. 2009). Föryngring äger här i 
första hand rum i vitmoss‐tuvor fria från fältskiktsvegetation eller konkurerande vedartade 
växter. Även i vitmoss‐miljöerna sker en dynamik med överväxning och nyskapande men 
mekanismen för detta är inte helt entydig (Brūmelis m. fl. 2009). Möjligen agerar 
markvattenrörelser här som en lågfrekvent störning, något som noterats för andra 
störningsgynna växter exempelvis klockgentianan (Appelqvist & Bengtsson 2007).  

Sammanfattning 

 Tallföryngring sker främst i helt öppna beståndsluckor eller i glesa bestånd upp till 
50% krontäckning.  

 Bränning ger ofta en mycket god tallföryngring men kan vara svårt att genomföra i 
praktiken, särskilt i stadsnära miljöer. 

 Som ett alternativ i exempelvis stadsmiljöer kan grävda, mindre gropar, där 
mineraljorden exponeras fungera som etableringsplatser för unga tallplantor. 

 Kraftigt nedbruten död ved kan också fungera som etableringsplatser. 

 I våtmarker behövs sannolikt inga åtgärder för att gynna tallföryngring. 
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3.3	Betesskador	
Betesskador av främst älg på unga tallplantor, har länge utgjort ett stort problem för 
skogsbruket (Westman 1958) och lett till omfattande åtgärder både i praktiken och på 
forskningsfronten. I detta sammanhang bör det dock poängteras att de bestånd där problem 
uppstår ofta är antingen monokulturer av ung, planterad tall eller uppkommen tall i 
planterade granskogar med litet eller inget inslag av andra trädslag. I mer varierade bestånd 
är det inte lika säkert att problem med betesskador på unga tallplantor uppstår.  

Tallplantor kan sägas vara betesbegärliga för älg men tallen är inte älgens förstahandsval om 
middagsmenyn innehåller ett större urval av träd och buskar. Enligt studier genomförda av 
Månsson m. fl. 2007 visade sig rönn, asp och sälg/viden vara 14 gånger mer betesbegärliga 
för älgen jämfört med tall medan vårtbjörk och en var 3,5 gånger så betesbegärliga som 
tallen. Finns en god resurs av rönn, asp och viden väljer ofta älgen alltså dessa träslag och 
lämnar tallarna ifred. Ensartade tallplanteringar saknar ofta inslag av lövträd och detsamma 
kan sägas för många blandade barrskogar som enbart innehåller tall och gran. Under sådana 
omständigheter blir tallen intressant som föda för älgen. 

 

a)                   b)   

Figur 2a, b ‐ Tallplantor utan betesrespons (tv) och med betesrespons (th). 

 

Tallen kan också försvara sig mot betande djur. I dess barr finns många olika ämnen och några 
av dessa (diterpener) har visat sig ha betydelse för betesskadornas storlek. Danell m. fl. 1990 
kunde visa att högre koncentration av diterpener gav lägre betesskador. Tallen kan också 
svara på stamskador genom att producera kåda (Gref & Ericsson 1985). Tallens betesförsvar 
omfattar även produktion av modifierade barr där bete har ägt rum. Tallar som betas 
upprepade gånger producerar barr som är både längre och styvare än vanliga tallbarr 
(Löyttyniemi 1985). Vid beröring känns dessa barr också vassare. Löyttyniemi 1985 anger att 
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denna typ av tallbarr liknar de som finns på tallar som gödslats och diskuterar möjligheten 
att dessa plantor skulle bli mer betesbegärliga. En annan möjlighet att ta i beaktande, med 
tanke på dessa modifierade barrs ”ogästvänliga” karaktär, är att denna respons är ett 
betesförsvar av samma typ som noterats för andra träd eller buskar i olika typer av miljöer 
som påverkas av betande djur (Milewski m. fl. 1990, Abrahamson 1975). 

”Bete” från insekter (i form av insektslarver som äter barr) kan också åstadkomma 
skogsskador på tall. Exempel på arter som nyttjar tallbarr som larvföda kan vara röd tallstekel 
Neodiprion sertifer, liten tallstekel Microdiprion pallipes, vanlig tallstekel Diprion pini, 
tallmätare Bupalus piniaria, barrskogsnunna Lymantria monacha och tallfly Panolis flammea 
(Skogsstyrelsen 2009). Även om dessa arter betraktas som skadegörare i skogsbruket finns 
inga rapporter om att de också skulle innebära ett hot mot biodiversitet i tallmiljöer. 
Generellt är det svårt att bekämpa utbrott av dessa arter men för mindre tallstekel anges 
dock att ett hyggesfritt skogsbruk skulle kunna vara ett sätt att reducera skador på 
tallplanteringar (Skogsstyrelsen 2009). Även bete från insekter kan inducera 
försvarsmekanismer från tallen. Dessa kan vara direkta där ett insektsangrepp inducerar 
exempelvis bildning av tanniner (War m. fl. 2012) vilka gör barr eller liknande mindre 
smakliga. Försvar mot insekter kan också vara indirekt. Man har exempelvis visat att tall som 
angrips av äggläggande vanliga tallsteklar producerar flyktiga doftämnen vilka attraherar 
andra typer av steklar som lockas till den aktuella tallen och där angriper tallstekelns ägg 
(Hilker m. fl. 2001). 
 

Sammanfattning   

 Betesskador av såväl älg som insekter kan vara ett problem för exempelvis 
tallföryngring inom skogsbruket men det är inte säkert att detta problem uppstår i 
varierade skogar med ett mer diverst trädskikt, exempelvis i stadsnära miljöer. 

 Problemen med älgbete kan sannolikt minimeras om man skötselmässigt 
vidmakthåller ett varierat bestånd med bland annat rönn, asp och viden/sälg vilka är 
mer betesbegärliga än tall. 

 Om problem med älgbete uppstår kan man även överväga att fälla enstaka tallar som 
tillfälligt matförråd åt älgar. 

 

 



Pro Natura 2017  Värdefulla tallmiljöer–en kunskapssammanställning 

  13

4. Rötter	

4.1	Mykorrhiza		
Bildning av så kallad mykorrhiza (koppling mellan svamphyfer och en kärlväxts rotsystem) är 
en företeelse som allmänt anses vara till nytta både för kärlväxten och svampen där svampen 
bland annat underlättar kärlväxtens upptag av vatten och näring och i utbyte får svampen 
bland annat fotosyntesprodukter (Thomas 2000). När det gäller mykorrhizabildning hos tall 
har man kunnat visa på en rad fördelar för trädet både när det gäller fröplantor och vuxna 
träd. Rotsystem med en välutvecklad mykorrhizabildning har ett förbättrat upptag av vatten 
och näring (Kipfer m. fl. 2012) vilket leder till högre överlevnad hos unga fröplantor (Aučina 
m. fl. 2007). Det verkar också som om förekomst av mykorrhiza generellt stimulerar 
rotbildning hos tall genom kemisk signalering (Niemi m. fl. 2002), något som också verkar 
gynnsamt på upptag av vatten och näring. Man har vidare kunnat visa att förekomst av 
mykorrhiza hos tallplantor också skyddar mot upptag av potentiellt skadliga metaller i jorden 
såsom aluminium (Ahonen‐Jonnart m. fl. 2003) eller koppar (van Tichelen m. fl. 1999). I 
jordar påverkade av försurning finns exempelvis ofta förhöjda halter av aluminium som kan 
tas upp av växter.  

Det finns flera studier som indikerar att diversiteten av mykorrhizasvampar i naturen är av 
betydelse för tillväxt och överlevnad för träd, både tall och andra trädslag (Jonsson m. fl. 
2001, Baxter & Dighton 2001). Särskilt gäller detta på näringsfattiga jordar (Jonsson m. fl. 
2001). En högre artdiversitet i svampfloran skulle kunna innebära en större motståndskraft 
mot olika typer av förändringar exempelvis patogener, klimatförändringar, storskaliga 
störningar, nedfall av förorenande ämnen etc. (Aučina m. fl. 2007). Vid ett intressant försök i 
Lithauen fann man att diversitet av mykorrhizasvampar kopplade till tall var som störst när 
plantorna växte i mineraljord med ett förnalager av eklöv. I denna kombination var också 
överlevnad och tillväxt som bäst för de unga tallplantorna (Aučina m. fl. 2007). Tall och ek har 
i flera avseende samma habitatkrav och förekommer också ofta tillsammans i olika typer av 
bestånd. Släktena Pinus och Quercus kan också bilda mykorrhiza med samma svamparter 
(Buscardo m. fl. 2010, Garcia‐Montero m. fl. 2014).  

Floran av mykorrhizasvampar reagerar, när det gäller enskilda arter, på olika sätt på olika 
typer av störningar eller ingrepp precis som olika arter kärlväxter. Vissa är exempelvis 
känsliga mot metallföroreningar medan andra har högre tolerans (Ahonen‐Jonnart m. fl. 
2003). Samhällen av mykorrhizavampar varierar också med den successionsfas det aktuella 
skogsbeståndet befinner sig i. I fasen direkt efter en avverkning eller skogsbrand är ofta 
artdiversiteten relativt låg för att sedan öka med stigande beståndsålder. Svampfloran i 
mogna eller åldriga bestånd har dessutom en annan sammansättning än i yngre bestånd 
(Kyaschenko m. fl. 2017, Kipfer m. fl. 2011). Vid störningar i skogen (exempelvis brand eller 
avverkning) som inte innebär att alla träd försvinner kan en större del av 
mykorrhizadiversiteten behållas (Kyaschenko m. fl. 2017). En faktor som generellt är negativ 
för mykorrhizasvampsamhällena är tillförsel av gödning, särskilt kvävegödning. Gödning ger 
dels en betydligt lägre fruktkroppsbildning hos mykorrhizasvampar (Termorshuizen 1993) 
men också signifikant lägre frekvens av mykorrhizabildning i rotzonen (Väre 1990).  
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Sammanfattning 

 Mykorrhiza är mycket viktigt både för unga tallplantors överlevnad och tillväxt men 
också för vuxna träd. 

 En större diversitet i mykorrhizasvampfloran verkar ha en positiv inverkan på trädens 
överlevnad och ger dessutom en större resistens i ekosystemet. 

 Det finns indikationer på att ekförna har en positiv inverkan på diversiteten i 
mykorrhizasvampfloran kopplat till tall. Skötselmässigt är det därför viktigt att gynna 
ett diverst trädskikt med inslag av både ek och tall. 

 Gödsling och kvävedeposition inverkar negativt både på mykorrhizasvamparnas 
fruktkroppsbildning och frekvensen av mykorrhizabildning. 

 

4.2	Rotarkitektur	och	förankring	
Tall, vilka oftast har en lång pålrot men också välutvecklade sidorötter kan trots detta växa på 
mycket tunna jordar (Thomas 2000) 

Čermák & Fér, 2007 noterade i en tjeckisk studie (där de studerade rotsystemen hos 8 tallar 
med en stamdiameter på mellan 40 och 55 cm) att rotsystemen hade pålrötter om upp till 
1,4 meters längd och att rötter hittades upp till 8,3 meter från trädets stam. På djupare jordar 
bildade pålroten dessutom starka, horisontella rötter på två olika nivåer vilka gjorde träden 
mycket mindre känsliga för att blåsa omkull. Rotsystmen karakteriserades av förekomst av 
kraftiga, horisontella och jämnt utspridda rötter, där var och en av dessa i de flesta fall 
förgrenade sig ungefär vid halva sin längd. Rötterna nådde ett djup om 1,3 – 1,7 meter.  

Kalliokoski, 2011 studerade rotsystemet hos tall (högst 50 år gamla träd med en diameter om 
30 cm) med avseende på rotarkitektur, morfologi och anatomi i boreal blandskog i Finland. 
Variationen i rotsystemens utseende var större mellan olika individer än mellan olika 
jordartsförhållanden. Genomsnittlig utbredning av trädens rotsystem var i denna studie 8 
meter från stammen, med et maxvärde på 9,5 meter. Majoriteten av de grövre rötterna fanns 
i de översta 30 cm av jorden men rötter noterades ända ned till ett djup om 2,9 meter. 
Djupet verkade vara relaterat till ståndortsfaktorer. 70 % av finrötterna fanns i de översta 10 
cm av jorden. Rötternas förgrening och till vilket jorddjup de sträckte sig verkade öka både 
med trädets ålder och markens näringsinnehåll. Mängden finrötter minskade dock med 
ökande näringsstatus i marken. Rötterna formade generellt ett fiskbensmönster vilket kan 
tolkas som en anpassning till magrare jordar då detta mönster är en bättre arkitektur för 
upptag av näring. 

Mickovski &∙Ennos 2002 genomförde en mekanisk och morfologisk studie av tallar Pinus 
sylvestris med undertryckta kronor. På träden genomfördes dragtester för att avgöra vilken 
grad av motståndskraft rotsystemen hade och detta kopplades till rötternas morfologi. 
Merparten av träden visade olika grad av motstånd mot applicerade dragkrafter beroende på 
vilken riktning dragtestet applicerades från. Detta var dock inte korrelerat till assymetri i den 
laterala delen av rotsystemen. Detta indikerar i sin tur att tallens pålrötter är mycket viktiga 
när det gäller förankring. Studien visade också att assymetri i rotsystemet var betydligt 
vanligare hos träd i beståndskanterna jämfört med träd inne i bestånden, något som möjligen 
kan relateras till lägre rotkonkurrens utanför bestånden. Studien indikerar också att tall ofta 
har ett assymetriskt rotsystem och att detta i första hand verkar bero på rotkonkurrens.  
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Sammanfattning 

 Tallen har en pålrot som kan sträcka sig 1,5 eller mer ner i jorden. Tall bildar dessutom 
sidorötter på olika nivåer som kan sträcka sig upp till ca 10 meter från trädstammen. 

 En betydande del av tallens förankring i marken är sannolikt kopplat till pålrotens 
utseende och i mindre grad kopplat till de laterala delarna av rotsystemet 

 En mycket stor del av tallens finrötter finns i de övre 10 centimetrarna av jorden. 
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5. Tallved	och	nedbrytning	i	relation	till	säkerhet	

5.1	Vedegenskaper	
Merparten av den information som finns tillgänglig när det gäller tallvedens egenskaper 
härrör från forskning inom skogsindustrin. Sammanfattningsvis kan sägas att tallved har 
relativt hög styrka kombinerat med en relativt låg densitet. Böjhållfasthet är särskilt relevant i 
fråga om trädsäkerhet då detta inverkar på trädets förmåga att motstå brott vid hårt väder. I 
tall Pinus sylvestris ligger böjhållfastheten hos torkat virke, mätt som så kallad Modulus of 
Rupture (MoR) i typiska fall på ca 90 N mm2, vilket står sig väl i konkurrens med många andra 
trädslag (Lavers & Moore 1983). Värdena för MoR kan dock variera med 
tillväxtförhållandena. Aleinikovas and Grigaliūnas (2006) mätte exempelvis upp värden som 
varierade mellan 77 och 94 N mm2 för tall som vuxit under olika förhållanden i Litauen. 

Försök på “färskt” timmer eller hela stammar är sannolikt mer relevant för säkerhet kopplat 
till stående stammar jämfört med försök på torkat och uppsågat virke. Böjhållfastheten hos 
färska tallstockar har också visat sig variera beroende på växtmiljö, exempelvis i Norge (Vestøl 
and Høibø 2010) men ett genomsnittligt värde för MoR på 44 mm2 har angivits (Oliver 1974). 
Även om färsk ved har betydligt lägre böjhållfasthet än torkat virke har den betydligt högre 
flexibilitet och kan därför böjas mer innan brott uppstår (Desch 1956). 

Som komplement till mätvärden framtagna i laboratorium finns också inventeringsdata som 
visar att tall är relativt motståndskraftig mot stormar. Tallen har exempelvis klassats som ett 
av de minst sårbara träden, tillsammans med silvergran Abies alba, bok och ek i skogar som 
påverkades av de kraftiga stormarna ”Martin” och ”Lothar” i västra och centrala Europa i 
december 1999. Detta i jämförelse med mer sårbara arter som popplar eller gran 
(Hanewinkel m. fl. 2013). I ett annat klassifikationssystem (Colin m. fl. 1999) anges tallen 
(tillsammans med bland annat körsbär och bok) som intermediär avseende stormkänslighet. 
Som jämförelse listas här popplar och gran som sårbara medan ek, lärk och ask listas som 
motståndskraftiga. 

Även om tallarter är relativt motståndskraftiga mot stambrott vid stormar behöver detta inte 
automatiskt betyda att de också är motståndskraftiga för stormskador i form av rotvältor. 
Tallar har ofta förmåga att utveckla god rotförankring men rotsystemens djup kan påverkas 
kraftigt av ståndortsfaktorer, exempelvis på vattenmättade jordar. Jordmånens inverkan på 
trädsäkerhet diskuteras mer under rubriken 5.3 Säkerhetsaspekter, s22 . 

Vedens styrka är inte likformig i den levande tallen eftersom det finns skillnader mellan 
kärnved och splintved samt mellan ungdomsved och mogen ved. Dessa skillnader är av större 
betydelse för virkeskvalitet än för trädsäkerhet men de skulle kunna behöva vägas in i 
områden där tillväxthastigheten är förhållandevis hög, vilket leder till en hög andel 
ungdomsved och denna har lägre böjhållfasthet (Jane, 1956; p. 261; Pikk and Kask, 2004). 
Snabb tillväxt kan också leda till en större andel vårved i relation till sommarveden. Vårved 
har lägre densitet och mekanisk styrka jämfört med sommarveden beroende på att cellerna 
(trakeiderna) i vårveden har tunnare cellväggar. Vidare är trakeiderna i snabbvuxen tall 
relativt korta (Ståhl 1998) och kan därför ha lägre böjhållfasthet.   

Även om hänsyn behöver tas till vedens styrka vid skötsel av träd inriktad på säkerhetsfrågor 
är detta generellt inte av lika stor betydelse som trädets förmåga till adaptiv tillväxt som svar 
på de mekaniska krafter (exempelvis vind eller trädets egen viktbelastning) som verkar på 
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trädet dagligen under dess liv. Adaptiv tillväxt (Mattheck & Breloer 1994) är den process där 
både mängd och kvalitet av nyanlagd ved i en specifik del av trädet styrs av de mekaniska 
krafter som verkar på just denna del. På så vis kan en tall, även om trädet av någon anledning 
(exempelvis genetiska skillnader) har svagare ved än det genomsnittliga trädet, bygga på 
tillräckligt med ved för att förstärka delar som är tungt mekaniskt belastade. Det finns dock 
ett behov av att kunna känna igen situationer där adaptiv tillväxt inte ger tillräcklig effekt, 
exempelvis där växtförhållandena är mycket ofördelaktiga. Vidare kan träd som plötsligt blivit 
exponerade för kraftiga vindar, som en konsekvens av att intillväxande träd avverkats, 
plötsligt bli känsligare för vindfällning (Lonsdale, 2000; pp 18‐19). Detsamma kan gälla för 
grenar som plötsligt exponerats vid oförsiktig beskärning (Lonsdale, 1999, p. 203). 

Böjhållfastheten i grenarnas ved hos tall är endast ungefär hälften så stor som i stammens 
ved (Gurau m. fl. 2008). Potentiella grenbrott som en konsekvens av hög belastning av 
exempelvis blöt snö skulle därför kunna vara en säkerhetsrisk. I andra sammanhang är dock 
den relativt låga böjhållfastheten hos tallgrenarna normalt inte ett säkerhetsproblem då 
tallgrenarna i typiska fall är relativt små då de beskuggas från kronan ovan. I situationer där 
träden växer helt öppet och utan skugga från intillväxande träd (exempelvis mer eller mindre 
solitärt växande träd i parker eller trädgårdar) kan lägre grenar hos olika tallarter bli mycket 
stora och i vissa fall uppvisa en förhöjd tendens att brytas av vid hårt väder. Till skillnad mot 
små grenar innehåller dessa en betydande andel tryckved som hjälper till att motstå böjning 
nedåt (Lonsdale, 1999; p. 28) men detta skyddar inte mot laterala krafter från kraftiga vindar. 

 

Sammanfattning 

 Tallved har relativt hög styrka kombinerat med en relativt låg densitet. Även om färsk 
tallved har betydligt lägre böjhållfasthet än torkat virke har den betydligt högre 
flexibilitet och kan därför böjas mer innan brott uppstår. 

 Tall är relativt motståndskraftig mot stormar, dock påverkas detta av 
ståndortsfaktorer. 

 Tallvedens styrka är inte likformig i en levande tall eftersom det finns skillnader 
mellan olika typer av ved. Vedens styrka är av betydelse vid trädskötsel relaterat till 
säkerhetsfrågor men detta är generellt inte av lika stor betydelse som trädets förmåga 
till adaptiv tillväxt.  

 Böjhållfastheten i grenarnas ved hos tall är ungefär hälften så stor som i stammens 
ved. Grenbrott som en konsekvens av exempelvis blöt snö skulle därför kunna vara en 
säkerhetsrisk, men tallgrenar är ofta relativt små då de beskuggas från kronan ovan. 
Skillnader finns mellan tallar som växer öppet och de som växer i skuggigare 
situationer.  

 

5.2	Nedbrytningsprocesser	
Vid bedömning av effekter av svampröta kopplat till tall och trädsäkerhet, är det till hjälp att 
ha kännedom om tallvedens struktur och tallved som miljö för koloniserande svampar. 
Tallved består av endast tre typer av celler: (1) trakeider, (2) märgstrålarnas parenkymceller 
(märgstrålarna är de strukturer som ser ut som ekrar på ett hjul om man tittar på ett tvärsnitt 
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av en stam) och (3) hartskanalernas epitelceller. De två sistnämnda celltyperna är inblandade 
i tallens försvar mot sjukdomar och kraftig röta, vilket beskrivs nedan. 

Trakeiderna är den celltyp som förekommer mest frekvent i tallved. Trakeiderna är döda 
celler som har en tudelad funktion, dels som vattenledande kärl och dels för att ge strukturell 
styrka och styvhet. Trakeiden har formen av ett smalt rör, flera millimeter långt och med en 
bredd om 0,015 till 0.08 mm. Merparten av trakeiderna i tallved är axiellt orienterade (längs 
stammens längdaxel) men vissa tallarter, dock ej P. sylvestris, har dessutom radiellt 
orienterade trakeider i sina märgstrålar. Tallens axiala trakider är placerade i regelbundna och 
tättpackade rader och det finns inga intercellulära utrymmen mellan dem (Jane, 1956; p. 81). 
De trakeider som bildas under vår och försommar (vårvedens trakeider) har tunnare 
cellväggar och ser blekare ut än de trakeider som bildas under övriga delar av växtsäsongen 
(sommarvedens trakeider). Som en följd av detta är årsringarna i en tallstam lätta att skilja 
från varandra. Sommarvedens trakeider är mindre effektiva när det gäller att leda vatten men 
är fysiskt starkare och mer motståndskraftiga mot svampröta.  

Som nämnts tidigare har ved från både vår tall och andra tallarter relativt hög mekanisk 
styrka. Det finns dock en särskild anatomisk struktur hos tall och vissa andra arter som verkar 
vara särskilt känsligt för rötangrepp. De har nämligen breda porer mellan de axiala 
trakeiderna och intilliggande märgstrålars parenkymceller (märgstrålarna består av en enda 
rad celler). Dessa porer är så breda att trakeidernas väggar verkar vara ofullständiga på den 
sida som vetter mot märgstrålen (Jane, 1956; p. 96). Det är därför möjligt att förbindelsen 
mellan märgstråle och intilliggande trakeider kan utgöra en mekanisk svaghet redan vid ett 
tidigt rötstadium.  

Då trakeiden är ett ihåligt rör utgör den en potentiellt gynnsam miljö för svamp. Trakeidens 
cellvägg utgör en näringskälla för en rötsvamp medan den centrala håligheten (lumen) 
tillhandahåller utrymme för tillväxt av den mikroskopiska, trådlika struktur (svamphyf) som 
svampen består av. Det finns dock ett flertal hinder som en svamp måste ta sig förbi för att 
kunna orsaka utbredd röta. De främsta hindren är: 

 Bark: en heltäckande bark är en viktig första barriär mot inträngande svamp. Vissa 
svampar kan dock ta sig igenom denna barriär vilket beskrivs i avsnittet om enskilda 
svamparter. 

 Trakeidernas cellväggar: för att komma in i en intakt trakeids ihåliga inre (lumen) 
måste en rötsvamp antingen tränga sig igenom cellväggen eller ta sig in via så kallade 
ringporer (se nedan avseende dessa porer). Rötsvampar kan tränga igenom 
cellväggen med hjälp av enzymer och andra ämnen som bryter ner lignin och/eller 
cellulosa men de behöver energi för att kunna göra detta. En rötsvamp har normalt 
inte tillräckligt med energi för att ta sig igenom en intakt trakeidcellvägg när svampen 
börjar att växa från en spor, även om veden exponerats genom att barken skadats. 
Svampen blödskinn Stereum sanguinolentum kan kolonisera gran och andra barrträd 
efter att barken skadats men när det gäller tall är denna art hänvisad till främst lågor 
eller stubbar (Phillips & Burdekin 1982; Butin 1995). Många andra svampar kan dock 
kolonisera tallved som skadats så att en tvärsektion av veden i exempelvis en gren, 
exponerats genom beskärning, stormskada eller liknande. Efter att ha etablerat sig i 
själva skadeområdet kan rötsvampen sedan sprida sig genom att bryta ner eller 
tränga igenom intilliggande trakeiders cellväggar och utnyttja dessa som sin främsta 
källa till energi.  
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 Otillräcklig tillgång på syre för rötprocessen: tillgången på syre i den vattenledande 
splintveden hos träd är generellt inte tillräcklig för att röta ska kunna uppstå (Boddy & 
Rayner 1983). De vattenfyllda trakeiderna i tallens splintved utgör därför ett slags 
passivt försvar. Om splintveden skadas kan luft tränga in i de skadade trakeiderna och 
därmed öka deras mottaglighet för svampröta. Den påverkade (funktionsnedsatta) 
splintvedszonen spärras dock av (sektionsuppdelning) från den omgivande, fullt 
funktionella, splintveden genom att genomgångar (så kallade ringporer) med vilka 
förbindelse finns till intilliggande trakeider, försluts. Denna process beskrivs närmare 
under nedanstående punkt. 

 Stängning av porer i trakeidernas cellväggar: En svamp behöver inte alltid tränga 
igenom eller upplösa cellväggar för att sprida sig från en trakeid till en annan. En 
potentiellt enklare väg in utgörs av de små hål (ringporer) som tillåter vatten att 
transporteras mellan intilliggande trakeider. I en vattengenomsläpplig por är den 
enda barriären mot svampinträngning ett mikroskopiskt och genomsläppligt 
membran. Poren kan dock stängas till genom en särskild mekanism. I poröppningen 
finns en ogenomtränglig, linsliknande struktur (torus) som vid tryckförändring trycks 
mot porväggen och därmed stänger öppningen. Denna mekanism aktiveras då 
tallveden skadas och skadade trakeider fylls med luft istället för vatten vilket leder till 
en tryckförändring. 

 Aktivt försvar i splintveden: ved av olika tallarter innehåller hartskanaler. Om ett 
avsnitt av splintveden skadas, antingen genom mekanisk skada eller kolonisation av 
vedsvamp, blir detta område impregnerat av kåda som tränger in från hartskanalerna. 
Dessa är grovt sett belägna i ett cirkulärt mönster om man ser tallstammen i tvärsnitt 
och är orienterade både i axial och horisontell riktning (Jane 1956; p. 98‐99). Andra 
typer av hartskanaler, ibland kallade patologiska hartskanaler (Nylinder 1951), kan 
också bildas vid skada och dessa är ofta orienterade i axiell riktning. Kådimpregnering 
av veden kan kraftigt begränsa en rötsvamps utveckling, såsom exemplifierats när det 
gäller rottickans Heterobasidion annosum kolonisation av tallrötter (Gibbs, 1968). 
Effektiviteten hos denna typ a försvar påverkas av trädets livskraft och hälsotillstånd 
(Gibbs, 1967), vilket i sin tur påverkas av rådande växtförhållanden. Utöver dessa 
hartskanaler, vilka är beklädda med epitelceller innehåller ved hos tallarter Pinus spp. 
också levande parenkymceller i märgstrålarna. Hos vissa tallarter, dock inte vår tall P. 
sylvestris, finns också små mängder axiellt orienterade parenkymceller (Jane, 1956; 
p.93). Parenkymcellernas uppgift i träd generellt består i att lagra eller omfördela 
energireserver men de är också en del av det aktiva försvaret genom att de utsöndrar 
antimikrobiella ämnen i vedavsnitt där splintveden skadats. Sådana ämnen finns hos 
P. sylvestris, dels i märgstrålarnas parenkymceller men också i hartskanalerna. 
Parenkymcellerna bidrar därför sannolikt till att begränsa utvecklingen av rötsvampar.  

 Passivt försvar i kärnveden: Kåda spelar en passiv roll när det gäller kärnvedens 
försvar. Kådan impregnerar ved som omvandlas från splintved till kärnved som en 
normal del av denna process. Epitelcellerna i hartskanalerna kollapsar vid detta 
stadie, vilket skiljer tall från andra barrträd exempelvis inom släktena Larix och Picea, 
där epitelcesserna i stället blir tjockväggiga och långlivade (Jane 1956 p. 100‐110). 
Tallens kärnved klassas dock som måttligt motståndskraftig 
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Mycket av tillgänglig information i relation till svamp och tall kommer från forskning relaterat 
till kommersiellt skogsbruk. Denna information är dock relevant också när det gäller skötsel 
av träd och områden relaterat till säkerhet och naturvård. I bilaga 1 finns beskrivningar av 
vissa specifika vedsvampar som förekommer på tall i Sverige. Dessa arter har valts ut dels för 
att de förekommer relativt ofta och/eller dels för att det finns tillräckligt mycket forskning för 
att ge meningsfull information om deras effekter på träd eller deras bevarandestatus. Utöver 
dessa finns många andra svamparter kopplade till Pinus‐arter i Sverige men publicerad 
information om dessa är i första hand kopplad till artbestämning. Det finns flera anledningar 
till varför information om enskilda svamparters effekter på träd är användbar. Dessa är bland 
annat: 

 Kunskap om faktorer som påverkar kolonisation och utveckling av svampar i och på 

tall kan ge vägledning då det gäller skötselinsatser för att undvika alltför långtgående 

rötangrepp. 

 Behov, om sådant alls föreligger, av trädvårdande åtgärder kan enklare bedömas om 

kunskap finns om den enskilda svampartens rötintensitet och påverkan på vedens 

hållfasthet i ett tidigt skede i rötprocessen.  

 Den långsiktiga utvecklingen av en specifik svampart i en enskild tall eller i en 

trädpopulation kan i viss mån förutsägas på grundval av befintlig kunskap om 

interaktioner mellan svampen och dess värdträd. 

 För att kunna identifiera yttre tecken på röta så tidigt som möjligt finns ett behov av 

att känna igen tecken som i typiska fall är kopplade till olika svamparter (exempelvis 

förekomst av lång‐ eller kortlivade fruktkroppar eller ett träds ”kroppsspråk” som 

respons på röta). 

Nedbrytning av ved och trädsäkerhet i relation till trädsjukdomar 

Trädsjukdomar och röta i ved ska inte blandas samman. Om en del av ett träd dör på grund 
av en sjukdom kan röta dock bildas som en konsekvens av detta. Den döda delen av trädet 
kan möjligen utgöra en risk för människor, beroende på hur området nyttjas. Hos tallar Pinus 
spp. kan denna typ av risk uppstå främst om trädet har angripits törskatesvamp Cronartium 
flaccidum. (Witzell 2009, Barklund 2015). Rostsvampen tar sig in i värdträdet via barren och 
växer sedan in i skotten. Därefter växer den in i barken hos grenar och stam, ofta i trädets 
övre del. Den angripna barken dör gradvis av och stammen kan så småningom bli helt 
”ringbarkad”. Trädets topp – eller ibland hela trädet – kan på så vis dö och i vissa fall falla ned 
som en följd av sekundär röta. Angrepp av törskatesvamp visar karakteristiska symptom och 
angripna träd kan identifieras vid återkommande inspektioner.  

Olika typer av svampar producera olika typer av röta. Brunrötare producerar en ”skör” röta 
genom att bryta ner cellulosakomponenten som svarar för vedens tänjbarhet, och lämnar en 
rest av i stort sett onedbruten lignin som har liten tänjbar styrka.  
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Figur 3 – tallticka med ett hackspettshål. Tallticka är en vitrötare. 

 

Vitrötare kan bryta ned både cellulosa och lignin och även andra komponenter i veden. Vissa 
av vedens komponenter bryts dock ner fortare än andra. Nedbrytning av olika typer av celler 
i veden sker också med olika hastighet. De många olika typerna av vitröta kan grovt delas in i 
(1) selektiv vitröta där ligninet bryts ned snabbare och (2) simultan vitröta där lignin och 
cellulosa bryts ned med ungefär samma hastighet. Selektiv vitröta reducerar vedens styvhet 
innan särskilt mycket av styrkan har gått förlorad. Detta kan leda till förändrad morfologi hos 
grenar och stammar något som en person med god erfarenhet av säkerhetsinspektioner kan 
känna igen som varningstecken, även om fruktkroppar från någon svamp saknas. Ved som 
påverkats av simultan vitröta är ofta spröd men oftast inte så spröd som brunrötad ved, 
åtminstone inte förrän rötprocessen är långt gången. Under vissa omständigheter kan många 
vitrötare skapa en spröd ved genom att orsaka en annan typ av röta känd som mjukröta 
(Schwarze, Engels & Mattheck 2000). 

 

Sammanfattning 

 Tallved består av endast tre typer av celler: (1) trakeider, (2) märgstrålarnas 
parenkymceller och (3) hartskanalernas epitelceller. De två sistnämnda celltyperna är 
inblandade i tallens försvar mot sjukdomar och kraftig rota.  

 Det finns en särskild anatomisk struktur hos tall och vissa andra arter som verkar vara 
särskilt känsligt för rötangrepp. De har breda porer mellan märgstrålar och trakeider. 
Förbindelsen mellan märgstråle och trakeider kan därför utgöra en mekanisk svaghet 
redan vid ett tidigt rötstadium.  

 Det finns många hinder som en svamp måste ta sig förbi för att kunna orsaka röta i 
ved. Dessa kan vara bark, trakeidernas cellväggar, syrebrist i den vattenledande 
splintveden, stängning av porer i trakeiderns cellväggar, aktiv försvar i splintveden och 
passivt försvar i kärnveden i form av exempelvis kåda.  

 Olika typer av svampar producera olika typer av röta. Brunrötare producerar en 
”skör” röta genom att bryta ner vedens cellulosakomponenten som svarar för vedens 
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tänjbarhet. Kvar lämnas en rest av i stort sett onedbruten lignin. Vitrötare kan bryta 
ned både cellulosa och lignin och även andra komponenter i veden. Vitröta kan grovt 
delas in i (1) selektiv vitröta där ligninet bryts ned snabbare och (2) simultan vitröta 
där lignin och cellulosa bryts ned med ungefär samma hastighet. Ved som påverkats 
av simultan vitröta är ofta spröd men inte så spröd som brunrötad ved. 

5.3	Säkerhetsaspekter		
Ett arbete avseende stam‐ och grenbrott hos montereytall Pinus radiata i Kalifornien 
presenterar några intressanta slutsatser. Den vanligaste typen av brott var grenbrott. Detta 
var sällan kopplat till rötangrepp utan föreföll mer kopplat till vedens egen styrka (Edberg m. 
fl 1994). Man drog här slutsatsen att snabb tillväxt ökar sannolikheten för grenbrott. 
Långsammare tillväxt kan möjligen ge en starkare ved också hos vår tall Pinus sylvestris. 

Röta i stammar hos montereytall förefaller dock i någon mån att vara kopplat till stambrott 
även om 62 % av undersökta träd hade mindre än 50 % rötpåverkan i ett tvärsnitt av 
stammen. Stambrott inträffade till största delen under väderförhållanden med kraftiga vindar 
(Tso m. fl. 2015). 

Arbeten rörande pinje Pinus pinea visar en ganska annorlunda bild. Här har man noterat en 
hög frekvens av rotvältor medan stambrott var den ovanligaste typen av brott. Rotvältorna 
var i flera fall dock relaterade till rotskador. Grenbrott hos pinjeträd uppstod oftare nära 
grenens infästningspunkt vilket inte var fallet hos montereytall Pinus radiata. Inte heller hos 
pinjeträd verkar olika typer av brott vara särskilt tydligt kopplade till rötangrepp. Stam‐ och 
grenbrott var oftare kopplat till grova laterala grenar eller dubbelstammar (Costello m. fl. 
2015). Data från de ovan nämnda studierna är hämtade från “Californa Tree Failure Report 
Program”, en databas över ”trädproblem” som tagits fram av University of California. 

Dessa arbeten indikerar att det kan vara svårt att extrapolera slutsatser från studier av en 
tallart till andra tallarter. Det är naturligtvis även så att ett träds ålder spelar in. I ett arbete av 
Solantie 1994 pekar resultaten exempelvis på att unga tallar oftare faller som rotvältor och 
mindre ofta på grund av stambrott. Detta skulle kunna bero på att det i unga träd finns en 
obalans mellan biomassa ovan jord och rotsystemet. Data är här hämtat från 
skogsplanteringar.  

Mayr m.fl, 2014 studerade hydraulisk ledningsförmåga och embolibildning (bildning av små 
proppar/bubblor) i xylemet i grenar av tall och gran och hur detta varierade med hur grenen 
böjdes. Man såg att tall hade relativt böjliga grenar och att en böjning motsvarande måttlig 
snöbelastning hade relativt liten inverkan på grenarnas hydrauliska ledningsförmåga. 
Kraftigare böjning motsvarande kraftigare snöbelastning kunde dock leda till större effekter 
och slutligen till att grenen bröts av. 

Enligt en litteratursammanställning av Nykänen m. fl, 1997, är graden av snörelaterade 
skador på träd kopplade till trädens karakteristik. Stammens form (graden av konformighet) 
och kronans utseende är de viktigaste faktorerna när det gäller ett träds stabilitet. En mindre 
konformig stam, asymmetrisk krona och styva horisontella grenar är alla kopplade till 
förhöjda risker. En stam med endast liten grad av konformighet (liten grovleksskillnad mellan 
stambas och topp) ger förhöjd risk för snöbrott. Vidare kan en asymmetrisk krona leda till 
asymmetrisk snöbelastning och i allvarliga fall till stam‐ och grenbrott. Små och smala kronor 
minskar risken för snöbrott. Tall förefaller att vara mer utsatt för snöskador än exempelvis 
gran men det är svårt att erhålla tydliga bevis för snökänslighet kopplade den enskilda 
trädarten då andra faktorer, exempelvis växtplats spelar in.  
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Figur 4 – en tallgren som troligen har trillat ner i samband med en period med blötsnö. 

 

Schmidt m.fl (2010) undersökte stormskador i Tyskland och kopplade detta till en modell 
framtagen för att kunna förutsäga stormskador. Trädets höjd var i detta arbete den viktigaste 
faktorn för att förutsäga risken för stormskada medan förhållandet mellan 
brösthöjdsdiameter och höjd här var mindre signifikant. Gran var mer stormkänslig än tall, 
väst‐ till sydväst exponerade lägen var mer utsatta. Även jordmånen var viktig där 
vattenmättade jordar innebar högre risk för stormskador. 

När det gäller tallar i urban miljö kan det, med ovanstående i åtanke, vara extra viktigt att 
vara uppmärksam på långa, unga tallgrenar som sträcker sig ut över promenadstråk, 
cykelbanor och liknande. Sådana grenar kan behöva kortas eller åtgärdas på annat sätt. 

Sammanfattning 

 I de undersökningar där man hos tallarter (ej P. sylvestris) kunnat jämföra frekvens för 
olika typer av brott förefaller det som om grenbrott är vanligare eller betydligt 
vanligare än stambrott eller rotvältor. Ingen sådan sammanställning har gjorts för P. 
sylvestris men rapporter i litteratur och från människor med praktisk erfarenhet 
verkar peka på att så är fallet också med vår tall. Därmed bör man vara extra 
uppmärksam när det gäller långa, unga grenar som sträcker sig utöver stigar eller 
cykelbanor. 

 Särskilt grenbrott, men i viss mån även stambrott, var endast i begränsad omfattning 
kopplat till rötangrepp hos montereytall och pinje. 

 Snöbrott verkar vara en vanlig orsak till grenbrott hos tall, och möjligen en vanligare 
orsak än brott relaterade till vind.  

 Tall förefaller att vara mer utsatt för snöskador jämfört med gran medan granen 
verkar vara känsligare för stormskador. 
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6. Kunskapsluckor		

6.1	Säkerhet	
Betydande kunskapsluckor finns avseende säkerhetsfrågor kopplade till tall. Ett sätt att öka 
kunskapen relaterat till säkerhet generellt är att upprätta en databas över samtliga incidenter 
som involverar omkullfallna träd eller nedfallna grenar i tätortsnära miljöer. Störst effekt 
skulle naturligtvis uppnås om detta gjordes på nationell nivå men även den lokala 
kunskapsnivån skulle höjas om detta gjordes som ett lokalt/kommunalt initiativ. I USA finns 
sådana databaser och dessa har i viss mån börjat användas i Europa. Det verkar dock inte 
som om detta verktyg använts i Sverige. 

6.2	Ekologi,	naturvård	och	skötselfrågor	
När det gäller tall har en viss typ av kunskap tagits fram i stor mängd för skogsbrukets 
räkning. Detta gäller exempelvis insekter eller svampar som betraktas som skadegörare. 
Denna information är dock inte alltid relevant i naturvårdssammanhang eller för bestånd 
som är mer varierade än rationellt skötta skogsbruksbestånd. Kunskapen när det gäller 
naturvårdsskötsel i områden där det finns höga naturvärden kopplade till tall är oftast 
begränsad. Ett första steg i att öka kunskapen om tall och dess naturvärden är att noga 
dokumentera vilka åtgärder som görs och därefter försöka följa upp vilka effekterna blir av 
insatta åtgärder.  

6.3	Rötter	
Enligt en genomgång gjord av Radville m. fl. 2016 behövs mer forskning som belyser 
rotfenologin och framtida studier bör särskilt fokusera på fenologin under vinter och tidig vår. 
Rotbildning och rotavdöende kan vara kopplat till marktemperatur och tillgänglighet på kol. 
Sannolikt har inte rötter viloperioder på samma sätt som skott. Rötter är generellt dåligt 
undersökta framförallt när det gäller äldre träd.   
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7. Intervjuer	
Eftersom det redan vid arbetets start fanns en misstanke om att dokumentation och kunskap 
kring skötsel av tallmiljöer i tätortsnära områden skulle vara begränsad, genomfördes också 
intervjuer med ett antal personer med erfarenhet av frågor relaterade till skötsel och 
säkerhet i tallmiljöer. Följande frågor ställdes till de som intervjuades: 

1. Anser du att det finns ett säkerhetsproblem relaterat till tall i det område där du är 
verksam? 

2. Om svaret var ja; varför? 

3. Vad gör ni i så fall för att hantera detta? 

4. Har ni en generell plan för skötsel av tallmiljöerna? 

5. Anser du att tallföryngring är ett problem i det område där du är verksam? 

6. Om svaret är ja; sätter ni in några åtgärder för att gynna tallföryngring? 

Sammantaget intervjuades 6 personer. Dessa var: 

 Mats Niklasson, docent i skogsekologi och verksam vid Nordens Ark. Har genom sin 
forskning ofta kommit i kontakt med skötselfrågor kopplade till tall. 

 Åsa Hedin, Uppsala kommun, Naturvårdsstrateg och skötselansvarig för kommunens 
naturområden av vilka många innehåller tallmiljöer med gammal tall. 

 Per Westin, Skogskyrkogården Stockholm. Förvaltare av miljöerna runt denna 
kyrkogård som till stor del består av äldre tallar. 

 Daniel Daggfeldt, VD och konsulterande arborist Trädmästarna. Har bred erfarenhet 
av skötselfrågor i stadsnära miljöer med gammal tall. 

 Arne Mattson, trädansvarig i Malmö kommun och medlem av styrelsen för Svenska 
Trädföreningen.  

 Mike Ellison, konsulterande arborist från England och upphovsperson till QTRA‐
systemet för bedömning av risker kopplade till träd. 

Arne Mattson ansåg sig ha alltför begränsad erfarenhet av tallmiljöer i sitt arbete och därför 
avböjde han att svara på frågorna. Mats Niklasson, Daniel Daggfeldt och Mike Ellison har inte 
en områdesspecifik verksamhet och vissa av frågorna var därför inte relevanta för dem. 
Nedan sammanfattas intervjupersonernas svar på ovanstående frågor. För mer fullständiga 
och individuella svar hänvisas till bilaga 3. 

 

1. Anser du att det finns ett säkerhetsproblem relaterat till tall i det område där du är 
verksam? 

Här svarade samtliga tillfrågade ja eller ja i viss mån. 

 

2. Om svaret var ja; varför? 

Samtliga tillfrågade lyfte fram nedfallande grenar, ofta i relation till snöfall och tung 
belastning av blötsnö, som en viktig punkt. Man lyfter också fram att det finns ett högt 
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besökstryck i vissa områden med förekomst av äldre tall och att detta i sig skapar en situation 
där säkerheten måste övervägas. På Skogskyrkogården genomförs naturligt nog grävningar 
frekvent och också detta kan ge säkerhetsrelaterade problem. Man betonar dock att inga 
incidenter har inträffat. 

 

3. Vad gör ni i så fall för att hantera detta? 

Här svarar flera av intervjupersonerna att man har ett ökat säkerhetstänkande intill leder och 
stigar med hög besöksfrekvens samt områden där många människor vistas. Där döda träd 
eller träd som på annat sätt bedömts som en riskfaktorer funnits nära stigar och liknande har 
dessa tagits ned men i övrigt får även svampangripna träd stå kvar. På Skogskyrkogården har 
man en lite mer intensiv skötselansats. Här tas svårt skadade träd, träd med mycket tallticka 
eller träd med törskatesvamp ned, särskilt om de står intill gravplatser. 

 

4. Har ni en generell plan för skötsel av tallmiljöerna? 

De intervjupersoner som arbetar områdesspecifikt svarar båda ja på denna fråga. 

 

5. Anser du att tallföryngring är ett problem i det område där du är verksam? 

Bilden här är lite varierande men det finns farhågor om att tallföryngring är eller skulle kunna 
vara ett problem. Detta varierar dock beroende på område, ljustillgång och jordmån. 

 

6. Om svaret är ja; sätter ni in några åtgärder för att gynna tallföryngring? 

Flera olika åtgärder förs fram. Dels har man på vissa håll friställt yngre tallar och även 
avverkat eller toppkapat träd för att öka ljusinsläpp. I dessa luckor har ibland försiktig 
markstörning genomförts. Andra åtgärder kan vara att man driver upp unga tallplantor från 
de existerande tallarnas kottar för senare utplantering. I Uppsala kommun har man också 
tagit ett större helhetsgrepp över situationen och ser på föryngringsproblematiken på 
landskapsnivå snarare än på lokalnivå. 
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8. Syntes	och	skötselaspekter	

8.1	Generella	principer	för	skötsel	och	säkerhetsfrågor:	röta	och	
vednedbrytning	som	en	naturlig	process	
Röta i träd och död ved är en nödvändig del av kretsloppet för kol och mineralnäringsämnen 
som har bundits upp i det levande trädet och rötan skapar också miljöer för en stor mängd 
organismer som direkt eller indirekt är beroende av död ved (Lonsdale 2013). En stor andel 
av dessa arter har blivit ovanliga eller sårbara som en konsekvens av ogynnsam skötsel av 
många träd‐ eller skogsmiljöer. Ett träds värde som livsmiljö ökar i takt med att det blir äldre 
särskilt om det lever tillräckligt länge för att uppnå en åldrig fas (Read 2000). Av dessa skäl är 
bevarandet av gamla och delvis rötade träd en essentiell komponent i skötselstrategier 
relaterade till naturvård. 

Även om rötad ved förtjänar att bli behandlad som en mycket viktig resurs kan röta orsaka 
ekonomiska förluster inom kommersiellt skogsbruk och dessutom skapa säkerhetsrisker i 
områden där människor ofta vistas. Ett kraftigt rötangrepp kan också förkorta ett gammalt 
träds liv, träd som annars hade haft potential att leva i många sekler, och på så sätt 
tillhandahålla en mycket viktig tillgång på habitat för många sårbara arter. Därför finns, under 
vissa omständigheter och efter noggrant genomförd riskbedömning, ett behov av att sköta 
träd och områden för att hantera denna typ av problem. Ibland finns dessutom ett behov av 
att i tid utsträcka rötprocesserna för att bibehålla kontinuerlig tillgång av dödvedsmiljöer, 
kanske genom att ”veteranisera” yngre träd som annars inte hade kunnat hysa arter knutna 
till död ved. 

När det gäller frågor relaterade till människors säkerhet är det nödvändigt att identifiera 
situationer där det finns signifikanta riskökningar – områden med besök eller genomflöde av 
större mängder människor tillsammans med en stor andel äldre träd som kan ha röta eller 
”defekter” som skulle kunna leda till stam‐ eller grenbrott. I områden med låg besöksfrekvens 
och träd som visar lägre sannolikhet för stam‐ eller grenbrott finns däremot rimligen ett 
betydligt mindre behov (om ens något) av att sätta in skötselåtgärder. 

I områden där det kan finnas en avsevärd risk att människor kommer till skada är det lämpligt 
att genomföra någon typ av trädinspektion för att bedöma om det finns risker kopplade till 
enskilda träd eller grupper av träd. De som genomför inspektionen bör ha tillräcklig 
kompetens för att identifiera viktiga potentiella orsaker till stam‐ eller grenbrott eller att ett 
träd blåser omkull. Detta innefattar bland annat strukturella ”defekter” och otillräcklig 
rotförankring men också förekomst av kraftigt utbredda rötangrepp. I vissa fall, dock inte alla, 
kan förekomst av svampfruktkroppar på eller intill trädet vara en indikation på att man 
behöver göra en noggrannare inspektion för att avgöra om rötan är så pass utbredd att en 
signifikant risk föreligger. 

Om rötan är kraftigt utbredd är det inte säkert att artbestämning av den svamp som orsakat 
rötan gör så stor skillnad beträffande beslut om att sätta in skötselåtgärder eller “flytta 
skadeobjektet” genom att förmå människor att undvika det potentiella riskområdet. Om en 
korrekt artbestämning gjorts finns dock möjlighet att få fram ytterligare information från 
olika experter. Detta kan exempelvis gälla information som gör det möjligt att prognosticera 
vidare utveckling av röta i det aktuella trädet. Vidare kan man, om det är känt att den 
aktuella svampen kan bli mer aggressiv som respons på störning eller jordpackning, undvika 
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olämpliga skötselinsatser. I andra fall kan behov finnas av att skydda och säkerställa 
förekomst av en ovanlig svampart eller en art som har en särskild ekologisk betydelse.   

Sammanfattning 

 Röta i träd och död ved är en nödvändig del av kretsloppet för kol och 
mineralnäringsämnen. Röta skapar också miljöer för en stor mängd organismer som 
direkt eller indirekt är beroende av död ved. Därmed är bevarandet av gamla och 
delvis rötade träd en mycket viktig del av naturvårdsarbetet. 

 När det gäller frågor relaterade till människors säkerhet är det nödvändigt att 
identifiera situationer där det finns signifikanta riskökningar – områden med besök 
eller genomflöde av större mängder människor tillsammans med en stor andel äldre 
träd som kan ha röta eller ”defekter” som skulle kunna leda till stam‐ eller grenbrott.  

 I områden med låg besöksfrekvens och träd som visar lägre sannolikhet för stam‐ 
eller grenbrott finns ett betydligt mindre behov av att sätta in skötselåtgärder.  

 I områden där det kan finnas förhöjda risker genomförs lämpligen någon typ av 
trädinspektion där trädrelaterade risker bedöms.  

8.2	Skötsel	i	relation	till	tall	och	föryngring	
Skötselbehov kan också föreligga utifrån ett rent bestånds‐ eller biodiversitetsperspektiv. 
Detta behov gäller kanske främst föryngring men kan också relatera till ljustillgång, förekomst 
av död ved eller liknande. 

Tallen är att betrakta som konkurrenskraftig på torra marker eller fuktiga torvmarker. I torra 
miljöer kan det vara lämpligt att skötselmässigt försöka gynna tallföryngring. Bränning är ofta 
opraktiskt att genomföra i stadsnära grönområden (även om detta sannolikt skapar bättre 
förutsättningar för en storskalig tallföryngring) och skötselstrategin bör då riktas in mot 
föryngring i befintliga luckor. Saknas sådana luckor kan dessa skapas genom att träd fälls eller 
helt enkelt vinschas omkull (i det senare fallet får man en rotvälta som också kan fungera 
som etableringsmiljö för unga tallplantor). Vid behov kan lämpliga etableringsmiljöer för tall 
skapas genom att försiktigt åstadkomma många små mineraljordsblottor (minst 5 centimeter 
i fyrkant, men även större blottor kan skapas beroende på tillgängliga verktyg) i luckor. Man 
kan också skötselmässigt se till att död ved finns i många olika nedbrytningsstadier. Tall kan 
föryngra sig också på kraftigt nedbruten död ved. Faunadepåer eller liknande kan mycket lätt 
skapas i eller intill tallbestånd där föryngring möjligen är ett problem. För föryngringens skull 
verkar inte trädslaget spela så stor roll utan snarare nedbrytningsgraden. 

I fuktiga torvmiljöer behövs sannolikt inga åtgärder för att gynna föryngring men även här är 
förekomst av död ved viktigt ur andra aspekter.  

Om tallföryngring (med eller utan hjälp) äger rum i ytor där tallen bedöms vara någorlunda 
konkurrenskraftig, men andra trädslag, exempelvis gran, föryngrar sig i större omfattning, kan 
man gå in med riktade röjningar mot unga trädplantor. Tall lämnas då men unga plantor av 
andra trädslag som kan konkurrera ut tallen röjs bort. Rönn, asp, sälg/viden och ek är 
sannolikt fördelaktiga för naturvärden och mykorrhizabildning i ett varierat tallbestånd och 
bör därför lämnas. 

Där jordmånen så tillåter är det lämpligt att sträva mot ett varierat bestånd som också 
innehåller rönn, asp och sälg eller viden. Detta för att undvika betesskador på unga 
tallplantor. I tätortsnära miljöer förefaller viltbete oftast vara ett mindre problem.  
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I vissa situationer kan det också vara aktuellt med friställning av träd eller reduktion av 
konkurrens från intillväxande träd. Detta kanske särskilt gäller i miljöer där det finns en 
begränsad föryngring av tall. I sådana miljöer kan det vara viktigt att, genom bortröjning av 
träd och buskar intill de unga tallplantorna, ge dessa en möjlighet att växa upp till vuxna 
individer. I vissa fall, exempelvis på lite näringsrikare jordar, kan det också vara så att andra 
trädslag, exempelvis gran, växer upp i kronorna hos mogna eller åldriga tallar. Detta kan 
förkorta livslängden hos de äldre tallarna. Avverkning av konkurrerande träd kan då bli 
aktuellt men här måste en viss försiktighet iakttas. Avverkning får inte göras på ett sådant 
sätt att tallarna eller deras rötter skadas. 

 

Sammanfattning 

 I torra miljöer kan det vara särskilt lämpligt att skötselmässigt försöka gynna 
tallföryngring.  

 Saknas luckor i trädskiktet kan sådana skapas genom att träd fälls eller vinschas 
omkull. Lämpliga etableringsmiljöer för tall kan också skapas genom att man försiktigt 
åstadkommer många små mineraljordsblottor. Den senare insatsen lämpar sig kanske 
bättre i små och stadsnära miljöer. 

 Tall kan föryngra sig på kraftigt nedbruten död ved. Faunadepåer eller utlagda 
stockar/vedstycken kan mycket lätt skapas i eller intill tallbestånd där föryngring 
möjligen är ett problem. 

 Om tallföryngring äger rum i lämpliga ytor, men andra trädslag, exempelvis gran, föryngrar 

sig i större omfattning, kan man gå in med riktade röjningar mot unga trädplantor. Rönn, asp, 

sälg/viden och ek är sannolikt fördelaktiga för naturvärden och mykorrhizabildning i ett 

varierat tallbestånd och bör om möjligt lämnas. 

 

8.3	Säkerhetsfrågor	och	biodiversitet		
Det kan finnas motstående skötselprioriteringar när det gäller biodiversitet knutna till åldriga 
träd och frågor kopplade till skötselaspekter. De träd som oftast är mest intressanta ur ett 
biodiversitetsperspektiv (träd med håligheter och rötade stam‐ eller grenpartier) kan också 
var de mest problematiska ur ett säkerhetsperspektiv. Detta gäller kanske särskilt i 
tätortsnära skogs‐ eller parkmiljöer där många människor regelbundet vistas.  

Även om det finns en hel del kunskapsluckor när det gäller de risker som kan kopplas till 
åldriga tallar med rötade stam‐ eller grenavsnitt så pekar såväl forskning som de praktiska 
erfarenheter som finns på att tallen inte förefaller vara ett högriskträd. Dess rotarkitektur gör 
att tallar i de flesta situationer är väl förankrade och inte särskilt ofta faller som rotvältor. 
Tallticka, som åtminstone i vissa regioner relativt frekvent förekommer som vitrötare på 
tallstammar, förefaller ofta kunna finnas på stammar under lång tid utan att detta innebär 
omedelbar eller kraftigt ökad risk för stambrott. För vedsvampar som angriper rotsytemet 
exempelvis grovtickan eller blomkålssvampen är erfarenheterna inte så stora i tätortsnära 
miljöer och här finns kanske fog för en viss försiktighet. Grenbrott förefaller dock kunna ske 
mer frekvent, ofta relaterade till vinterförhållanden med mycket blötsnö. Sådana brott verkar 
dessutom vara mer kopplade till grenens styrka och uppbyggnad än till rötangrepp. De 
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praktiska erfarenheter som finns indikerar dock att det kan vara svårt att förutse vilka grenar 
som skulle kunna vara känsliga för snöbrott.  

Ovanstående resonemang indikerar att det i många fall sannolikt inte finns så särdeles 
kraftiga motsättningar mellan säkerhetsaspekter och biodiversitetsfrågor när det gäller tall i 
tätortsnära sammanhang. I kraftigt besökta områden (och kanske särskilt i sådana miljöer där 
grävning regelbundet sker som kan påverka tallrötterna) och längs väl frekventerade stråk, 
såsom cykelvägar eller promenadstigar, finns skäl att ha en högre säkerhetsnivå och prioritera 
säkerhetsfrågor framför biodiversitetsaspekter men i tallmiljöer med lägre besöksfrekvens 
kan sannolikt särkerhetsfrågorna tonas ner något och biodiversitetsfrågorna få högre 
prioritet. 

 

Figur 5 hacksspetthål i en ganska ung tall. 

I välbesökta områden och längs välutnyttjade stråk kan det därför vara motiverat med 
regelbundna och relativt täta säkerhetsinspektioner där bedömning görs av det individuella 
trädet. Finns farhågor kring brott av större grenar kan dessa lämpligen beskäras. Om det är 
svårt att okulärt göra korrekta bedömningar av exempelvis hur utbredd röta är i en trädstam 
eller hur hög hållfasthet den individuella stammen eller grenen är, kan olika tester (dragtester 
samt tomografi‐ eller resistografundersökningar (se ex. Arboteket 2014)) sättas in som hjälp 
vid bedömningen. Resultaten av de sistnämnda undersökningarna, när det gäller trädets 
hållfasthet, kan dock ibland vara lite problematiska att tolka utifrån ett praktiskt perspektiv. 
Man bör dock inte heller i denna typ av miljö använda sig av svepande generaliseringar av 
typen ”alla träd med vedsvampar bör tas bort” utan bedömning bör göras för det enskilda 
trädet. Om ett träd bedöms som så pass osäkert att åtgärder behöver sättas in bör man 
överväga alternativ till fällning. Skapande av en högstubbe kan, åtminstone i vissa fall, lösa 
uppkomna säkerhetsproblem och utgöra en acceptabel kompromiss också ur ett 
biodiversitetsperspektiv. Om ett träd måste fällas bör så mycket av trädet som möjligt 
placeras i en faunadepå i soligt eller halvskuggigt läge. Död ved kan, som nämns ovan, också 
underlätta föryngring. 
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För att gradvis öka kunskapen om säkerhetsfrågor kopplade till tallmiljöer (och för den delen 
även andra typer av miljöer) kan det vara lämpligt att upprätta en databas (kommunalt, 
regionalt eller nationellt) där varje trädanknuten säkerhetsincident matas in tillsammans 
med uppgifter om trädslag, vad som orsakat problemet, eventuell rötutbredning, samt 
åtgärder och kanske även kostnader för insatta åtgärder. På så sätt kan man få en betydligt 
bättre uppfattning om hur ofta olika typer av problem uppstår, hur höga riskerna är kopplade 
till vissa fenomen samt vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Framtida skötsel kan därmed 
finjusteras och optimeras både vad gäller säkerhet och biodiversitet men också med 
avseende på hur ekonomiska resurser används på ett optimalt sätt. 

Sammanfattning 

 De träd som oftast är mest intressanta ur ett biodiversitetsperspektiv (träd med 
håligheter och rötade stam‐ eller grenpartier) kan också var de mest problematiska ur 
ett säkerhetsperspektiv.  

 Även om kunskapsluckor finns när det gäller de risker som kan kopplas till åldriga 
tallar så pekar såväl forskning som de praktiska erfarenheter som finns på att tallen 
inte förefaller vara ett högriskträd.  

 Tallticka, förefaller ofta kunna finnas på stammar under lång tid utan att detta innebär 
omedelbar eller kraftigt ökad risk för stambrott. 

 Grenbrott förefaller kunna ske mer frekvent, ofta relaterade till vinterförhållanden med 

mycket blötsnö. Sådana brott verkar vara mer kopplade till grenens styrka och uppbyggnad 

än till rötangrepp. Det kan dock vara svårt att förutse vilka grenar som skulle kunna vara 

känsliga för snöbrott.  

 I kraftigt besökta områden och längs väl frekventerade stråk, finns skäl att ha en högre 

säkerhetsnivå och prioritera säkerhetsfrågor framför biodiversitetsaspekter men i tallmiljöer 

med lägre besöksfrekvens kan sannolikt särkerhetsfrågorna tonas ner något och 

biodiversitetsfrågorna få högre prioritet. 
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9. Förslag	på	åtgärder	och	vidare	arbete	
I detta kapitel sammanställs ett antal möjliga åtgärdsförslag som Linköpings kommun skulle 
kunna genomföra för att förbättra skötsel av tallmiljöer, utifrån den kunskap som har 
sammanställts i denna rapport. Förslagen presenteras kortfattat som en lista. 

 För att förbättra kunskapsunderlaget generellt kan det vara lämpligt att upprätta en 
databas över samtliga incidenter som involverar omkullfallna träd eller nedfallna 
grenar i tätortsnära miljöer. Här bör samtliga trädslag ingå (alltså inte bara tall) för att 
få en relativ uppfattning om risker kopplade till olika trädslag, kostnader för åtgärder 
och liknande. I denna databas skulle även kartläggning av rotutbredning vid rotvältor 
kunna ingå. Detta för att generellt förbättra kunskapen om rötter  

 Praktiska åtgärder för att gynna tallvärden i tätortsnära områden kan vara frihuggning 
runt unga tallar, skapande av flera små ytor med blottad mineraljord, utläggning av 
faunadepåer eller enskilda stockar/vedstycken som får multna ned. Det är också bra 
att skötselmässigt, genom försiktiga röjningar gynna ett trädskikt som till viss del 
också består av lövträd såsom exempelvis ek, rönn och sälg. 

 I större tallområden kan åtgärder som bränning eller skapande av luckor genom 
fällning eller omkullvinschning av träd vara möjliga åtgärder för att gynna 
tallföryngring. 

 I många fall kan konflikt mellan trädsäkerhet och biologisk mångfald hanteras redan 
på ett planeringsstadium. Det kan därför vara lämpligt att aktiv hänsyn tas till 
placering av bord, bänkar, lekanordningar, utställningar, stigar leder och liknande 
(sådana anordningar benämns ibland som ”skadeobjekt”), vid planering eller 
omställning av park‐ och friluftsytor, så att anordningar och anläggningar i så liten 
omfattning som möjligt hamnar i omedelbar närhet till äldre träd som potentiellt 
skulle kunna utgöra förhöjda risker. Äldre träd kan ha en inbyggd potential att orsaka 
skador. Denna potential måste dock sättas i ett perspektiv över sannolikheten att 
något verkligen inträffar. Om ett delområde bedöms hysa förhöjda risker bör alltid 
första alternativet, innan skötselåtgärder sätts in, vara att undersöka om det går att 
”flytta skadeobjekt”. Träd utgör relativt sällan en förhöjd risk (detta gäller kanske 
särskilt tall som inte kan betraktas som ett högriskträd) och med en sådan planering 
skulle kostsamma och ibland onödiga åtgärder kunna undvikas. Naturvärden, inte 
bara i tallmiljöer utan även i andra trädklädda miljöer med äldre träd, skulle då kunna 
bevaras utan att intressekonflikter uppstår. 

 I områden där det kan finnas en förhöjd risk att människor kommer till skada är det 
lämpligt att genomföra någon typ av trädinspektion för att bedöma om det finns 
risker kopplade till enskilda träd eller grupper av träd. Det är först nödvändigt att 
identifiera delar av områden med besök eller genomflöde av större mängder 
människor tillsammans med en stor andel äldre träd. Lika viktigt är att identifiera 
områden med låg besöksfrekvens och träd som visar lägre sannolikhet för stam‐ eller 
grenbrott där det finns rimligen ett betydligt mindre behov (om ens något) av att 
sätta in skötselåtgärder. Ett sätt att hantera detta är att ta fram ett generellt 
kartunderlag för trädklädda miljöer på kommunens mark, avseende besöksfrekvens 
och personrörelser. Här skulle då områden, delområden eller zoner med hög 
besöksfrekvens eller ett stort antal personrörelser kunna pekas ut. Utifrån detta 
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underlag kan man sedan dela upp befintliga tallmiljöer (och naturligtvis även andra 
trädklädda miljöer) i två olika nivåer när det gäller säkerhetsinspektioner. 
Områden/delområden/zoner med större mängder av besökare och förekomst av 
äldre tallar/träd besöks en gång om året. Områden med låg besöksfrekvens besöks 
bara när någon uppmärksammas eventuella ”skador”. Lämpligen har man en databas 
kopplad till dessa besiktningar där även eventuella åtgärder noteras. Besiktning skulle 
kunna göras av lämplig utbildat personal på kommunen (som exempelvis gått en kurs 
motsvarande ”Quantified Tree Risk Assessment”).  

 Tallen är av allt att döma inte att betrakta som ett högriskträd när det gäller frågor 
relaterade till trädsäkerhet. Det finns dock indikationer på att tallgrenar kan falla ner 
exempelvis under perioder med mycket blötsnö. Det kan därför vara lämpligt att 
uppmärksamma långa, och tunna grenar som sträcker sig ut över stigar, cykelbanor 
och liknande. Sådana grenar kan, om de bedöms utgöra en risk, förkortas eller tas 
bort. 

 Om det inte redan finns en generell ”Trädpolicy” i Linköpings kommun hade det vara 
lämpligt att utveckla en sådan som har brett politiskt stöd och där man 
uppmärksammar både fördelar och risker med träd i offentliga miljöer. Detta 
underlättar beslutsfattandeprocessen i flera sammanhang där träd är inblandade. Det 
underlättar även beslut när trädsäkerhet, biologisk mångfald och exploatering 
kommer i konflikt med varandra.  

 När det gäller skötsel av de tallmiljöer som finns i kommunen kan det vara lämpligt att 
anlägga ett landskapsperspektiv snarare än ett områdesperspektiv. Ett 
landskapsperspektiv är särskilt viktigt när det gäller föryngring och hållbar 
åldersstruktur (så att generationsglapp kan undvikas). Fokus på enskilda områden blir 
i för dessa frågor oftast inte lämpligt då de flesta områden är för små för att hysa alla 
åldersklasser inom ett och samma områden. En sådan strategi bör grundas på en 
karta där tallmiljöer ritas in tillsammans med en grov uppskattning om hur god 
förekomsten är av föryngring, unga träd, medelålders träd och gamla träd. Ett sådant 
landskapsperspektiv underlättar när skötselbeslut ska fattas om exempelvis var 
insatser ska sättas in för att gynna föryngring. 
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Bilaga	1	‐	Vedsvampar	som	förekommer	på	tall		

Nedanstående text omfattar beskrivningar av vissa specifika vedsvampar som förekommer på 
tall i Sverige. Dessa arter har valts ut dels för att de förekommer relativt ofta och/eller dels 
för att det finns tillräckligt mycket forskning för att ge meningsfull information om deras 
effekter på träd eller deras bevarandestatus. Utöver dessa finns många andra svamparter 
kopplade till Pinus‐arter i Sverige men publicerad information om dessa är i första hand 
kopplad till artbestämning. Det finns också en användbar katalog om vedsvampar som 
noterats i Ungern med bland annat information om värdträd (Szabó, 2012). Vissa av de 
svampar som listas för Ungern förekommer inte i Sverige och vice versa, men ett utdrag från 
denna katalog, med arter som noterats på tallved, biläggs nedan som en indikation på 
bredden av arter som skulle kunna finnas (se bilaga2). 

Nedanstående information om specifika vedsvampar bygger på beskrivningar publicerade i 
olika böcker. Merparten av dessa beskrivningar har återrelaterats av olika författare över 
många år, vanligen utan särskilt noggranna hänvisningar till de ursprungliga källorna i 
vetenskapliga tidskrifter. Av detta skäl ges inga specifika litteraturreferenser nedan utom då 
hänvisning görs till vissa specifika forskningsarbeten. Information om rödlistning är hämtad 
ur Artdatabanken 2015. 

Brunrötare	
Fläckporing Antrodia albobrunnea 

Denna brunrötare växer främst på tallågor men kan även finnas på andra barrträd. Arten är 
inte ett bekymmer när det gäller trädsäkerhet men är av ekologiska skäl av betydelse för ett 
områdes skötsel. Fläckporingen är klassad som VU på den svenska rödlistan. Arten har i 
första hand en nordlig utbredning och endast få fynd är gjorda söder om norrlandsgränsen 
(Hermansson 1997a). 

 

Urskogsporing, Antrodia infirma 

Detta är en brunrötare med få noteringar som förekommer på stammar av tall i Sverige 
(Renvall 1993). Urskogsporingen är rödlistad (EN) och har en nordlig utbredningsbild 
(Lindqvist 1997). Arten har också noterats Finland, Ryssland och Polen (Karasiński and 
Wołkowycki, 2015). Arten förekommer även på tallågor ibland med tallstocksticka 
Osmoporus proractus. Urskogsporingen är sannolikt alltför ovanlig för att innebära ett 
bekymmer i säkerhetssammanhang men om den upptäcks utgör fynd något som man bör ta 
stor hänsyn till vid framtida områdesskötsel. 

 

Vitplätt Chaetodermella luna 

Denna svamp har en ekologisk roll som liknar den hos tallstockstickan Osmoporus protractus 
(se nedan). Den förekommer i slutskedet av nedbrytning av åldriga tallågor eller liknande 
(Stokland & Siitonen 2012) och är klassad som NT på den svenska rödlistan. Också vitplätt har 
en företrädesvis nordlig utbredningsbild med få fynd söder om norrlandsgränsen (Larsson 
2012).  
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Klibbticka, Fomitopsis pinicola 

Denna brunrötare utvecklas i tallstammar, oftast efter att ha tagit sig in via stamskador eller 
kanske klena, döende grenar. Hos tall Pinus påverkar den främst splintveden medan den hos 
gran (Picea spp.)  främst angriper kärnveden (Jørstad and Juul, 1939). Arten kan bryta ner ved 
snabbt och anses som en ekologiskt viktig art eftersom den bidrar med stora volymer 
ligninrik, organisk förna till jordar i skogsekosystem (Sinclair m. fl. 1987). I levande träd kan 
klibbtickans röta bli tillräckligt kraftig för att orsaka stambrott och därmed kan den också 
utgöra en säkerhetsrisk i välbesökta områden. Dess stora, fleråriga fruktkroppar kan dock 
enkelt upptäckas vid säkerhetsbesiktning av träd. 

Enligt nyligen genomförda molekylära studier bör den eurasiska formen av denna svampart 
skiljas från den nordamerikanska formen med samma namn. Arten utgör en av fyra, 
morfologiskt lika arter som tidigare har klumpat samman under ett och samma namn i 
Nordamerika (Haight m. fl. 2016). 

 

Rosenticka Fomitopsis rosea 

Denna Fomitopsis‐art växer främst på barrlågor –gärna gran men ibland även på tall. 
Rosentickan är klassad som NT på den svenska rödlistan. Rosentickan förekommer sällsynt i 
nordöstra Götaland men har betydligt fler förekomster i norra Sverige (Ryman 1984, rev. 
Larsson 1997a).  

 

Svavelticka Laetiporus sulphureus 

Denna brunrötare har noterats på ett stort antal olika löv‐ och barrträd – bland annat på 23 
släkten av vedartade växter i Sverige (Olofsson 1996) – men man anser idag att det är fråga 
om ett komplex av olika arter, av vilka några främst förekommer på barrträd. Svavelticka har 
inte noterats ofta på Pinus men den tas ändå upp här på grund av den i vida kretsar anses 
särskilt viktig då det gäller skapande av habitat för vedlevande insekter. Detta gäller både i 
den, av svampen, rötade veden men också i svampens fruktkroppar. I en undersökning i 
Finland konstaterade man att svavelticka var kopplad till fler arter av vedlevande skalbaggar 
(Coleoptera) än någon annan vednedbrytande svamp (Schigel, 2009). 

 

Kötticka Leptoporus mollis  

Denna svamp växer på lågor och torrträd av olika barrträd, främst gran men kan även finnas 
på tall (Nitare 2014). Arten är uppförd på den svenska rödlistan i kategorin NT.  

 

Nordtagging Odonticium romellii  

Nordtaggingen hare n ekologisk roll som liknar den hos tallstocksticka Osmoporus protractus 
och förekommer främst på tallågor i ett sent nedbrytningsstadium (Stokland & Siitonen 
2012). Arten är klassad som NT på den svenska rödlistan och förekommer främst i norra 
delen av landet (Larsson 2001). 
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Tallstocksticka Osmoporus protractus (= Gloeophyllum protractum) 

I Fennoskandien är denna art av särskilt eklogiskt intresse då den orsakar röta i åldriga 
tallågor. Dessa lågor har tidigare varit stående torrakor i många år – kanske till och med i 
sekler i de nordligaste regionerna – på grund av mycket långsam nedbrytningstakt (Stokland 
& Siitonen 2012). Arten är upptagen på den svenska rödlistan i kategori VU. Arten har en 
nordlig utbredning med få fynd i landets södra delar (Hermansson 1997b).  

 

Grovticka Phaeolus schweinitzii 

Liksom blomkålssvamp (se nedan) kan grovticka orsaka sprödhet i veden som i sin tur kan 
leda till stam‐ eller grenbrott. Grovtickan kan dock kolonisera ett träd antingen via rötterna 
undermarkytan, på samma sätt som blomkålssvamp, eller via skador, särskilt större 
beskärningsskador, ovan mark. I vissa länder, inklusive Storbritannien, är arten ofta en orsak 
till stam‐ eller grenbrott i barrplanteringar men detta gäller också större träd (vanligare hos 
släktet Cedrus än Pinus) i trädgårdar eller arboretum.  

Såsom många vednedbrytare kan grovtickan utvecklas inuti ett träd under många år utan att 
rötan blir så utbredd att den skapar stam‐ eller grenbrott men arten kan orsaka avsevärd 
reduktion av vedens styrka också i tidiga rötstadier. Grovtickans fruktkroppar är relativt 
kortlivade och kan därför förbises vid en säkerhetsbesiktning men ofta finns de kvar i ett 
förtorkat/förhårdnat skick också efter att de har dött. 

Grovtickan används som en indikation på förhöjda naturvärden vid inventering av 
nyckelbiotoper i Sverige (Nitare 2000) och förekomst ses därmed som positivt. Arten anges 
dock kunna leda till försämrad stormfasthet (Hartmann m. fl. 2010).  

Grovtickan kan skapa fuktiga röthåligheter i grova gran‐ eller tallstubbar. Dessa utgör ett 
särskilt lämpligt habitat för den röda stubblomflugans Blera fallax larver. Denna blomfluga är 
relativt vanlig i norra Sverige men anses ha gått kraftigt tillbaka i Götaland (Bartsch 2009) och 
även på andra ställen i sitt Europeiska utbredningsområde. I Skottland, där arten nu endast 
förekommer på två lokaler, klassas arten som akut hotad (CR). En genetisk studie av B. fallax 
visade på en kraftig tillbakagång nyligen, både i Skottland och på en av de lokaler som 
undersökt i Järfälla, Sverige (Rotheray m. fl. 2012).  

 

Lateritticka Postia lateritia  

På samma sätt som tallstocksticka Osmoporus protractus, är laterittickan en av de arter som 
orsakar röta i det slutliga stadiet av nedbrytning av åldriga tallågor (Stokland & Siitonen 
2012). Arten är upptagen på den svenska rödlistan i kategorin VU.  

 

Blomkålssvamp Sparassis crispa  

Denna svampart anses kolonisera tallar vid stambasen där den tar sig in via underjordiska 
vägar. Den röta som bildas i stambasen kan orsaka sprödhet i veden som i sin tur kan leda till 
stambrott. I vissa länder anses arten orsaka ekonomiska förluster inom skogsbruket eller 
förhöjda risker i områden som ofta besöks av människor. Vid säkerhetsinspektioner kan dess 
fruktkroppar förbises då dessa är mjuka och inte särskilt beständiga. Blomkålssvampen är 
också ätlig och skulle potentiellt kunna plockas av svampplockare.  
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I Sverige har arten en sydlig utbredningsbild och förekommer på tall främst i landets södra 
del med endast enstaka fynd i den norra delen (Gry and Andersson, 2014). Den används 
också som en indikation på förhöjda naturvärden vid Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering (Skogsstyrelsen 2000) och förefaller mer intressant ur 
naturvårdsperspektiv än ur säkerhetssynpunkt. Arten är exempelvi inte upptagen på SLUs 
hemsida om skogsskador. 

 

Vitrötare	
Honungsskivlingar Armillaria spp, inklusive A. ostoyae (mörkfjällig honungsskivling) 

Olika arter av honungsskivlingar är bland de svampar som oftast orsakar röta i rötter och 
stambaser hos en lång rad av trädarter över hela världen. I många fall dör det angripna trädet 
eller bryts av nära marknivå. I områden med ett stort antal besökare kan därför 
honungsskivlingar utgöra en risk om många träd har koloniserats.  

Merparten av honungsskivlingarterna förekommer antingen på lövträd eller barrträd men 
den mörkfjälliga honungsskivlingen (A. ostoyae) noteras mer på barrträd, inklusive olika 
tallarter (Pinus spp.). Vissa Armillaria‐arter har förmågan att kolonisera intakta rötter hos 
tidigare helt friska träd men erfarenheter pekar på att träd blir mer känsliga för angrepp som 
en konsekvens av markstörningar, exempelvis efter anläggningsarbeten. Också intensiv 
områdesskötsel i exempelvis parker eller trädgårdar anses gynna spridning av 
honungsskivlingar, på grund av bortförsel av lövförna och nedfallna grenar vilka annars kunde 
utgöra lämpliga miljöer för andra svampar som konkurrerar med honungsskivlingar. I sådana 
områden kan honungsskivlingar motverkas genom att man tar bort stubbar eller rötter som 
koloniserats (eller sannolikt kommer att koloniseras). Om sådana stubbar eller rötter behålls i 
ett område kan honungsskivlingar spridas genom omgivande mark i form av rotliknande 
trådar, s. k. rhizomorfer. Generellt är dock borttagande av död ved inte önskvärt ur ett 
ekologiskt perspektiv. 

 

Gräddporing Cinereomyces lenis (= Skeletocutis lenis = Physisporus lenis) 

Denna svamp förekommer på lågor, torrakor och stammar av ett brett urval träd, inklusive 
tall. På levande stammar kan arten möjligen utgöra en faktor som bör tas med i 
säkerhetskalkylen men gräddporingen kan mer anses som en indikator på relativt ostörda 
skogsmiljöer (Larsson 1997). Arten är upptagen på den svenska rödlistan i kategorin VU. 

 

Sprickporing Diplomitoporus crustulinus  

Denna svamp förekommer på både levande och döda stammar av tall och en del andra 
trädslag (Ryman 1984, rev. Larsson 1997b) och kan därför i någon mån vara av betydelse för 
trädsäkerhet. Den är upptagen på den svenska rödlistan i kategori VU.  
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Rotticka Heterobasidion annosum (= Fomes annosus) 

Denna svamp förekommer på en rad olika trädslag, både lövträd och barrträd. Den 
koloniserade veden behåller sin tänjbara styrka och flexibilitet tills rötprocessen är i ett långt 
framskridet stadium. I ett ännu senare rötstadium kan vissa avsnitt vara helt nedbrutna så att 
håligheter bildas. Aktiv splintved eller ved som innehåller rikligt med kåda kan dock förbli 
opåverkad. Rotticka kan döda rötter hos angripna träd och därmed orsaka försämrad hälsa 
och möjligen även att trädet så småningom dör. Om trädet överlever en längre period kan 
det ha en utbredd röta i stammen. Ett sådant träd kan utgöra en signifikant risk men 
svampens närvaro bör då vara uppenbar tack vare förekomst av dess fleråriga fruktkroppar. 
Dessa är i typiska fall 10 till 20 cm i diameter men kan ibland vara så små som 2 cm. 
Fruktkropparna är dock inte alltid så lätta att se då de kan vara gömda i förnan. Träd som är 
koloniserade har ibland också en bredare stambas. Denna ‘adaptiva tillväxt’ är en respons på 
förlorad styvhet orsakad av rötan och trädet lägger ibland på tillräckligt mycket extra ved för 
att förhindra att ett stambrott uppstår. 

Svampens biologi har studerats is stor omfattning inom kommersiellt skogsbruk där den kan 
orsaka omfattande skador genom angrepp på rötterna. Rottickan kan etablera sig antingen 
genom spridning av dess luftburna sporer eller vegetativt genom att dess mycel växer från en 
rot till en annan. Stubbar från nyligen fällda träd utgör den huvudsakliga kolonisationsvägen 
för sporerna. Svampen som utvecklas från sporerna kan breda ut sig i stubben och även 
genom de levande rötterna. Den kan därifrån sprida sig vidare till rötterna av träd som växer i 
närheten ifall dessa har någon form av rotkontakt med den aktuella stubben. Den typen av 
spridning förekommer allmänt mellan rotsystem av olika träd som har växt ihop. Även om 
rötterna inte har växt ihop fullt ut kan svampen ta sig in i grannträdets rotsystem genom den 
intakta barken runt roten och sedan döda det underliggande kambiet.  

I områden där rotticka förekommer kan den i någon mån hindras från att kolonisera stubbar 
av tall eller andra potentiella värdträd som behöver fällas av olika anledningar. Detta kan 
göras genom att stubben behandlas med ett kommersiellt tillgängligt medel för biologisk 
bekämpning baserat på svampen pergamentsvamp Phlebiopsis gigantea (Berglund et al., 
2005). 

 

Tallticka Phellinus pini  

Talltickan anses kunna döda tallar men i ett arbete gjort i ett vildmarksområde vid 
Vienansalo i Finland noterades tallticka endast i 3,7 % av döda tallar (Rouvinen et al. 2002). 
Talltickan orsakar vitröta och påverkar främst äldre tallar (Pinus spp.) men också andra 
barrträd. Svampen koloniserar initialt trädet via grenstumpar eller liknande och sprider sig 
sedan in i både splintved och kärnved. Som vitrötare har den potential att göra träd till en 
riskfaktor om rötan är kraftig och utbredd (Dunster, 1996). I tidiga rötfaser kan en avsevärd 
förlust av hållfasthet uppstå vilket visades i ett arbete avseende vedprover från kontortatall 
(Yen 2003). Av dessa skäl bör förekomst av tallticka undersökas i områden som ofta besöks av 
människor (Bakken 1995; Dunster 1996; Toupin m. fl. 2008). 

Talltickan anses ha en stor ekologisk betydelse i många länder, inklusive Sverige, där den 
används som signalart (Nitare 2000). Talltickan är också rödlistad (NT). Svampen skapar 
dödvedsmiljöer som skapar förutsättningar för födosök och bobygge för många olika 
organismer. I USA har man exempelvis kartlagt ett mycket intimt samband mellan tallticka 
och hackspetten red‐cockaded woodpecker Leuconotopicus borealis (Anon 2017, Jackson & 
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Jackson 2003). Talltickan har i USA introducerats i bestånd på experimentell väg för att skapa 
lämpliga dödvedsmiljöer (Manning, 2004). Det finns dock indikationer på att hackspettarter 
med särskilda födokrav företrädesvis väljer högstubbar av andra trädslag än tall (Lõhmus et 
al. 2010). Man har dock sett ett positivt samband mellan artrikedom för andra hålhäckande 
arter och förekomst av talltickans fruktkroppar på tallstammar i ett dränerat 
sumpskogsområde (Lõhmus, 2016). 

 

Ostticka Skeletocutis odora 

Osttickan växer på lågor av tall och andra barrträd (Ryman 1984, rev. Larsson 1997c). Arten är 
inte att betrakta som ett säkerhetsbekymmer men är av ekologiskt intresse. Arten är uppförd 
på den svenska rödlistan i kategori VU. 

 

Blödskinn Stereum sanguinolentum 

Vår tall Pinus sylvestris producerar flyktiga organiska syror vilka stimulerar tillväxt av 
blödskinnet. Även död tallved såsom grenar, stubbar eller lågor kan koloniseras av 
blödskinnet. Däremot koloniserar svampen oftast inte levande tall P. sylvestris men kan 
orsaka röta i andra barrträdssläkten, bland annat granar Picea spp. I dessa andra värdträd, 
och även på vissa icke‐europeiska tallarter, kan svampen kolonisera nyligen uppkomna 
skador, exempelvis skador där splintveden exponerats utan att beskärning eller avverkning 
gjorts. I sådana fall kan blödskinnet orsaka röta djupt inne i stammarna. Om svampen därför 
finns i stor omfattning på död tallved i ett område kan den sprida sig till andra barrträd i 
närheten.  
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Bilaga	2.	Lista	över	vedlevande	(Poroida)	svampar	noterade	på	tall	i	
Ungern	(Szabó	2012)	

Antrodia ramentacea  (=  Coriolellus ramentaceus) 
Antrodia serialis (= Trametes serialis or Coriolellus serialis) 
Aurantiporus fissilis (= Leptoporus fissilis or Tyromyces fissilis) 
Bjerkandera adusta (=  Gloeoporus adustus) 
Climacocystis borealis 
Dichomitus squalens 
Diplomitoporus flavescens 
Fomitopsis pinicola (=  Fomes marginatus or Fomitopsis marginata) 
Gloeophyllum odoratum (=  Anisomyces odoratus & Osmoporus odoratus) 
Gloeophyllum sepiarium 
Gloeophyllum trabeum 
Hapalopilus rutilans (=  Phaeolus rutilans) 
Heterobasidion annosum (= Fomes annosus) 
Irpex lacteus (=  Trametes lactea) 
Ischnoderma benzoinum 
Meruliopsis taxicola (= Poria taxicola or Caloporus taxicola) 
Phaeolus schweinitzii 
Phellinus viticola (= Phellinus isabellinus) 
Porodaedalea pini (= Phellinus pini) 
Postia balsamea (= Leptoporus kymatodes or Tyromyces balsameus) 
Postia caesia (= Leptoporus caesius or Tyromyces caesius) 
Postia fragilis (= Tyromyces fragilis) 
Postia placenta (= Ceriporia placenta) 
Postia stiptica (= Leptoporus stipticus or Tyromyces stipticus) 
Schizopora paradoxa (= Xylodon versiporus or Poria versipora) 
Skeletocutis amorpha (=  Gloeoporus amorphus) 
Trametes hirsuta 
Trametes versicolor 
Trichaptum abietinum (= Trametes abietina or Hirschioporus abietinus) 
Trichaptum fuscoviolaceum (= Trametes abietina var. fusco‐violacea or Hirschioporus fusco‐

violaceus) 
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Bilaga	3	Fullständiga	intervjusvar	
Eftersom det redan vid arbetets start fanns en misstanke om att dokumentation och kunskap 
kring skötsel av tallmiljöer i tätortsnära områden skulle vara begränsad, genomfördes också 
intervjuer med ett antal personer med erfarenhet av frågor relaterade till skötsel och 
säkerhet i tallmiljöer. Följande frågor ställdes till de som intervjuades: 

1. Anser du att det finns ett säkerhetsproblem relaterat till tall i det område där du är 
verksam? 

2. Om svaret var ja; varför? 

3. Vad gör ni i så fall för att hantera detta? 

4. Har ni en generell plan för skötsel av tallmiljöerna? 

5. Anser du att tallföryngring är ett problem i det område där du är verksam? 

6. Om svaret är ja; sätter ni in några åtgärder för att gynna tallföryngring? 

Sammantaget intervjuades 6 personer. Dessa var: 

 Mats Niklasson, docent i skogsekologi och verksam vid Nordens Ark. Har genom sin 
forskning ofta kommit i kontakt med skötselfrågor kopplade till tall. 

 Åsa Hedin, Uppsala kommun, Naturvårdsstrateg och skötselansvarig för kommunens 
naturområden av vilka många innehåller tallmiljöer med gammal tall. 

 Per Westin, Skogskyrkogården Stockholm. Förvaltare av miljöerna runt denna 
kyrkogård som till stor del består av äldre tallar. 

 Daniel Daggfeldt, VD och konsulterande arborist Trädmästarna. Har bred erfarenhet 
av skötselfrågor i stadsnära miljöer med gammal tall. 

 Arne Mattson, trädansvarig i Malmö kommun och medlem av styrelsen för Svenska 
Trädföreningen.  

 Mike Ellison, konsulterande arborist från England och upphovsperson till QTRA‐
systemet för bedömning av risker kopplade till träd. 

 

Nedan sammanfattas intervjupersonernas svar på ovanstående frågor: 

 

1. Anser du att det finns ett säkerhetsproblem relaterat till tall i det område där du är 
verksam? 

Åsa Hedin: Ja. 

Per Westin: Ja. 

Daniel Daggfeldt: Ja i viss mån. 

Mats Niklasson: Ja i viss mån 

Mike Ellison: Möjligen 
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2. Om svaret var ja; varför? 

Åsa Hedin: Grenar trillar ner. Dessutom har vi stort besökstryck i områden med äldre tall.  

Per Westin: Grenar som trillar ner och tallar som lutar, förmodligen p. g. a. att vissa rötter har 
grävts av. Töreskatesvamp finns i beståndet. Dessutom har vi väldigt hög besöksfrekvens. Vi 
har dock aldrig haft några incidenter. 

Daniel Daggfeldt: Grenar trillar ner och villaägare är till viss del oroliga men det verkar ändå 
oftast som en relativt låg risk. Grenar verkar trilla ner i större omfattning vid väder med 
blötsnö. 

Mats Niklasson: Större grenar kan trilla ner, främst vid väder med blötsnö. Stambrott kan 
förekomma men däremot ses sällan rotvältor. 

Mike Ellison: Möjligen tappar tall grenar, kanske främst klenare sådana, i större utsträckning 
än andra trädslag. Kanske beror detta på att tallen har barrbärande kvistar främst i ändarna 
på grenarna. Detta skulle kunna göra att vridmomentet vid kraftiga vindar blir stort och 
bryter av grenen. Möjligen lägger grenarna på adaptiv tillväxt under sin livslängd vilket skulle 
kunna göra att grövre grenar bryts av i mindre omfattning. Kraftiga vindar förekommer 
förhållandevis ofta vilket skulle kunna göra att den adaptiva tillväxten anpassas till detta. 
Däremot är det rimligt att tänka sig att situationer med tung snö på grenarna förekommer så 
sällan att adaptiv tillväxt kopplat till detta inte sker i så stor utsträckning. Därför är det möjligt 
att träden inte direkt anpassar sig till denna typ av belastning. 

 

3. Vad gör ni i så fall för att hantera detta? 

Åsa Hedin: Längs cykelbanor och promenadstigar har döda tallar fällts men bara när det 
bedöms vara stor risk att de ska trilla omkull. Dessutom har vissa träd toppkapats. Stora 
grenar tas sällan bort. Vi har inte haft några säkerhetsincidenter och därför behåller vi gamla 
tallar så lång det bara är möjligt. Bestånden har mycket tallticka men detta upplevs inte som 
ett säkerhetsproblem. Att grenar trillar ner accepteras av förvaltningen.  

 

Per Westin: Vi har en person som regelbundet besiktigar tallarna och en databas med alla 
träd inlagda som uppdateras regelbundet. Riskträd besiktigas med kortare intervaller. Vi tar 
ner svårt skadade träd, träd som lutar, träd med törskatesvamp och träd med mycket 
tallticka. Vi ser också nedtagning av träd som ett sätt att gynna föryngring. I skogsområden 
låter vi dock döda tallar stå kvar men vi har betydligt lägre toleransnivåer intill gravplatser 
(där rötter sannolikt grävts av). 

Daniel Daggfeldt: Vi jobbar ganska mycket med tall för att människor är oroliga. Vi har tagit 
fram ett infoblad som skickas till berörda markägare. Beskärningar utförs ibland. Enligt vår 
erfarenhet är inte talltickan en ”alarmklocka” och tallar med tallticka är sällan ihåliga. Vi ser 
sällan tallar som rotvältor. Vid problem är det antingen stambrott långt ner på stammen eller 
grenbrott. Tallprocessionsmätare kan möjligen vara ett problem (allergiska reaktioner). Vi 
upplever det som relativt onödigt att ta ner döda grenar. 

Mats Niklasson: Enligt min erfarenhet avseende träd med tallticka fanns en stor variation. 
Vissa träd har bara små rötangrepp medan andra kan vara nästa ihåliga. Detta är svårt att se 
från utsidan.  

Mike Ellison: NA 
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4. Har ni en generell plan för skötsel av tallmiljöerna? 

Åsa Hedin: Ja och denna innefattar att behålla gamla träd och få till tallföryngring. 

Per Westin: Ja sedan 1995. Denna handlar mycket om föryngring och hanterar alla trädslag, 
inte bara tall. 

Daniel Daggfeldt: NA 

Mats Niklasson: NA 

Mike Ellison: NA  

 

5. Anser du att tallföryngring är ett problem i det område där du är verksam? 

Åsa Hedin: Ja. 

Per Westin: Både ja och nej. Om vi inte hade klippt gräset skulle vi förmodligen inte ha ett 
bekymmer men eftersom gräset klipps finns endast lite tallföryngring. 

Daniel Daggfeldt: NA 

Mats Niklasson: NA 

Mike Ellison: NA  

 

6. Om svaret är ja; sätter ni in några åtgärder för att gynna tallföryngring? 

Åsa Hedin: Flera olika åtgärder. Vi har inventerat var föryngring finns och röjt runt de unga 
plantorna. Ibland har vi toppkapat levande tallar för att få ner mer ljus till unga tallplantor. 
Marken har i vissa fall också krattats för hand för att få till en markstörning. För ca 20 år 
sedan fälldes en yta om ca 1‐2 ha och detta är egentligen det enda stället med god 
föryngring. Eftersom vi har identifierat tallföryngring som ett generellt problem har ett 
helhetsgrepp tagits över samtliga tallmiljöer som förvaltas av kommunen för att se till att vi, i 
ett kommunalt perspektiv (snarare än i det enskilda området), ser till att vi har kontinuerlig 
tallföryngring och korridorer. 

Per Westin: Flera olika åtgärder. Insamling av kottar görs och från dessa drivs plantor upp på 
en plantskola med vilken vi har ett avtal (Norrköping). Nya plantor planteras ut. Plantering 
skedde tidigare med små träd (skogsplantor), tre och tre enligt äldre trädvårdsplan. Vi 
upplever dock att vi får ett bättre resultat genom att plantera ut lite större träd (2‐2,5 m 
höga) ett och ett. Ibland lämnas tallstubbar kvar och intill dessa klipps inte gräset. Här får vi 
då tallföryngring. Vi tycker nog egentligen att föryngring sammantaget är ett större problem 
än risker men stora resurser läggs ändå på riskbedömningar. 

Daniel Daggfeldt: Tall har blivit lite av ett modeträd för planering i stadsmiljöer. 
Erfarenhetsmässigt har lite större träd (ca 2 m) lättare att överleva vid plantering. Vi arbetar 
också med att friställa äldre tallar, för att få dessa att leva längre (även om detta inte direkt 
har med föryngring att göra). 

Mats Niklasson: NA 

Mike Ellison: NA  

 


