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Förord
Skogskador orsakade av svampliknande, markbundna Phytophthoraarter (algsvampar) är på stark uppgång på många håll i världen, inklusive
i södra Sverige. I våra ek- och bokskogar orsakar dessa organismer oftast
största skadan genom att förstöra trädens finrötter. Detta försvagar
trädet som då lätt angrips av andra skadegörare, t ex insekter och
rötsvampar. Phytophthora som hotar stabiliteten i våra skogar är
introducerade arter som sprids effektivt med importerade plantor och i
mark och vatten. Problemen med dessa skadegörare förväntas att öka
ytterligare i framtiden på grund av klimatförändringar. Eftersom våra
träd inte har utvecklats tillsammans med Phytophthora-arter är alla
betydelsefulla svenska skogsträd, inklusive gran och tall, mottagliga för
dem. Erfarenheter i Europa och andra delar av världen visar tydligt att
Phytophthora-arter är ett allvarligt hot mot såväl skogsproduktion som
naturvård. På grund av sin stora förmåga att angripa även annan
växtlighet (t ex blåbärsris), kan Phytophthora-arter orsaka långvariga och
storskaliga förändringar i våra skogar. Därför är dessa skadegörare på
många sätt allvarligare än de sjukdomar som hittills drabbat t ex alm och
ask.
Syftet med denna rapport är att sammanställa information kring
Phytophthora-arters egenskaper och förekomst i Sverige, samt hantering
av Phytophthora-skador i sydsvenska lövskogar. Eftersom svenska
erfarenheter av dessa nya skadegörare är begränsade har information
hämtats från främst nordamerikanska och australiensiska källor. I USA
och Australien har huvudsakligen två Phytophthora-arter, P. cinnamomi
(Australien) och P. ramorum (USA) under en längre tid orsakat
storskaliga problem för skogsproduktionen och i skogsekosystemen.
Rapporten riktar sig främst till skogsägare och förvaltare.
Vi tackar Stiftelsen Skogssällskapet för finansiering av vårt arbete med
denna kunskapssammanställning. Flera kollegor, medarbetare och
studenter har bidragit till arbetet på olika sätt. Vi tackar speciellt Dr.
Thomas Jung och Dr. Jesper Witzell som har bidragit med sina
specialistkunskaper och material. Dr. Marjan Ghasemkhani, Mimmi
Blomqvist, Adriaan van Tour, Marta Agostinelli och Maria RodriguezRabadan har medverkat i forskningen kring Phytophthora under 20112016, vilket också bidragit till rapportens innehåll.
Alnarp, den 16 januari 2017
Författarna

Phytophthora – ett nytt hot mot våra
lövskogar
Phytophthora är ett släkte av svampliknande växtskadegörare som

orsakar vävnadsdöd i rötter, stam och blad hos såväl unga plantor som
stora träd (Kroon m. fl. 2012; Ribeiro 2013). Namnet Phytophthora
härstammar från grekiska och betyder ‘växtförstörare’. Flera allvarliga
växtsjukdomar orsakas av skadegörare i släktet Phytophthora. Dessa
mikroskopiska varelser, som också kallats ’biologiska bulldozers’, kan
orsaka storskaliga skador i skogsbestånd. Mer än 100 olika
Phytophthora-arter har beskrivits i världen. Några angriper hundratals
värdväxter medan andra är mer selektiva. Det har grovt uppskattats att
Phytophthora-arter globalt orsakar över 60 % av finrötternas skador och
ca 90 % av rothalsröta hos träd (Jung m. fl. 2016).

Phytophthora – biologiska egenskaper med relevans för
kontroll och hantering

Phytophthora-arter är väl anpassade till ett liv som växtskadegörare. De
biologiska egenskaperna förklarar varför Phytophthora är framgångsrika
skadegörare och avslöjar vad man bör iaktta vid planering av
bekämpningsstrategier.

Phytophthora kan växla mellan två olika sätt att livnära sig på växter. I
början av angreppet använder Phytophthora värdväxternas levande
celler, men i en senare fas dödar den växtceller och livnär sig på deras
innehåll (Oßwald m. fl. 2014). Denna kombination av olika sätt att livnära
sig kallas hemibiotrofi. Komplex ämnesomsättning aktiveras i såväl
värdväxter som i skadegörare när dessa kommer i kontakt med varandra.
Växtceller har mekanismer som hjälper dem att känna igen skadegörare
och sätta igång effektiva försvarsmekanismer men Phytophthora-arter
verkar kunna passera genom trädens försvarssystem (Schlink 2010; Dalio
m. fl. 2014). Phytophthora-arter kan även bilda hybrider som kan ha
andra egenskaper än ursprungsarterna. Hybridarterna kanske infekterar
andra värdväxtarter eller är mer aggressiva skadegörare (Brasier m. fl.
2004b; Érsek & Lamour 2013). Detta tillsammans med Phytophthoraarternas stora anpassningsförmåga och trädens långa generationstider
gör att det är svårt att lösa Phytophthora-problem i skogar genom
resistensförädling (Tyler 2001).

Phytophthora har en komplex livcykel med flera olika typer av sporer
(Bild 1; Erwin and Ribeiro 1996; Judelson & Blanco 2005). Med hjälp av
vilsporer, oosporer, som produceras genom sexuell förökning, och
klamydosporer, som produceras genom asexuell förökning, kan
Phytophthora överleva i marken trots långa perioder av torka (Judelson
and Blanco 2005; McCarren m. fl. 2005).
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Bild 1. Översiktlig presentation av Phytophthora-arters typiska livscykel. Vid
sexuell förökning möts olika parningstyper som utbyter genetiskt material.
Detta bidrar till arternas förmåga att förändras och anpassa sig till olika miljöer.
Phytophthora-arters sexuella förökning sker på angripna växter och oosporer
hamnar i marken när växterna dör. Oosporer kan överleva i marken och gror när
det blir tillräckligt fuktigt för att bilda sporangia. Den asexuella (klonala)
förökningen producerar svärmsporer som genom att simma i markvatten säkrar
snabb och effektiv spridning och angrepp av värdväxters rötter, samt
klamydosporer som anses vara överlevnadsstrukturer (enligt Ribeiro 2013).

Vilsporer aktiveras i gynnsamma miljöer. Temperaturoptimum för
aktivering kan vara olika för olika Phytophthora-arter medan fuktigheten
bör generellt vara hög, nära fältkapacitet. Då bildas säckliknande
strukturer, sporangia, som är klonala (vegetativa) förökningskroppar
(Bild 2). Sporangia kan infektera värdväxten direkt genom att bilda hyfer
men det kan även bildas små, simmande svärmsporer, zoosporer, inom
sporangia (Judelson and Blanco 2005; Fry & Grünwald 2010). Med sina
två ”svansar” kan svärmsporer simma korta distanser (aktiv spridning)
men de kan också transporteras längre distanser i vattendrag och
markvatten (passiv spridning) (Walker & Van West 2007). Svärmsporer
lockas av kemiska signaler från växternas rötter (Judelson & Blanco 2005;
Hansen 2015). Svärmsporer är kortlivade. De överlever från endast några
timmar upp till några dagar, beroende på förhållanden (Walker & Van
West 2007). När de hittar mottagliga växter, fastnar de på ytan och
bildar en cysta. Från cystan bildas trådliknande hyfer som tränger in i
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och mellan växtceller för att fullborda angreppet (Judelson & Blanco
2005).

Bild 2. Mikroskopbild på säckliknande förökningskropp (sporangium) som
innehåller små svärmsporer. Foto Kathrin Blumenstein.

Svärmsporer har ingen cellvägg, utan skyddas av en hinna (Irwing &
Grant 1984). De kan därför lätt reagera på omgivningens fysikaliska och
kemiska signaler. Svärmsporernas känslighet föt kemiska signaler kan
öppna upp möjligheter för bekämpning åtminstone i plantskolor:
laboratoriestudier har t ex visat att Phytophthora-svärmsporer kan
förstöras om de utsätts för vissa biokemikalier. I naturen vanligt
förekommande markbakterier producerar och utsöndrar tvålliknande
kemikalier, biotensider, i sin omgivning (Hultberg m. fl. 2010). När P.
quercina svärmsporer behandlades med dessa kemikalier, förstördes
sporerna snabbt (Bild 3; Witzell & Hultberg 2012). Trots sin känslighet
för yttre förhållanden kan svärmsporer av vissa Phytophthora-arter
uppvisa stor tolerans mot pH-variationer (Kong m. fl. 2009).
Sporproduktion och spridning av Phytophthora kan påverkas av
markegenskaper på olika sätt. Markegenskaper som påverkar vattnets
genomströmning och lagring är naturligtvis mycket viktiga för
Phytophthora som trivs i hög fuktighet. Även markens kemiska
egenskaper och mikroorganismer kan påverka Phytophthora som kan
befinna sig i marken i alla olika sporformer eller som mycelium. Förna
med barkrester och annat organiskt material i marken kan släppa ut
kemiska substanser som hejdar Phytophthora-arters sporbildning och
angrepp på växter. Exempelvis dämpades produktionen av P. ramorum
klamydosporer i jord som samlades runt redwoodträd (Sequoia
sempervirens) (Fichtner m. fl. 2007; 2009).
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Bild 3. Phytophthora-svärmsporer som utsätts för bakteriers biotensider bryts
ner inom 30-40 sekunder. Biotensider är därför en möjlighet i bekämpningen av
Phytophthora t ex i plantskolor. Foto Kathrin Blumenstein.

Svampar och bakterier i marken kan konkurrera med Phytophthora och
mykorrhizasvampar kan även minska Phytophthora-angrepp genom att
stimulera växternas försvarsmekanismer (Norman & Hooker 2000).
Mycket låga pH-värden i marken (under pH 4) kan eventuellt dämpa
många Phytophthora-arter men är skadliga även för växter. Dessutom
har Phytophthora-arter hittats i pH-värden 3.3 till 7.8 (Jung m. fl. 2013).
Eftersom olika Phytophthora-arter trivs vid olika förhållanden är det
svårt att skydda träden genom att manipulera markens kemiska och
andra egenskaper. Mer forskning behövs för att vi ska kunna förstå om t
ex viss jordmån främjar tillväxten av ”goda” svampar och bakterier som
kan dämpa Phytophthora-arters aktivitet i skogsmiljöer och om denna
förståelse kan översättas till praktiska lösningar.
Trots deras svampliknande livsstil med hyfer och sporer är Phytophthora
egentligen inte svampar utan närmare släkt med brunalger. Därför kallas
de ibland ”algsvampar”. På grund av skillnader mellan Phytophthora och
svampar är flera svampbekämpningsmedel inte effektiva mot
Phytophthora. Exempelvis har svampbekämpningsmedel utvecklats som
baseras på att de stör produktionen av kitin som är ett viktigt
byggnadsmaterial i svamparnas cellväggar. Denna komponent saknas
dock i Phytophthora-arternas cellvägg (Fry & Grünewald 2010). På
samma sätt är svampbekämpningsmedel som riktas mot produktion av
ergosterol, en fettsubstans som är karaktäristiskt för svampceller, inte
effektiva mot Phytophthora eftersom dessa inte producerar steroler
(Erwin & Ribeiro 1996; Gaulin m. fl. 2010).
I plantskolor kan vissa svampbekämpningsmedel innehållande metalaxyl
användas för att dämpa Phytophthora och andra liknande skadesvampar
(Hamm m. fl. 1984; Benson m. fl. 1987). Detta gör att symptom
undantrycks men eftersom behandlingen inte tar bort Phytophthora, kan
smittan ändå spridas till nya områden där den kan utvecklas i brist på
fortsatta behandlingar (Jung m. fl. 2013). Att använda kemisk
bekämpning mot Phytophthora är generellt problematiskt också på
grund av den enorma anpassningsförmågan som dessa skadegörare har.
Till exempel har metalaxyl-resistens upptäckts bland P. ramorum-isolat
från Europeiska plantskolor (Vercauteren m. fl. 2010).
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Spridning
Många av de hos våra lövträd sjukdomsalstrande Phytophthora-arterna
härstammar från Asien och är introducerade i Sverige. Den
internationella växthandeln har identifierats som det viktigaste sättet att
introducera Phytophthora (och andra växtsjukdomar och skadeinsekter)
till nya områden (Jung & Blaschke 2004: Brasier 2008; Liebhold m. fl.
2012; Santini m. fl. 2013; Scott m. fl. 2013; Bienapfl & Balci 2014;
Pautasso m. fl. 2015). Ett flertal skadliga Phytophthora-arter är redan
väletablerade i Europa och ingår därför inte i karantänartlistan (Jung m.
fl. 2013). Växtpass och sundhetscertifikatet som intygar att växten är fri
från karantänsjukdomar bevisar således inte att växten är fri från alla
Phytophthora. I växtproduktion saknas systematiska kontrollstrategier
omfattande alla steg och processer; oftast är det enbart slutprodukten
(plantor) som granskas i stickprov (Bild 4; Parker & Grünwald 2102).
Inspektioner försvåras på grund av att plantor kan vara infekterade med
Phytophthora utan att visa symptom (Jung & Blaschke 2004; Bienapfl &
Balci 2014). I en nyligen publicerad studie rapporteras att Phytophthora
återfanns i 70% av krukväxter som inte visade några sjukdomssymptom
(Migliorini m. fl. 2015). I den globala världen där folk rör sig aktivt mellan
kontinenter, och växtmaterial från hela världen kan beställas via internet
finns ingen fungerande kontroll av privata växtimporter, vilket kan bidra
till nya introductioner.

Bild 4. Plantor kan bära Phytophthora-smitta utan att det syns. Foto Johanna
Witzell.

I södra Sverige har Phytophthora upptäckts i parker och kyrkogårdar
(Bild 5; Blomquist 2016) där man ofta planterar nya prydnadsväxter som
producerats i andra länder och transporterats hit. Vid anläggning av
trädgårdar och parker vill man dessutom gärna plantera stora träd för att
snabbt få till ett ”färdigt” landskap. Dessa träd har ofta importerats från
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plantskolor t ex i Tyskland där de kanske har flyttats mellan flera andra
plantskolor. Ibland har de även gått genom plantskolor i något tredje
land. Det finns därför en hög sannolikhet att träden eller jorden som
följer med innehåller en eller flera Phytophthora-arter. Trädgårdar,
parker och kyrkogårdar kan fungera som groningsbädd och ingång för
Phytophthora till våra skogar. Produktionslösningar som lego-odling av
skogsplantor i andra länder är också en potentiell spridningsväg för
Phytophthora (Jung & Blaschke 2004)

Bild 5. Phytophthora drabbar ofta värdefulla träd på kyrkogårdar. Foto Johanna
Witzell.

Markarbeten, t ex vägbyggen där man flyttar jord till skogen eller från
skogen utgör också en viktig spridningsväg för Phytophthora (Bild 6;
Colquhoun & Hardy 2000). Stubbskörd är en annan aktivitet som kan
främja spridning av Phytophthora, men forskning behövs för att bevisa
detta. Även småskaliga företeelser som att dumpa trädgårdsavfall i
skogen är en potentiell smittkälla. Markens fuktighet gynnar spridningen
då den stimulerar utvecklingen av sporangia och simmande svärmsporer
behöver vatten att röra sig i. Det är därför viktigt med välfungerande
diken och dräneringar, samt att om möjligt leda bort vattnet från
områden där Phytophthora ännu inte etablerats.
Den naturliga (autonoma) spridningen av Phytophthora är svår att
förhindra, men den är också en relativt långsam process. Att svärmsporer
är kortlivade begränsar den naturliga spridningsdistansen men
Phytophthora kan spridas över längre distanser i strömmande vatten. Till
och med fåglar och djur som gräver eller bökar kan sprida Phytophthora
(Keast & Walsh 1979). Man har hittat Phytophthora-sporer i jord som
fastnat i vildsvinsklövar och sporer kan överleva i vildsvinens
matsmältningskanal (Li m. fl. 2010; Barrios-Garcia & Ballari 2012). Det är
därför tänkbart att vildsvin har en roll som vektor i våra lövskogar
(Barrios-Garcia & Ballari 2012; Nuňez m. fl. 2012). Även sniglar som rör
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sig på trädens stammar kan bära levande sporer (Parke m. fl. 2008;
Alvarez m. fl. 2009; Telfer 2013).

Bild 6. Frakt av jord t ex i samband med vägbyggen kan sprida Phytophthora.
Foto Jesper Witzell.

Symptom och diagnos – att upptäcka Phytophthora
Generella symptom
Utglesade trädkronor, angrepp av rötsvampar och stamsår signalerar att
träden kan ha blivit angripna av Phytophthora. Den huvudsakliga
vävnadsskadan på våra lövträd sker när marklevande Phytophthora
förstör trädens finrötter. I vissa fall förstör Phytophthora även större
rötter vilket syns som rotröta (Jung & Blaschke 1996; Jung m. fl. 1996;
Jung and Burgess 2009).
Som alla rotskador, återspeglas även skador orsakade av Phytophthoraangrepp förr eller senare i kronans tillstånd. Oftast är de första synliga
symptomen kronans utglesning, grenverkets piskliknande utseende på
grund av minskad förgrening och sidoskottens hämmade tillväxt (Bild 7).
På sommaren kan man upptäcka att bladen är ovanligt små och
ljusgröna, och senare uppmärksammas döda grenar i kronan. Det
skadade rotsystemet kan inte ta emot fotosyntesprodukter från kronan
och då riktas trädens resurser i ökad grad mot riklig fröproduktion. När
även stamsår (Bild 8) blir synliga på träden kan skadorna i rotsystemet
redan vara allvarliga.
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Bild 7. Kronans struktur har försämrats i bokträd som angripits av Phytophthora
Foto Johanna Witzell.

Stamsår som ”blöder” är mycket karaktäriska för Phytophthora-angrepp
t ex på bok. De uppstår när Phytophthora växer under barken och förstör
de för trädet vitala vävnaderna, floemet och kambiet (innersta barken),
och rostfärgad, tjärliknande vätska sipprar ut genom barken.
Phytophthora-stamsår är lätta att upptäcka särskilt på den släta barken
hos bok och al men trädens rötter kan vara infekterade även utan att
några stamsår förekommer. Stamsår kan förekomma i rothalsen men
även högt upp i träden. Storleken på stamsåren varierar från små prickar
till stora fläckar (Bild 8). Omfattande sår runt stammen skadar stora delar
av floemet (innersta barken), vilket förstör transporten av näringsämnen
på samma sätt som ringbarkning. Stamsåren kan med tiden torka ut och
ibland lossnar stora bitar av bark från uttorkade stamsår. Detta betyder
dock inte att trädet har blivit friskt.
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Bild 8. Karaktäristiska stamsår orsakade av Phytophthora på bok. Foto Johanna
Witzell.

Alla stamsår och mörka fläckar orsakas naturligtvis inte av Phytophthora.
Man kan t ex ofta se träd med långa vertikala sprickor som troligare
orsakats av kyla eller torka och missfärgas av bakterier snarare än
Phytophthora (Bild 9). Det är dock möjligt att rotskador orsakade av
Phytophthora bidrar till att träden blir mer benägna att uppvisa vertikala
sprickor. Även utan vertikala sprickor kan liknande stamsår förekomma
på grund av bakterieangrepp. Exempelvis på hästkastanj har en
bakterieart, Pseudomonas syringae pv. aesculi, kopplats till likadana,
blödande stamsår. Man kan dock inte utesluta att Phytophthora först har
försvagat trädet så att det blivit mer känsligt för kyla eller torka, och att
bakterier angriper trädet därefter (T. Jung, muntl.)
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Bild 9. Vertikala stamsår på hästkastanj och ek som troligen orsakats av
abiotiska faktorer (kyla, torka) och missfärgats av bakterier. Foto Johanna
Witzell.

Hur påverkas träden och skogarna?

Phytophthora-skador i rötter och floem förstör transporten av

näringsämnen och fotosyntesprodukter i trädet, vilket leder till att det
försvagas och lättare invaderas av sekundära skadegörare som
barkborrar eller rötsvampar (t ex honungsskivling och stubbdyna).
Symptom som orsakas av sekundära skadegörare blir ofta allt tydligare
och Phytophthora kan då lätt förbises som den första (primära)
skadegöraren. Det är ofta sekundära skador, framförallt röta, som
slutligen leder till trädens död (T. Jung, muntl.). Träd vars rotsystem har
blivit allvarligt skadade och som har blivit angripna av röta blir lätt
nedblåsta av starka vindar (Jung m. fl. 2013). Rotvältor, stambrott och
nedblåsta stora grenar på marken är därför en vanlig syn t ex i
bokskogar där Phytophthora är aktiv (Bild 10).
Som alla rotskador minskar Phytophthora-angrepp alltså skogens
stabilitet. Sjukdomsförloppet kan vara relativt långsamt och dess
hastighet påverkas starkt av miljöfaktorer, framförallt nederbörd och
temperatur. Phytophthora kan missgynnas av kalla vintrar och heta
somrar som begränsar dess sporulering och spridning (Benson 1982;
Aguayo m. fl. 2014; Redondo m. fl. 2015a). Å andra sidan kan
sommartorka också stressa träden så att deras kapacitet att försvara sig
mot skadegörare minskas. Avgörande för skadornas utveckling kan vara
kombinationen av vinter- och sommarväderlek: t ex kan en varm vinter
som följs av en regnig sommar skapa goda förutsättningar för
Phytophthora (T. Jung, muntl.). Det kan ta flera år från att Phytophthora
introduceras i ett nytt område och angriper träden till dess att synliga
symptom utvecklas (Jung m. fl. 2013). Eftersom de tidiga symptomen är
svårlästa upptäcks Phytophthora oftast först när sjukdomen redan är
etablerad i skogen.
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Bild 10. Stambrott efter storm i bokskog där Phytophthora är aktiv. Foto Jesper
Witzell.

Angripna träd återfinns inte sällan i sluttningar, i områden med dålig
dränering eller vid vattendrag. Förekomsten av skador är koncentrerade i
närheten av vandringsleder och stigar. Träd i alla åldrar kan bli angripna.
Plantor med outvecklade rotsystem kan vara känsliga för rotskador. Å
andra sidan kan yngre träd ha hög förmåga att ersätta de förlorade
finrötterna med nya, vilket gör att de kan tolerera angrepp bättre än
äldre träd som inte har lika flexibla tillväxtmönster. Vissa växter är mer
känsliga för Phytophthora än andra (Shearer & Dillon 1996) och skulle
därför kunna användas som indikatorer för en tidig Phytophthoraintroduktion i ett område 1. Än så länge har dock sådana indikatorväxter
inte identifierats i våra skogar.

1

https://www.dwg.org.au/diagnosis
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Förekomsten av Phytophthora på våra lövträd
Under de senaste åren har Phytophthora allt oftare kopplats till
lövträdens försämrade hälsotillstånd i Europa, inklusive i södra Sverige
(Brasier & Jung 2003; Brasier & Jung 2006). Eftersom de flesta
Phytophthora-arter som allvarligt kan skada våra skogsträd härstammar
från andra världsdelar, har våra träd inte kunnat utveckla specifik
resistens mot dem.

Phytophthora på bok
Boken har traditionellt ansetts vara ett friskt träd utan större känslighet
för skadesvampar och insekter. Sedan 1990-talet har man dock
uppmärksammat bokskogarnas minskade hälsa i hela Europa (Jung m. fl.
2005; Jung 2009; 2011). Typiska symptom är kronans ökade transparens,
stamsår, rotskador, angrepp av svampar och insekter, och även
dödlighet. Det finns i dag omfattande vetenskapliga bevis för att
Phytophthora-angrepp, som ofta triggas av miljöfaktorer som torka och
översvämningar, är ansvariga för bokarnas försämrade hälsa i Europa.
Studier från hela Europa har visat att Phytophthora-arter återfinns i
insjuknade bokträd (bl a, Jung och Blaschke 1996; Brasier m. fl. 2003;
Motta et al 2003; Brasier m. fl. 2005; Vettraino m. fl. 2005; Orlikowski m.
fl. 2006; Schmitz m. fl. 2007; Vettraino m. fl. 2008; Milenković m. fl. 2012).
I europeiska studier associerades framförallt P. cambivora, P. plurivora
(som i tidiga publikationer kallas P. citricola; Jung & Burgess 2009), P.
pseudosyringae (Jung m. fl. 2003) och P. gonapodyides (; Cleary m. fl.
2016) till bokarnas försämrade hälsa. En allvarlig sjukdom som sedan
länge uppmärksammats på Nordamerikanska bokträd (”Beech Bark
Disease) orsakas av svampen Neonectria coccinea som sprids med
sköldlöss (Cryoptococcus fagisuga) (Lonsdale & Wainhouse 1987;
Houston 1994). I Europa har denna svamp dock hittats i bokträd som
angripits av Phytophthora, men utan att sköldlössen observerats (Jung
2009).

Phytophthora på ek
Ekarnas minskade vitalitet och ökade dödlighet (ekdöden) har under de
senaste århundraden beskrivits i flera länder (Delatour 1983; Jung m. fl.
2000; Jönsson 2004; Jönsson m. fl. 2005; Jung m. fl. 2013). Symtomen
inkluderar blödande stamsår på barken, vattskott, kronans utglesning
och vissnande bladverk (Bild 11; Jung m. fl. 2013). De anses resultera från
ett komplext samspel mellan biologiska faktorer (barkborrar, svampar,
bakterier) och miljöfaktorer (kyla, torka, luftföroreningar) (Delatour 1983;
Brasier & Scott 1994; Jönsson 2004; Jung m. fl. 2013). Flera
Phytophthora-arter har kopplats till ekdöden i Europa, särskilt P.
quercina (specifik för Quercus-arter) men även P. cambivora, P.
plurivora, P. gonapodyides och (i Sydeuropa) P. cinnamomi (Jönsson
2004; Jung m. fl. 1996; 2000; 2013; Martín-Garcia m. fl. 2015). Den
luftburna arten P. ramorum (Werres 2001; Garbelotto m. fl. 2001) som
orsakat plötslig ekdöd epidemin i Nordamerika har dock inte kopplats
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till den långsamma ekdöden i Sverige. Symptomen blir ofta synliga först
efter att en betydande del av finrötterna förlorats, vilket kan ta flera
decennier. Miljöfaktorer och extrema klimatförhållanden kan trigga
angreppen (Brasier & Jung 1993; Sturrock m. fl. 2011; Jung m. fl. 2013).
De försvagade träden blir mottagliga för ytterligare stressfaktorer som
torka och andra skadegörare (Jung m. fl. 2013).

Bild 11. Symptom av Phytophthora-angrepp på ek: utglesad krona, stamsår och
vattskott. Foto Johanna Witzell.

Phytophthora på al
I Sverige kopplades Phytophthora redan på 90-talet till skador och
dödlighet hos gråal och klibbal (Olsson 1999; 2010). Den art som
angriper al har beskrivits som ett hybridkomplex i tre underarter: P. alni
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subsp. alni, P. alni subsp. uniformis och P. alni subsp. multiformis (Brasier
m. fl. 2004). Enligt Redondo m. fl. (2015a) återfinns P. alni subsp.
uniformis i hela södra Sverige, medan förekomsten av den generellt mer
aggressiva P. alni subsp. alni kan begränsas av hårdare vinterklimat. Även
P. plurivora har isolerats från alar i Sverige (Redondo m. fl. 2015a), och P.
plurivora och P. uniformis i Danmark (Redondo m. fl. 2016). Små,
gulaktiga blad, död krona, tidig och riklig fröbildning samt vattskott
indikerar att alar blivit angripna. På barken syns ofta stamsår med
tjärliknande eller rostfärgad utsöndring (Bild 12; Jung m. fl. 2013).
Döende alar längs åar är en vanlig syn i södra Sverige (Bild 12).

Bild 12. Stamsår orsakat av Phytophthora-angrepp på al. Översvämningar kan främja
angreppen. Foto Jesper Witzell.
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Sammanfattning – nuläget i Sverige
Flera introducerade Phytophthora-arter har kopplats till skador på
lövträd i södra Sverige. Till exempel har Phytophthora cactorum, P.
cambivora, P. plurivora, P. syringae och P. gonapodyides rapporterats
som sjukdomsalstrande eller –associerad hos bok, och P. quercina, P.
cactorum och P. cambivora har kopplats till ekarnas långsamma
nedgång (Jönsson m. fl. 2003; Cleary m. fl. 2016). Phytophthora alni har
kopplats till aldöden (Olsson 1999; Redondo m. fl. 2015a) och P.
pseudosyringae har isolerats från sjuka hästkastanjer (Redondo m. fl.
2015b). Det är möjligt att flera för Sverige nya Phytophthora-arter
kommer att upptäckas under de närmaste åren när nya områden
inventeras 2. Eftersom Phytophthora-arter bildar hybrider (Brasier m. fl.
2004b; Burgess 2015) kan nya, aggressiva typer uppstå. Phytophthora
angrepp har konstaterats även på björk i södra Sverige och mer
information om björkens tillstånd kommer att vara tillgänglig inom kort:
ett nytt Nordiskt samarbetsprojekt pågår sedan 2016 och studerar
förekomsten av Phytophthora i björkbestånd i Nordiska och Baltiska
länder.3
Framtida hot
På lång sikt kan klimatförändringen bidra till att vissa, i dagsläget sydliga
skadegörare får fäste i svenska skogar. En av dessa arter är P. cinnamomi
som har förstört hela biotoper i Australien (Weste 2003; Cahill m. fl.
2008; Boyd m. fl. 2013; Hee m. fl. 2013) och därför beskrivits som
”biologisk bulldozer”. Tusentals växtarter (inkl. bok, ek och barrträdsarter
har rapporterats vara mottagliga för P. cinnamomi (Hee m. fl. 2013). I
södra Europa har arten kopplats till sjukdom på äkta kastanj och ek
(Hansen 2015). I Sverige har arten nyligen upptäcks på prydnadsväxter
(M. Cleary m.fl., opublicerad). Om klimatförhållanden blir gynnsammare
för denna art, finns alltså goda förutsättningar för dess snabba spridning
även i Sverige.

Phytophthora ramorum är en annan art som kan förväntas orsaka
problem i våra skogar i framtiden. Likt P. cinnamomi angriper den ett
brett urval av växtarter, inklusive ekar och blåbärsris. Phytophthora
ramorum är ansvarig för plötslig ekdöd (engl. Sudden Oak Death, SOD),
en epidemi som härjat sedan början av 2000-talet i Nordamerika
(Garbelotto m. fl. 2001; Werres m. fl. 2001). Framförallt trädarten
Notholithocarpus densiflorus (engl. tanoak) och Quercus agrifolia (engl.
coast live oak) har drabbats av SOD (Rizzo m. fl. 2002; Meentemeyer m.
fl. 2008; Grünwald m. fl. 2012). År 2009 upptäcktes P. ramorum, som
tidigare var känd som skadegörare på lövträd, orsaka dödlighet hos
japansk lärk i England och Wales (Brasier & Webber 2010; Webber 2010).
Även andra barrträd som gran kan bli angripna (Denman m. fl. 2005).
Till skillnad från många andra Phytophthora-arter, har P. ramorum en
viktig del av sin livscykel ovan marken. Sporer bildas på mottagliga
2
3

http://proj.formas.se/detail.asp?arendeid=34285&x=250&y=20&sprak=1&redovisning=0
http://www.nordicforestresearch.org/sns-research/research-projects/invasive-phytophtora-species/
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växter vid fuktiga förhållanden och sprids lätt med regndroppar.
Denman m. fl. (2005) jämförde hur olika trädarter skiljde sig i
mottaglighet för P. ramorum genom att utsätta trädens blad eller barr
för P. ramorum-svärmsporer vid laboratorieförhållanden. Medan 82 % av
de testade lövträden uppvisade nekroser, hittades dessa i 39% av de
testade barrträden. Contortatall och vanlig tall visade sig vara närmast
immuna medan skogsgran och sitkagran var mycket mottagliga. Av
lövträden var ask, bergek och hästkastanj mycket mottagliga medan bok,
ek, klibbal, sykomorlönn, avenbok, fågelbär och hassel visade begränsad
nekros. De i vårt landskap vanligt förekommande ornamentala växterna
som Rhododendron och syren var också mottagliga för P. ramorum.

Phytophthora ramorum har hittats på prydnadsväxter i Sverige

4

men
ännu inte rapporterats som skadegörare på svenska ekar eller andra
skogträd. Jordbruksverket övervakar artens förekomst i Sverige, där man
i enlighet med EUs regelverk har plikt att bekämpa den och förhindra
dess spridning 5.
Europeiska
växtskyddsorganisationen
EPPO
(European
and
Mediterranean Plant Protection Organization) har listat några
Phytophthora-arter på sin A2 lista 6 som sammanfattar vilka skadegörare
som bör behandlas som karantän-arter i EU-länder. Bland de arter som
har betydelse för vedartade växter finns på A2-listan P. ramorum och P.
kernoviae, samt P. lateralis. Den sistnämnda arten är aggressiv på
ornamentala träd som idegranar (Taxus-arter), ädelcypresser
(Chamaecyparis-arter) och tujor (Thuja-arter) (Hansen m. fl. 2000).
Phytophthora kernoviae angriper bok, ek och blåbärsris, och även denna
art finns bland framtida hot mot sydsvenska skogar (Talgø m. fl. 2013).
Likt P. ramorum, sporulerar den på bladverket och den tycks vara
aggressivare än P. ramorum på många trädarter (Brasier m. fl. 2005;
Denman m. fl. 2006; Fichtner m. fl. 2012).
Än så länge känner vi alltså inte till allvarliga Phytophthora-skador på
våra vanligaste barrträd, gran och tall (Bild 13). Framtiden kan dock se
annorlunda ut: ett flertal Phytophthora-arter som angriper barrträd finns
redan i landet. Till exempel kan P. plurivora, P. cambivora och P.
cactorum, som upptäckts i flera områden i södra Sverige, angripa gran
(Rytkönen m. fl. 2013; Cleary m. fl. 2017). Om granen visar sig vara så
mottaglig för P. ramorum som Denman m. fl. (2005) rapporterar, kan
möjligheterna för denna skadegörares etablering i Sverige vara goda.
Även andra Phytophthora-arter hotar barrskogar. I Chile har P. pinifolia
orsakat skador på radiatatall (Pinus pinastri) (Durán m. fl. 2008; Ahumada
m. fl. 2013). Phytophthora kan även bli ett problem bl a i
julgransodlingar (Talgø m. fl. 2006; Pettersson m. fl. 2017).

4

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr243.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:090:0083:0085:SV:PDF
6
https://www.eppo.int/QUARANTINE/listA2.htm
5
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Bild 13. Våra barrskogar verkar än så länge vara friska men i andra delar av
världen har även barrträd drabbats av omfattande Phytophthora- skador. Foto
Johanna Witzell.

Att vi inte sett angrepp i våra barrskogar kan bero på många faktorer.
Jämfört med lövträd, har gran och tall i kontrollerade växthustester även
visat lägre mottaglighet för P. plurivora, P. cambivora och P. cactorum
(Cleary m. fl. 2016). Detta kan indikera att barrträd har genetiskt
betingade, kemiska egenskaper som gör det svårare för Phytophthora
att påbörja eller fortsätta angrepp (jmf. Nagle m. fl. 2011). Lågt pH och
tall-/granbarkrester i marken kan minska utvecklingen av Phytophthorasjukdomar (Spencer & Benson 1981). Därför har många Phytophthoraarter kanske inte optimala förhållanden för att angripa träd i våra granoch tallmarker.
Att få in nya Phytophthora-arter i landet t ex genom växthandel kan
innebära ökat hot mot framtida skogar, även om inkommande arter i sig
inte vore skadliga för våra skogsträd: Phytophthora-arter kan bilda
arthybrider som i gynnsamma miljöer kan utvecklas till nya
skogsskadegörare (Brasier m. fl. 2004b; Burgess 2015). Att begränsa
introduktionen av Phytophthora är därför ytterst viktigt.

Riskbedömning
Phytophthora-arter är relativt nya skadegörare i svenska skogar och

deras långsiktiga effekt på skogsproduktionen är därför fortfarande
dåligt känd. För att underlätta riskanalyser och beslutsfattande i
samband med nya skadegörare har ett flertal riskbedömningsprotokoll
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(’Pest Risk Assessment’, PRA 7 ) utvecklats. En av dessa (APHIS 2002)
fokuserar på utvärdering av sex olika kategorier på en tregradig skala
(risknivå hög, medelstor eller låg): 1. Samverkan mellan klimat och
värdväxter; 2. Spektrum av värdväxter; 3.
Spridningsförmåga; 4.
Ekonomiska konsekvenser; 5. Miljökonsekvenser, och 6. Sannolikhet för
introduktioner. Såväl skadegörare (arter) som deras spridningsvägar kan
utvärderas enligt dessa kategorier och utvärderingens säkerhet, som
generellt beror på kunskapsläget, bedöms också (stor, medelstor, låg).
Även

om

egenskaper

och

optimala

förhållanden

för

enskilda

Phytophthora-arter skiljer sig något, kan dessa faktorer för sydsvenska
förhållanden generellt utvärderas på följande sätt:

Kategori 1 - Samverkan mellan klimat och värdväxter – Riskgrad:

HÖG med MEDELSTOR/STOR säkerhet.

Ett flertal Phytophthora-arter har redan upptäckts som etablerade
skadegörare på bok, ek och hästkastanj på ett flertal platser i södra
Sverige. Ännu flera trädarter som trivs här har visat sig vara mottagliga.
Det kan därför konstateras att i södra Sverige finns mottagliga
värdväxter och gynnsamt klimat för etablering av introducerade
Phytophthora-arter. Kalla vintrar och dominans av barrträd (mindre
mottagliga för flera vanligt förekommande Phytophthora-arter) minskar
riskgraden i norra Sverige. I framtiden förväntas klimatet bli varmare och
nederbörden öka, vilket kan bidra till att nya Phytophthora-arter kan
trivas här. Närheten till Europa och stora hamnar ökar risken för att nya
arter sprids till södra Sverige via växthandel eller andra aktiviteter.
Bedömningens säkerhet minskas något på grund av att vi inte känner till
alla faktorer som bidrar till Phytophthora-arternas etablering i våra
skogar.
Kategori 2 - Spektrum av värdväxter – Riskgrad: HÖG med

MEDELSTOR säkerhet.

Samtliga Phytophthora-arter som hittills har identifierats i södra Sverige
är kända för sin förmåga att angripa flera olika värdväxter som tillhör
olika växtsläkten. Dessa Phytophthora-arter kännetecknas även av en
stor kapacitet att etablera en livskraftig och reproduktiv population.
Bedömningen görs med viss osäkerhet eftersom det råder kunskapsbrist
kring alla potentiella värdarter som finns för olika Phytophthora-arter i
vår natur.
Kategori 3 - Spridningsförmåga – Riskgrad: MEDELSTOR med

MEDELSTOR säkerhet.

Den geografiska utbredningen av platser där olika Phytophthora-arter
har upptäckts i södra Sverige, och det faktum att dessa Phytophthoraarter huvudsakligen är jordburna tyder på att människor kan ha
underlättat spridningen, främst genom transport av infekterad jord eller
7

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/01/ISPM_02_2007_En_2015-1222_PostCPM10_InkAmReformatted.pdf
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plantmaterial. Alla upptäckta fall av Phytophthora kanske inte är "nya" Phytophthora kan vara oupptäckt i flera år och bli synlig först när
miljöförhållanden, t.ex. klimatet, blir mer lämpade för skadegörarens
utveckling, eller när trädens vitalitet minskar av någon anledning. I södra
Sverige är de mottagliga trädarterna vanligt förekommande och
Phytophthora kan producera sporer vid flera tillfällen per år. Spridningen
över längre distanser har troligen skett främst med människor medan
Phytophthora-arters
naturliga
spridningsförmåga
är
måttlig.
Bedömningens säkerhet är medelstor eftersom detaljerade kunskaper
kring enskilda arters autonoma spridning i våra skogsmiljöer saknas.
Kategori 4 - Ekonomiska konsekvenser – Riskgrad: LÅG/MEDELSTOR

med LÅG säkerhet.

I södra Sverige har Phytophthora hittills oftast upptäcks i
rekreationsområden, parker, kyrkogårdar och andra tätortsnära skogar
men under senaste tiden även i produktionsskogar. Framförallt bokträd
och -bestånd har drabbats men Phytophthora-arter hotar även ek- och
al i södra Sverige. På grund av sekundära skador utvecklas angripna träd
ofta till riskträd eller fälls lätt i starka vindar. Hantering av dessa skador
innebär alltid en kostnad för skogsägaren.
De ekonomiska konsekvenserna på grund av Phytophthora kan generellt
uppdelas i direkta kostnader för skogsägaren (avverkningskostnader,
förlorat virkesvärde och eventuellt minskat värde på fastigheten,
föryngringskostnader, osv.) och indirekta kostnader som ofta hamnar
hos staten (inspektioner, administrationskostnader, statligt stöd för
ädellövskogsskötsel,
eventuella
åtgärder
vid
upptäckten
av
karantänarter, osv.). I tätortsnära områden kan de ekonomiska
konsekvenserna vara mycket betydelsefulla då fällning av gatu- och
parkträd är kostsamt. Även om virkesvärdet i angripna träd inte direkt
minskas på grund av Phytophthora-angrepp, kan angreppet tvinga
skogsägaren att avverka och föryngra tidigare än planerat, eventuellt i
ekonomiska lägen som inte är optimala. Detta kan ha stora
konsekvenser för en enskild skogsägare. På national nivå kan
ekonomiska konsekvenser dock anses vara enbart måttliga så länge gran
och tall inte drabbas. I dagsläget saknas kalkyler för de ekonomiska
förluster som Phytophthora hittills har orsakat eller har potential att
orsaka i våra lövskogar. Eftersom detaljerad kunskap om ekonomiska
konsekvenser saknas, är säkerheten i denna bedömning låg.
Kategori 5 - Miljökonsekvenser. – Riskgrad: HÖG med MEDELSTOR

säkerhet.

Miljökonsekvenser kan inträffa på grund av 1. skadegörarens potential
att orsaka störningar i ekosystem och livsmiljöer inom nuvarande
utbredningsområde;
2. behovet av kemiska eller biologiska
kontrollåtgärder; och 3. skadegörarens potential att direkt eller indirekt
hota rödlistade arter i vår natur (APHIS 2002). Eftersom de flesta
Phytophthora-arter kan angripa ett brett spektrum av värdväxtarter,
såväl träd som annan växtlighet, kan potentialen att störa ekosystem
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vara stor. I dagsläget har vi inte tillgång till systematiska och beprövade
kontrollåtgärder mot Phytophthora i våra skogar och kategori 2. är
därför inte direkt relevant för praktiskt naturvård. Bok och ek som verkar
vara mest drabbade av Phytophthora-skador är mycket värdefulla träd
för naturvården och ett flertal rödlistade arter är associerade till dessa
träd (Arup m. fl. 2001; Sundberg m. fl. 2015). Phytophthora har därför
potential att påverka flera rödlistade arter i våra skogar. Även här är dock
kunskapsbehovet stort vilket minskar bedömningens säkerhet.
Kategori 6 – Sannolikhet för introduktion. Riskgrad: HÖG med

MEDELSTOR säkerhet.

kan risken för introduktion och etablering av nya
Phytophthora-arter bedömas som stor i hela södra Sverige. Närheten till
Generellt

mellaneuropeiska plantskolor, samt frekvent trafik via stora hamnar och
över Öresundsbron bidrar till risken att föra in smittad jord eller växter.
Phytophthora är svåra att upptäcka vid inspektion. Trädgårdar, parker
och kyrkogårdar, där nya importerade prydnadsväxter planteras årligen,
kan fungera som ingångsportar för nya Phytophthora-arter och –
varianter. Till exempel Rhododendron (Bild 14) kan bära med sig
Phytophthora (Rytkönen m. fl. 2012). Klimatförhållanden är redan i dag
gynnsamma för angrepp och det finns ett flertal trädarter och andra
växter som är mottagliga för olika Phytophthora-arter. Bedömningens
säkerhet är medelstor eftersom såväl klimatet som trädpopulationernas
reaktioner på lång sikt är svåra att förutse.

Bild 14. Rhododendron är populära växter i trädgårdar och parker i hela
Sverige. De är mycket mottagliga för Phytophthora och ofta importerade t ex
från Nederländerna. Foto Johanna Witzell.
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Hantering av Phytophthora i sydsvenska
lövskogar
Steg 1 - Analysera och planera
Eftersom de sydsvenska ädellövskogarna är en unik och värdefull del av
vår natur, bör hotet från Phytophthora mot bok och ek och även andra
lövträd, betraktas som allvarligt. Genom att kartlägga symptom samt
analysera framtida riskbilder och möjliga konsekvenser av Phytophthoraangrepp på fastighetsnivå får skogsägaren en översikt över situationen
och kan uppdatera skötselplaner och ekonomiska kalkyler.
Kartläggning av beståndens tillstånd (nuläget)

Phytophthora-angrep leder inte till en lika tydlig sjukdomsbild som t ex
askskottsjuka eller almsjuka. För att fastställa huruvida ett område är
smittat behövs provtagning (jordprover, vävnadsprover från rotsystemet
eller från färska stamsår) och laboratorieanalyser som kräver
specialistexpertis. Man bör dock börja med att genom observationer
kartlägga beståndens allmänna tillstånd. Detta kan indikera om
Phytophthora är aktiv inom området. Följande frågor kan hjälpa vid
kartläggningen:
 Är kronan utglesad, med döda grenar och små, bleka blad (Bild
7? 8?
 Finns det skador på stam (bark som lossnar i större bitar, mörka
fläckar och blödande stamsår – jmf. bild 8 och bild 12)?
 Har träden angripits av röta (observera fruktkroppar t ex
stubbdyna, honungsskivling).
 Har ett flertal träd dött oväntat?
 Finns det döda eller angripna träd längs vägar eller stigar, i
sluttningar eller i närheten av vattendrag?
 Har träden ramlat omkull efter starka vindar?
 Har träden bildat mycket vattskott (framförallt på ek)?
Ju fler ”ja” svar, desto större anledning att misstänka Phytophthora.
Att bekräfta smittan
Laboratoriestudier behövs för att bekräfta om Phytophthora (och vilka
arter som) återfinns i området. Såväl markprover som vävnadsprover kan
användas för att säkerställa en Phytophthora-diagnos. Att noggrant
dokumentera och beskriva beståndets allmänna tillstånd med hjälp av
frågorna ovan, och att sammanställa skötselhistorik är alltid till stor hjälp
8

Kronans tillstånd kartläggs bäst i början av sommaren men andra tecken kan observeras
året runt.
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vid diagnoser och planering av åtgärder. Även om tydliga symptom på
träden saknas kan det vara motiverat att ta markprover, t ex om
Phytophthora-skador har konstaterats på grannfastigheter.
Snabbtester finns tillgängliga9 som kan användas för att konstatera om
Phytophthora eller vissa andra närbesläktade mikroorganismer finns i ett
vävnadsprov (blad, rötter, eller bark och ved som insamlats ovanpå ett
blödande stamsår; Bild 15). Ett negativt svar från ett snabbtest bör inte
betraktas som absolut bevis för att trädet inte är infekterat men tester
kan användas som stöd, tillsammans med en helhetsbedömning av
trädens tillstånd, för att diagnostisera Phytophthora och motivera
provtagning för detaljerade laboratoriestudier.

Bild 15. Ovan: barkprov har tagits ovanpå ett färskt stamsår från hästkastanj (till
väster) och bok (till höger). I den vänstra bilden syns skillnaden mellan frisk (ljus)
och angripen (orange-marmorerad) vävnad tydligt. Snabbtest visar två blåa
linjer om vävnadsprovet innehåller Phytophthora-celler, men det kan även ge
positiv respons på vissa arter inom närbesläktade släktet Pythium. Foto Johanna
Witzell.

9

https://www.pocketdiagnostic.com/
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Från markprover kan skadegöraren fångas levande med hjälp av sk.
baiting-metod (engl. ”bait” - bete, lockbete). I metoden läggs
markprover i en plastburk och täcks med vatten (Bild 16). Därefter
placeras mottagligt växtmaterial (t ex Rhododendron-blad) ovanpå
vattenytan. Om markproverna innehåller Phytophthora aktiveras den i
vattnet och lockas till mottagligt växtmaterial. Angreppet blir synligt som
mörka fläckar på bladen. Från kanten av dessa mörka fläckar tas sedan
små bladbitar som placeras på tillväxtmedium (agar) innehållande vissa
antibiotika och fungicider. Dessa ämnen dämpar tillväxten av bakterier
och svampar, och tillåter att Phytophthora-myceliet (Bild 17) växer fram
från
angripna
växtvävnader.
Myceliet
används
sedan
i
molekylärbiologiska tester där arvsmassan (DNA) används för att
artbestämma Phytophthora. Växtmaterial, t ex bark- och vedprover kan
direkt placeras på likadant tillväxtmedium för att få Phytophthoramyceliet att växa fram (Bild 16-17).
Att fånga Phytophthora levande från mark- eller vävnadsprover är svårt,
och huruvida man lyckas eller inte kan variera beroende på säsong,
stamsårens ålder, värdträdens egenskaper och Phytophthora-art
(Davidson m. fl. 2003; Hayden m. fl.
2004). Mer känsliga
laboratorietekniker, baserade på polymeraskedjereaktion (PCR) finns
dock tillgängliga. Dessa kan upptäcka Phytophthora-DNA även i små
mängder (Schena m.fl. 2006; 2008; Scibetta et al 2012; Català m. fl. 2015).

Bild 16. Övre raden: vid ”baiting”-medoden läggs jordprover under vatten för
att väcka Phytophthora som angriper på ytan flytande Rhododendron-blad.
Små bitar från bladen stansas sedan t ex med en korkborr (runda hål på bladen i
den mellersta bilden) och läggs på näringsagar. Nedre raden: bitar av infekterad
ved har placerats på näringsagar. Foto Mimmi Blomquist.
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Bild 17. Phytophthora-arter växer som mycelium på näringsagar. Foto Mimmi
Blomquist.

Kartläggning av riskområden (framtiden)
Risken för introduktion och etablering av Phytophthora på fastigheten
kan uppskattas genom att klassificera områdena i tre kategorier:
1 - Områden med hög risk – symptom på Phytophthora är tydligt
synliga, smittan har bekräftats (se nedan), eller kan med hög sannolikhet
förväntas att etableras inom kort på grund av goda förutsättningar (t ex
närhet till redan smittade områden, gynnsamma miljöförhållanden,
planteringar).
2 - Områden med medelstor risk – Phytophthora har än så länge inte
upptäckts men vissa förutsättningar för smittan finns. Kännetecken kan
vara fuktiga partier, sluttningar, nyligen byggda skogsvägar och
avverkningsområden eller andra lokaler där man har grävt eller fraktat in
jord, vandringsleder eller andra anordningar för rekreationsaktiviteter
(Bild 18).
3 - Områden med låg risk - Bestånd eller skogspartier där introduktion
av Phytophthora är mindre trolig. Kännetecken kan vara stort
barrträdsinslag, användning av sådd istället för plantering, avsaknad av
vägar och vandringsleder och andra markstörningar.
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Bild 18. Markskador och stående vatten gynnar Phytophthora. Foto Jesper
Witzell.
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Utvärdering av konsekvenser
Målklasser i gröna skogsbruksplaner (Brunet m. fl. 2010) kan användas
för att bedöma hur Phytophthora-smittan påverkar skogsbrukets resultat
och hållbarhet (Tabell 1).

Phytophthora äventyrar såväl produktions- som naturvårdsmålen men

de ekonomiska och ekologiska effekterna, samt motivationen att vidta
förebyggande eller återverkande åtgärder kan variera beroende på
målklass. Till exempel, Phytophthora kan hindra utvecklingen av
gammelskog (NO). Genom att skapa mer död ved kan Phytophthora och
minska behovet att aktivt skapa död ved genom veteranisering eller
andra åtgärder i målklass NS (Bild 19). Höga kulturmiljövärden i målklass
NS kan vara mycket känsliga för Phytophthora-angreppens negativa
effekter t ex när gamla värdeträd försvagas och blir riskträd samtidigt
som återskapande av likadana miljöer riskeras då föryngring med samma
trädart inte är tänkbar på grund av smittan i marken. Målklass PG kan
eventuellt lättast anpassas till kortare rotationstider som Phytophthora
kan tvinga fram. I målklass PF kan eventuella rekreationsaktiviteter
behöva regleras om man vill motverka spridning av Phytophthora.
Tabell 1. Målklasser i gröna skogsbruksplaner enligt Brunet m. fl. (2010).
Beståndets karaktär och långsiktiga
skötselmål

Målklass
Produktionsmål –
generell hänsyn,
PG

Bestånd
med
relativt
låga
naturvärden.
Produktionsmål styr skötsel. Generell hänsyn enligt
skogsvårdslagen (t ex död ved, bryn, gamla träd)
på 5-15% av arealen.

Produktionsmål –
förstärkt hänsyn
(kombinerade
mål), PF (K)

Bestånd med en del naturvärden. Produktionsmål
styr skötseln men förenas med förstärkt hänsyn och
andra mål (t ex rekreation) dominerar i delar av
beståndet. I regel används 15-40% av arealen för
hänsyn.

Naturvårdsmål
skötsel (NS)

–

Naturvårdsmål
orört (NO)

–

Bestånd med höga natur-och kulturmiljövärden
(inkl. alléer och vårdträd). Skötselåtgärder är
nödvändiga för att behålla värden. Skötsel kan leda
till inkomster men utförs endast när det är
motiverat av naturvårdskäl.
Bestånd
med
höga
naturvärden
eller
förutsättningar att utveckla dessa om de lämnas
orörda. Långsiktigt mål är utveckling av
gammelskog.
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Bild 19. Mängden död ved kan öka på grund av Phytophthora-angrepp. Foto
Johanna Witzell.

Steg 2 – Förebygga och behandla
Beslutet om att sätta i gång med (och välja vilka) åtgärder handlar
naturligtvis främst om kostnader och förväntat nytta. För att vara
kostnadseffektiva ska åtgärder leda till att skadegöraren utrotas eller att
dess spridning betydligt begränsas. För att vara framgångsrika måste
åtgärderna vara dimensionerade på ett sätt som tar hänsyn till skadornas
utveckling (Gilligan 2008, Cunniffe m. fl. 2015; Thompson m. fl. 2016).
Cunniffe m. fl. (2016) beskriver tre faser i skadeepidemins utveckling:
Fas 1 - Inledande angrepp som under vissa förhållanden kan förbli
oupptäckt och odiagnostiserad, endast lite information finns tillgänglig
kring skadeorsaken och skadepotentialen.
Fas 2 - Fortsatt spridning då epidemin upplevs som ett potentiellt
allvarligt hot, kunskap om skadegöraren är begränsad men det finns
tillräckliga data för att bedöma olika hanteringssätt.
Fas 3 - Utbredning och etablering; utrotning är inte längre möjlig men
det kan dock fortfarande vara möjligt att lokalt begränsa spridningen.
Om man tidigt (i fas 1) kan upptäcka infekterade träd och områden samt
eliminera smittokällorna, har man bäst chans att lyckas hejda
epidemiernas utveckling (Cunniffe m. fl. 2016). Sådana åtgärder kräver
dock satsningar och investeringar när problemet fortfarande är litet och
odefinierat. I vanliga fall ökar dock investeringarna till åtgärderna i takt
med att problemet växer.
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Våra observationer (2010-2016) och resultat från systematiska studier
(2015 – 2016) tyder på att ett flertal Phytophthora-arter är aktiva i
sydsvenska lövskogar. Vi uppskattar att dessa skadegörare generellt
befinner sig i fas 2. I andra delar av Sverige och i barrskogar är det dock
motiverat att vara uppmärksam på symptom och även ta stickprov för
att tidigt (redan i fas 1) upptäcka eventuella Phytophthora-infektioner.
I dagsläget har vi mycket begränsade möjligheter att förhindra den
naturliga (autonoma) spridningen av Phytophthora-arter i skogsmiljöer.
Vi kan t ex inte avsevärt påverka viktiga miljöfaktorer, som nederbörd
och temperaturer, som kan gynna dessa skadegörare. Att modifiera och
begränsa aktiviteter som bidrar till introduktion av nya arter och
ytterligare spridning är därför det främsta sättet vi kan arbeta för att
minska påverkan av Phytophthora på våra skogsträd (Barber m. fl. 2013).
Även små åtgärder kan bidra till att Phytophthora-skadornas spridning
och effekter i våra skogar minskas.
Riskaktiviteter
Att förebygga för skador handlar främst om att förhindra introduktion av
Phytophthora till nya områden och introduktion av nya Phytophthoraarter till redan smittade områden. Phytophthora introduceras och
sprids genom växtmaterial, jord och vatten i skogsmiljöer. Genom att
bedöma hur olika skogsskötselåtgärder som gjorts under senaste 10
åren eller som planeras att göras under närmaste 10 åren relaterar sig till
dessa tre element kan olika lösningar skräddarsys som passar till
fastighetens resurser och bemöter skogsbrukets mål. De huvudsakliga
riskaktiviteterna är:
1 - Plantering av smittade plantor direkt i skogar, eller i trädgårdar,
parker och andra grönområden som gränsar till skog, och varifrån
smittan kan spridas till skogen. Eftersom prydnadsväxter kan bära
smittan, sprids Phytophthora lätt även genom trädgårdsavfall som
dumpas i skogen.
2 - Åtgärder som innebär att man flyttar jord från smittade
områden till friska t ex i samband med skogsvägbyggen, anläggande
och underhåll av vandringsleder samt i tätortsnära skogar t ex när man
skapar färdiga landskap (”landscaping”). Dålig hygien när man inte
rengör verktyg eller fordon från jord och växtrester. Även
rekreationsaktiviteter som vandring, orientering, cykling, ridning,
användning av “off-road” fordon som fyrhjulingar, mountain bikes, osv.
kan bidra till spridningen av Phytophthora-smittad jord i landskapet.
3 - Dålig dränering som gör att vattnet står i marken och skapar
gynnsamma förhållanden för sporproduktion och spridning av
Phytophthora.
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Föryngring
Ökade Phytophthora-angrepp kan driva skogsbruket mot kortare
omloppstider och därmed öka behovet av tätare föryngringsåtgärder.
Eftersom levande plantor anses vara det viktigaste sättet att sprida
Phytophthora (Jung & Blaschke 2004) bör speciell uppmärksamhet ges
plantering av Phytophthora-fritt växtmaterial. Naturlig föryngring är att
föredra när så är möjligt, även sådd innebär mindre risk för
Phytophthora-smitta än plantering (Bild 20; Jung & Blaschke 2004).
Plantskolor är närmast optimala miljöer för Phytophthora (Parke m. fl.
2014; Jung m. fl. 2016) Enligt en nyligen publicerad studie är över 90% av
Europeiska plantskolor smittade med Phytophthora (Jung m. fl. 2016).
Vid val av plantor bör plantskolor konsulteras för information om
plantornas ursprung. Inhemska plantor som odlats från frön i
plantskolan kan generellt anses vara ett tryggare alternativ än plantor
som köpts in och transporterats från andra länder (jmf. Jung & Blaschke
2004). Om plantor har vattnats med vatten från åar, dammar eller sjöar,
ökar risken för att dessa plantor bär smitta. Bevattning med vatten från
vattendrag kan alltså tillintetgöra alla andra åtgärder som utförs för att
förhindra angrepp i plantskolor (t ex sterilisering av jord). Vattendrag
har påpekats som en viktig spridningsväg t ex för al-Phytophthora (Jung
& Blaschke 2004). Generellt kan täckrotsplantor som odlats utan direkt
kontakt med marken vara att föredra framför barrotsplantor som odlats
på jordbäddar i marken. Innan plantering bör rotsystem från ett
slumpmässigt urval av plantor granskas visuellt för att upptäcka
eventuella nekroser, och snabbtester kan användas för att få större
säkerhet. Åtgärder som markberedning och effektiv dränering bidrar till
bra etablering vilket kan hjälpa plantor att motstå angreppen.

Bild 20. Jämfört med plantering, innebär naturlig föryngring och sådd låg risk
för Phytophthora. Foto Johanna Witzell.
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Vi har idag ringa erfarenheter av hur man vid svenska förhållanden bör
föryngra och restaurera bestånd som drabbats av omfattande
Phytophthora- skador. På grund av vilsporer kan vi förvänta oss att även
nya plantor och frön löper stor risk att bli angripna (Martín-Garcia m. fl.
2015). Vid naturlig föryngring kan trädkronornas utglesning markant
förändra ljustillgången och mikroklimatet för plantorna redan innan
egentliga luckor uppstår. Nedgången av en trädart på grund av
Phytophthora-angrepp kan ha stora konsekvenser för plantornas
överlevnad och på lång sikt forma trädslagsfördelningen. Till exempel
har studier visat att ekföryngring kan försvåras när stora träd dör,
speciellt under år med sommartorka, eftersom krontakets skyddande
effekt är betydelsefull för 1-3 åriga ekplantor (Anderegg m. fl. 2012).
Trädslagsval
Olika trädarters tålighet mot olika Phytophthora-arter varierar (Cleary m.
fl. 2016). Även inom en art observeras ofta variation mellan
trädindividernas mottaglighet för angrepp vid fältförhållanden vilket
antyder genetiska skillnader. Att nyttja dessa skillnader genom
resistensförädling föreslås som en viktig del av en långsiktig hantering
av Phytophthora ( Jung & Blaschke 2004). I dagsläget är det
vetenskapliga underlaget för smalt för att svara på vilka av våra
lövträdsarter eller -kloner som skulle kunna rekommenderas för
Phytophthora-drabbade lokaler där trädslagsbyte är en möjlig åtgärd.
Graden av mottagligheten kan dock variera beroende på trädens ålder
och miljö, samt skadegörarens egenskaper som också varierar i tid och
rum. Vid testförhållanden har våra vanliga barrträd gran och tall visat sig
vara generellt svårare att smitta med Phytophthora (Denman m. fl. 2005;
Cleary m. fl. 2016) men omfattande Phytophthora-skador har
förekommit även på barrträd. Att gran har visat stor mottaglighet för
karantänarten P. ramorum (Denman m. fl. 2005) är oroande. Trädarters
respons i skogsmiljöer och över rotationstiden kan dock avvika från
testförhållanden i växthus eller laboratorium.
Blandskog i olika former (Bild 21) kan ha en fördel i framtidens
skogsbruk också eftersom den kan buffra för Phytophthora-skador
genom att sprida risken: Jämfört med monokulturer som består av ett
trädslag, kan blandskog skapa variation i beståndens mottaglighet för
Phytophthora-angrepp (jmf. Korhonen m. fl. 1999; Ennos 2015). Problem
med Phytophthora-arter som är specialiserade på en värdväxt kan
eventuellt minskas genom växelbruk (t ex al-Phytophthora i plantskolor),
men detta hjälper inte mot Phytophthora-arter som angriper flera olika
växtarter (t ex P. plurivora) (Jung & Blaschke 2004).
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Bild 21. Olika trädarter är olika mottagliga för olika Phytophthora-arter –
blandning av trädarter kan därför vara den rätta vägen att skapa skogar som
kan motstå Phytophthora-skador. Foto Jesper Witzell.

Hygien
Att utöva god hygien i allt arbete i skogen är speciellt viktigt när det
gäller Phytophthora (Bild 22). Principen ”ren vid ingång” bör följas.
Fordon (däck) och större verktyg rengörs från jordrester med borste som
också ska rengöras om den flyttas med. Vattentvätt rekommenderas inte,
man kan istället spraya med klorlösning som får verka 10-15 minuter
innan man lämnar området.
Om möjligt, bör man begränsa rörelsen (människor, fordon, och boskap)
i skogen när marken är fuktig, och leda trafiken till existerande vägar och
stigar. Man bör påbörja alla skötselaktiviteter i områden med låg eller
mellanstor risk och därefter fortsätta till högriskområden. Är man
tvungen att inleda aktiviteter i högriskområden, bör fordon och verktyg
noggrant rengöras (borstning och klorlösning) innan man fortsätter till
lågriskområden. Antalet stigar inom området bör minimeras och om
möjligt bör spång byggas över fuktiga partier. I rekreationsområden kan
man sätta upp enkla ”hygienstationer” med borstar för fordon och även
för skor (Bild 22). Vid större vandringsleder kan man även upprätta
”fotbad” som vandrare leds genom på vägen in eller ut från området.
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Bild 22. Phytophthora-smittan kan flyttas från ett område till ett annat i
jordrester som fastnat i verktyg, skogsmaskiner och fordon. Även
rekreationsaktiviteter kan ha betydelse: totalt 167 g jord hade fastnat på dessa
skor. Ett gram jord kan innehålla miljoner mikrobceller och tusentals arter. Foto
Jesper Witzell.
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Dikning
Markavvattning, skyddsdikning, dikesrensning och andra åtgärder som
syftar till att förbättra vattenbalansen i skogsmarken är alltid att
rekommendera eftersom de minskar möjligheterna för Phytophthoraarternas spridning och sporproduktion.

Hantering av virke och bark från smittade områden
Förutom den relativt ytliga skadan som stamsår orsakar under barken,
skadar Phytophthora inte virket t ex genom att orsaka omfattande röta.
Blödande stamsår verkar inte vara centrala för spridningen av markburna
Phytophthora och stamsårens uppkomst motiverar inte akut fällning av
träden i syftet att begränsa smittan. Enligt Davidson m. fl. (2005) och
Swain m. fl. (2006) överlevde inte den luftburna karantänarten P.
ramorum i bark- och vedrester. Jung & Blaschke (2004) rapporterar dock
att 3-åriga alplantor som odlades tillsammans med bitar av nekrotisk
albark blev infekterade. Kompostering av barkrester kan dock döda eller
kraftigt minska Phytophthora (Noble & Roberts 2004; Swain m. fl. 2006;
Noble m. fl. 2011). Ahumeda m. fl. (2009, 2013) konstaterade att P.
pinifolia, som i Chile orsakat omfattande skador på montereytall (Pinus
radiata), inte överlevde i virket. Trots att de huvudsakliga
spridningsvägarna är levande plantor och jord, verkar det vara motiverat
att undvika att sprida infekterad bark (t ex i täckbark). Import av obarkat
virke, framförallt från områden som drabbats av P. ramorum, är inte
riskfritt då transporterna kan innehåller angripna växtdelar eller smittad
jord. Man bör dessutom komma ihåg att transporter av obehandlat och
obarkat virke är ett klassiskt sätt att introducera även andra skadegörare
(t ex almsjuka) (Bild 23).

Bild 23. Många skadegörare, t ex almsjuka, har flyttats med virke till nya
områden men de flesta Phytophthora-arter verkar istället främst flyttas med
plantor och jord. Foto Johanna Witzell.
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Fosfitbehandling
Fosfit har i plantskolor och trädgårdar används som tillväxtfrämjande
medel som även motverkar Phytophthora skador. Fosfitbehandling
föreslås av forskare som möjlig åtgärd även mot skogsträdens
Phytophthora (Dalio m. fl. 2014). I Sverige är produkter med fosfit dock
registrerade enbart som tillväxtfrämjande och stärkande (vitaliserande)
medel i växtodling och i skötsel av gräsmattor. Enligt miljöbalken kräver
eventuella vitaliserande åtgärder i skogen samråd med Skogsstyrelsen.
Fosfitbehandlingen kan inte ta bort Phytophthora-smittan men den kan
minska skadornas omfattning och spridning (Scott m. fl. 2015). Lovande
resultat med fosfitbehandling vid kontroll av Phytophthora på skogsträd
har rapporterats (Shearer m. fl. 2006; Shearer & Fairman 2007;
Garbelotto m. fl. 2007; Dalio m. fl. 2014; Scott m. fl. 2015). Behandlingar
är mest effektiva när de görs innan träden blivit angripna (preventiv
effekt).
Behandlingen utförs som bladgödsling (större arealer) eller injektioner (t
ex av enskilda värdefulla träd) (Hardy 2001; Shearer m. fl. 2006; Shearer
& Fairman 2007; Garbelotto 2007; Scott m. fl. 2015). Man kan även
pensla eller rolla stammen med fosfitlösningen (T. Jung, muntl.). Crane &
Shearer (2014) rapporterar att injektioner och besprutning av stammar
var mer effektiv än bladgödsling. Enligt australiensiska ”Dieback Working
Group” 10 bör produkten späds med vatten så att halten är cirka 0,3 %
fosfit för bladgödsling (köpta produkter kan innehålla 20-60% aktiva
ingredienser). Garbelotto m. fl. (2007) rekommenderar 0,5%
koncentration. Vätmedel bör användas för bättre vätning, täckning och
vidhäftning av preparatet om det inte redan finns i produkten
(Garbelotto m. fl. 2007). Lösningen används omedelbart och blandas
ofta. Injektioner kan ge effekt i 3-5 år, sprutning i 1-2 år (Hardy m. fl.
2001). Behandling utförs bäst i maj eller tidigt i juni då träden aktivt
transporterar vatten, helst på morgonen, och inte precis efter regn eller
precis före regn10.
Fosfit transporteras effektivt i växter där det slås ihop med växternas
organiska fosfatreserver och koncentreras i vävnader med aktiv tillväxt
(Scott m.fl. 2015). Fosfit kan fungera på två olika sätt: låga
koncentrationer aktiverar trädens egna resistensmekanismer medan
högre koncentrationer kan minska tillväxt (mycelium) och
sporproduktion hos Phytophthora (Wilkinson m. fl. 2001; Jackson m. fl.
2000; King m. fl. 2010; Scott m. fl. 2015). Toxiska effekter kan dock
förekomma, t ex nekros eller missbildningar, men fosfit kan även orsaka
osynliga förändringar i trädens funktioner och strukturer (Scott m. fl.
2015) Man har inte kunnat visa att fosfit skulle ha negativa effekter på
produktionen av livskraftiga frön (Fairbanks et al 2001). Vid långvarig
användning av fosfit kan Phytophthora bli mindre känslig för fosfits
toxiska effekt (Dobrowolski m. fl. 2008).

10

https://dwg.org.au/treatment
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Steg 3 – Bevaka

Inspektioner

Forskning har visat att ett flertal Phytophthora-arter är mycket aktiva i
sydsvenska lövskogar. Man bör därför regelbundet inspektera bestånden
för att observera misstänkta symptom. Att så tidigt som möjligt kunna ta
hänsyn till risken för Phytophthora-skador är en stor fördel i planering av
skötselåtgärder och ekonomiska investeringar och resultat.

Information och pågående forskning
På en skogsfastighet bör alla medarbetare informeras om Phytophthora
och dess spridning samt hur man kan minska riskerna för introduktion av
Phytophthora till nya områden. Informationsmaterial på svenska och
engelska, t ex för skyltar (i rekreationsområden) finns tillgängligt via SLU
(se ”Kontaktinformation”). Forskare vid Institutionen för sydsvensk
skogsvetenskap, SLU Alnarp, svarar gärna på frågor kring hantering av
Phytophthora i sydsvenska lövskogar.
Intensiv forskning kring Phytophthora pågår runt om i världen och ny
information genereras hela tiden. En del av denna information finns
tillgänglig via internet (se ”Internetresurser”), oftast på engelska. Vid SLU
Alnarp pågår ett större forskningsprojekt ”Medborgarvetenskap och

från-gener-till-landskapet metod i bekämpning av Phytophthora-skador
i södra Sverige” (2016-2018) som kommer att leverera ny vetenskaplig
information om Phytophthora-arternas spridning och genetiska
bakgrund i Sverige, samt bygga upp en öppen, interaktiv databas med
information om Phytophthora-arternas spridning (Bild 24).

Bild 24. Vid SLU Alnarp studeras Phytophthora-arternas förekomst i sydsvenska
lövskogar. Foto Johanna Witzell.
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