
•	 Sluträkningen	efter	Sydsveriges	senaste	stora	stormar	är	långt	ifrån	klar.	Många	av	de	träd		
som	inte	föll	har	skador	som	framträder	först	nu.

•	 Stormarna	har	på	sina	ställen	medfört	sprickor	i	kvarvarande	träd.	Dessa	sprickor	har	medfört	
stambulor	med	tjurved	och	extrema	vårvedsceller.

•	 Naturen	har	en	fantastisk	förmåga	till	självläkning.	Tjurved	bildas	för	att	få	trädet	i	balans		
och	återskapa	styrka.	Den	mycket	extrema	vårveden	bildas	för	att	snabbt	återskapa	förmågan	att	
transportera	vatten	upp	till	kronan.	Sprickorna	har	avbrutit	vattentransporten	med	uttorkning	av	den	
omgivande	splintveden	som	följd.

•	 Virke	med	bulor	torde	mer	eller	mindre	bli	vrakat	som	timmer	och	medför	stora	förluster		
för	skogsägarna.
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De stormar som drabbat Göta-
land och Svealand de senaste 
åren har medfört virkesskador 

av olika slag. Stambrott ger sprickor i 
virket som innebär utbytesförluster för 
sågverken. Ofta upptäcks sprickorna vid 
aptering i skogen eller vid inmätningen 
vid sågverket, men ibland tyvärr först i 
slutprodukterna. Andra skador orsakas av 
insekter som sprider blånad som i sin tur 
följs av rötsvampar.

Många av de nämnda skadorna är 
relativt väl kända. Mindre kunskap finns 
om stamknölar, bulor, som kan uppstå 
på de träd som klarat stormen och inte 
knäckts eller fällts. 

I syfte att få mer kunskap om dessa 
stamknölar och deras effekt på virkes-
kvaliteten har vi genomfört en mindre 
fältstudie av granar (Picea abies) i ett 
stormdrabbat område norr om Hinneryd 
i Kronobergs län. Denna studie har sedan 
kompletterats med en litteraturgenom-
gång.

Det utvalda bestånd som ingick i stu-
dien låg i trakterna av det cirka en miljon 
hektar stora område från Jönköping i norr 
till Osby i söder, där Växjö Universitet 
(Thörnqvist 2008) beräknar att var tredje 
gran har dessa skador. Inom hela det om-
råde som drabbades av stormen Gudrun 
uppskattar man att det finns cirka 40 
miljoner kubikmeter rotstående skog med 
den här typen av skador. Om dessa siffror 

stämmer torde effekten av skadorna öka 
framöver. I de mest drabbade områdena 
hade de flesta träden blåst omkull men ett 
antal stammar stod fortfarande kvar och 
såg ut att ha klarat sig oskadda, varför de 
lämnades kvar vid upprensningsarbetet. 
Vid en kontroll drygt tre år efter stormen 
Gudrun hittades ett antal granar med 
markanta utbuktningar längs hela stam-
men. Några träd fälldes och prover togs 
ur varje stam på olika höjdnivåer.

Veden

Det har konstaterats att bulorna förekom-
mer utanför kompressionssprickor i veden. 
När trädet utsätts för stark vind svajar det 
fram och tillbaka. Kompressionssprickorna 
uppstår på läsidan av trädet då stammen 
böjs i vindriktningen och veden trycks 
ihop. I normalt barrvirke är splintveden 
fuktig, eftersom vattentransporten till 
kronan sker via fibernätverket i splintve-
den, men i dessa granar är splintveden vid 
sprickorna torr på grund av avdunstning. 
En hel del tryckved (tjurved) har också 
konstaterats i anslutning till bulorna. Bu-
lorna uppkommer genom att årsringarna 
blir abnormt breda vid sprickorna, och de 
består mestadels av vårvedsfibrer.

Sprickor

Kompressionssprickorna bildas under 
trädens kraftiga böjning som orsakas av 
stormvindarna. Fenomenet är känt sedan 

tidigare, men har inte observerats i någon 
större omfattning i Sverige. Det krävs 
speciella förhållanden för att dessa bulor 
ska uppstå. Som framgår av bilderna går 
sprickorna ganska långt in i veden och 
utgör skador på virket som försvagas, vil-
ket påverkar den sågade varans hållfasthet 
avsevärt. 

Tryckved – vårved

Tryckvedsceller är mörkare och rödakti-
gare än normala celler och kan förväxlas 

Sprickor och bulor i en stormskadad granstam.

Stora mellanrum i vedstrukturer samt  
abnormt stora fibrer förekommer i bulveden.



med sommarved. Ved med kraftig tryck-
ved kan ha upp till 70 % högre densitet 
än normal ved. Till skillnad från normal 
ved har tryckvedscellerna ett runt tvärsnitt 
samt en förtjockad cellvägg och är 25 % 
kortare. 

Den tryckved som bildats vid bulorna 
har uppstått därför att trädet försökt kom-
pensera och räta upp stammen efter den 
kraftiga nedböjning som stormvindarna 
orsakade. Själva bulan består av abnormt 

breda årsringar, ända upp till fyra gånger 
bredare än normalt. De består dessutom 
nästan uteslutande av vårvedsfibrer med 
något tjockare cellvägg än normalt. Vår-
vedsfibrer med tunna väggar har i barrved 
som främsta uppgift att transportera vat-
ten. Barrved innehåller inte som lövved 
kärl men de här abnorma årsringarna har 
strukturer som påminner om kärl.

I bulorna varvas tryckved och den 
abnorma vårveden på ett sätt som med-

för ökad vattenupptagningsförmåga och 
förbättrad styrka mot ytterligare vindpå-
verkan. Den abnorma vårveden i bulorna 
förefaller att vara mest koncentrerad till 
sprickans placering, medan tryckveden är 
mer utvecklad på sidorna av sprickan. 

Som nämnts tidigare är områdena i 
splintveden ovanför och under sprickorna 
torr, och ingen vattentransport förekom-
mer. Bulorna är med stor sannolikhet ett 
sätt att kompensera detta. Mycket vårveds-
fibrer och stora kärlliknande strukturer 
leder till ökad vattentransport. 

Mögel

Ett antal uppsågade stockar lämnades 
utomhus och möglade efter några dagar. 

Tvärsnitt av gran (till vänster); tvärsnitt med kärl av björk (överst till höger) och bok  
(till höger).

Mögeltillväxt på provbitarna. Som framgår är mögeltillväxten betydligt mer omfattande i den nybildade vatten- och 
näringstransporterande splintveden än i den som torkat p.g.a. sprickbildningen. 

Tvärsnitt i stambula. Stärkelsekorn och 
hartser kan ses i fibrernas håligheter.
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Författare

Det är intressant att notera att mögeltill-
växten var begränsad till de områden där 
vattentransport fanns, och att tillväxten 
var mycket kraftigare i områdena kring 
sprickorna (i bulorna). Träfibrerna i barr-
ved både transporterar vatten och lagrar 
näring i form av stärkelse (se bilden med 
stärkelse). I bulorna har vävnaden anpassat 
sig för att kompensera för bortfallet av vat-
tentransport till följd av sprickbildningen. 
På samma sätt har lagringen av stärkelse 
koncentrerats till dessa områden. Tillgång 
till näring per ytenhet styr mögelpå-
växtens intensitet. 

Virkeskvalitet

De studerade träden kanske hör till de 
mest skadade, men även skador av mindre 
omfattning torde medföra att timret bör 
vrakas. Förekomsten av sprickor medför 
att även produkter med lägre krav på 
timrets kvalité, t.ex. emballage, är svåra 
att tillverka av stockar med stamknölar. 
Även för massa- och pappersindustrin 
torde det uppstå negativa effekter som 
bräckage, stockar som lätt bryts av under 
hanteringen, i barktrummorna och där-
med vedförluster, samt sämre flis. Även 
fibrer från tryckved och den extrema 
vårvedsbildning som konstaterats bör or-
saka förluster. Används virket till bränsleflis 

är denna troligen likvärdig med flis från 
oskadat virke, och den kanske t.o.m. har 
ett högre värde tack vare högre torrhalt då 
stora delar av splintveden torkat. 

Foto: S. Bardage och H. Fryk.

Stig Bardage är forskare 
inom området trävetenskap vid  
institutionen för skogens produkter
SLU,  Uppsala
Tel: 018-67 34 89  
E-post: Stig.Bardage@sprod.slu.se

Mats Nylinder är professor  
i virkeslära och prefekt vid  
institutionen för skogens produkter
SLU, Uppsala  
Tel: 018-67 24 70
E-post: Mats.Nylinder@sprod.slu.se

Fakta om Gudrun och Per
Stormen som kom att kallas Gudrun 

rasade den 8-9 januari 2005. En 

flyginventering utförd av skogsvårds-

organisationen direkt efter stormen 

visade att Gudrun fällde ca 75 miljoner 

kubikmeter skog i Götaland. Kronobergs 

och Jönköpings län drabbades värst 

där 18 % respektive 12 % av skogen 

skadades. Gran och löv utgjorde 82 % 

av den totala volymen stormfälld skog. 

Som skadade träd räknades alla träd 

som var omkullblåsta, avbrutna under 

halva trädlängden eller lutade mer än 30 

grader. 

     Den 14 januari 2007 kom stormen 

Per som fällde 12 miljoner kubikmeter 

skog och som drabbade både Götaland 

och Svealand.
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