
Inledning: Brand har alltid varit en 

naturligt förekommande störning i Sverige. 

Vid plantering av barrträd efter en brand 

finns en stor risk att mer än hälften av 

plantorna inte överlever på grund av 

parasitsvampen rotmurkla1. Vilka åtgärder 

kan vidtas för att förhindra att rotmurklan 

tar död på de planterade plantorna?  
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Diskussion: Rotmurklan tillhör gruppen 

sporsäcksvampar (Ascomycota)2. Dess 

fruktkroppar är mörkt brunfärgade och har 

oregelbunden form, se figur 1. Svampen tar 

upp näring från gamla stubbar och unga 

plantors rötter 3. Rotmurklan uppträder på 

hyggen upp till tre år efter brand. Med hjälp 

av bekämpningsmedel kan plantor överleva 

i större utsträckning, se figur 2. Däremot är 

denna åtgärd troligtvis kostsam och 

tidskrävande. Eftersom rotmurklan angriper 

rötter kan ett alternativ till plantering vara att 

så marken4. Detta kan ske direkt efter 

brand. Sådd lämpar sig dock inte på alla 

marker5. Bedömning kan alltså behöva ske 

från fall till fall. Större kunskap om 

rotmurklans näringsförutsättningar ökar 

chansen att bekämpa svampen7. 
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Figur 1. Rotmurkla, Rhizina undulata6 

Slutsats: 

Vill man få en lyckad föryngring efter brand bör 

man alltså; avvakta i tre år, så marken, eller 

använda bekämpningsmedel. Dessa tre 

metoder ger en föryngring med god 

överlevnad. 

  

Figur 2. Diagrammet visar 

skillnad i överlevnad hos plantor 

som planterats direkt efter brand 

med och utan 

bekämpningsmedel, respektive i 

avsaknad av brand1. 
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