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Over hele landet står 
mange ask igen med tørre 
toppe. 

Skaderne sættes i forbin-
delse med klimaforhold, 
men en eller flere svampe-
arter spiller muligvis også en 
rolle. Forskere i flere lande 
leder efter en forklaring.

Alvorlige skader har igen ramt ask 
mange steder i skovene og det åbne 
land. Symptomerne er døde skud-
spidser i toppen og på sidegrene. 
Skaderne betegnes derfor som ’top-
tørre’ eller ’askeskudssyge’ (foto 1).

Skaderne forekommer på ask i 
alle aldre, fra planteskolestadiet til 
meget gamle træer. Skaderne er ofte 
mest iøjnefaldende på unge træer, 
fordi en forholdsvis stor del af de-
res krone er påvirket, og fordi de er 
nede i se-højde. 

Lignende symptomer forekom-
mer på ask i Sverige og andre lande 
i Nord-Europa (Barklund 2005, 
2006a,b, Juodvalkis & Vasiliaus-
kas 2002, Przybyl 2002). Vi kender 
endnu ikke den nøjagtige forklaring, 
men skadernes omfang og udbre-
delse giver anledning til stor bekym-
ring og mange spørgsmål.

Den foreløbige forklaring er, at 
der kan være tale om en kombina-
tion af klimaskader og svampean-
greb. Det er også muligt, at flere 

forskellige årsager giver sig udtryk i 
ens eller næsten ens symptomer.

Er det samme skade som 
tidligere?
Siden 2003 har der været toptørre 
i ask mange steder i Danmark. Den 
udbredte skade i foråret 2005 min-
der om den nuværende (foto 2 og 
3). Nogle træer er faktisk skadet 
begge gange. 

Der er imidlertid to væsentlige 
forskelle:

Den nuværende skade var synlig 
allerede, da asken sprang ud i maj 

2006. Den er opstået efter vækst-
sæson 2005 og før vækstsæson 
2006. Årringen fra 2005 er nemlig 
færdigudviklet, mens 2006-årringen 
ikke er begyndt at gro under den 
døde bark.

Det nederste stykke af den døde 
bark sidder typisk på et mindre 
område af skudaksen fra 2004 eller 
evt. ved bunden af årsskuddet fra 
2005. Nekrosen er ofte orienteret i 
sydlig retning, men kan også om-
fatte hele skuddets omkreds. Ska-
den udgår således fra et begrænset 
område, hvor kambiet er dræbt i 

Foto 1. Toptørre i ask på Sydfyn sidst i maj 2006. Skaden indtraf efter afslut-
ning af vækstsæson 2005 og før starten af vækstsæson 2006. De døde toppe 
blev først synlige, da træerne sprang ud. Foto: Gustav Berner.

SKADER PÅ SKOV

SKOVEN 09 2006408



efteråret 2005 eller i løbet af vinte-
ren 2005-06.

Herefter har frost og blæst i kom-
bination med stærk solindstråling 
udtørret de dele af top og skud, som 
lå oven for den døde bark. Skadede 
træer har typisk ingen skudstræk-
ning fra toppen og de øvre side-
grene i vækstsæsonen 2006.

Skaden i 2004-05 skyldtes, at 
kambiet blev dræbt i foråret 2004. I 
mange tilfælde sprang træerne nor-
malt ud i 2004. Årsskuddene visnede 
først i august eller i løbet af efter-
året og vinteren. Skaden viste sig 
derfor nogle steder så sent som ved 
udspringet i 2005. 

Barkdrabet kunne dengang da-
teres ret præcist, fordi årringen fra 
2003 var afsluttet, og der blev set 
vårvedskar fra 2004 lige bag det 
dræbte kambium (foto 4). Skaden 
blev derfor tilskrevet klimatiske fak-
torer, nemlig stærk kulde midt i maj 
2004 (Thomsen 2005).

Den anden forskel mellem de to år 
er den basale nekroses udseende. I 
begge år kan grænsen mellem død 

Foto 2 og 3. Toptørre i 8-10 meter høje ask i foråret 2005 (til venstre) og foråret 2006 (til højre). Skaderne omfatter i 
begge tilfælde topskuddet og årsskud fra foregående år. I 2004 viste skaderne sig senere på vækstsæsonen som visne 
toppe eller i forbindelse med udspring i 2005. I 2006 viste skaderne sig straks ved udspring. Foto: IMT 2005 og JPS 2006.

Foto 4. Årsskud fra 2003. Årringen for 
2003 er normalt afsluttet. Den første 
række vårvedskar i 2004 er dannet 
(pil), men herefter er kambiet dræbt. 
Foto: IMT.

Foto 5. Kort, men diffus overgang 
mellem dræbt og levende bark på 
ask. Foto: JPS.
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og levende bark være diffus og gå 
hele vejen rundt om stammen på et 
kortere stykke (foto 5).

I 2006 er nogle af skaderne cen-
treret om en død sidegren. Nekrosen 
er i de fleste tilfælde ensidig og 
tydeligt langstrakt (foto 6 og 7). Der 
er ofte en omfattende misfarvning af 
veddet umiddelbart under nekrosen.

Er det svampeangreb?
Vi har konstateret en række svampe-
arter i prøver fra askebevoksninger 
forskellige steder i Danmark, men 
svampene er ikke identificeret endnu. 
Det kræver nemlig omfattende under-
søgelser at fastslå, om der er tale om 
svampeangreb (se boks 1).

Hos DEG Green Team undersøges 
det for øjeblikket, om de tilsva-
rende problemer med toptørre hos 
ask i danske planteskoler skyldes 
svampeangreb (Leonhard 2006). La-
boratoriet har indtil videre isoleret 
forskellige svampe.

I Sverige har forskerne fra ska-
dede asketræer isoleret en svamp, 
som de har brugt til at fremkalde 
de samme symptomer med. Der er 
endnu ikke sat navn på svampen, 
men man antager, at den er en med-

virkende årsag til askeskudssyge 
eller toptørre hos ask.

Hvad kan man gøre?
Umiddelbart er der ikke meget at 
gøre ved problemet, uanset hvad 
årsagen er. Forsøg på at afhjælpe ef-
fekten af skaderne bør tage udgangs-
punkt i, hvorvidt skaderne gentager 
sig i de kommende år, samt hvad 
der er økonomisk og praktisk muligt.

De fleste ask vil skyde igen neden 
for det døde barkområde. Det med-
fører en forringet form med flere 
toppe og krumninger på hovedaksen.

I unge skovkulturer kan man 
fjerne de døde skud og formklippe 
træerne, så de kun har én levende 
top. Vent eventuelt til efter næste 
vækstsæson, hvor man kan se, hvil-
ken top der klarer sig bedst, og om 
skaden indtræffer igen. Hvis der er 
tale om et smitsomt svampeangreb, 
bør det afklippede materiale i prin-
cippet fjernes fra arealet, men dette 
kan være umuligt i praksis.

I ældre bevoksninger, hvor træ-
ernes toppe er uden for umiddelbar 
rækkevidde af en saks eller en sav 
på stang, kan det ikke betale sig at 
forsøge formklipning. På sigt kan 

man modvirke effekten af toptørre i 
forbindelse med udvisningen (ved at 
hugge de skadede træer).

Skaderne, som viste sig i foråret 
2006, opstod efter, at knopperne var 
dannet, men inden udspring. Det 
betyder, at det var vanskeligt at kon-
statere skaden, før træerne sprang 
ud. For træer, som var højere end 3-
4 meter var det i praksis umuligt.

Skadede træer forekommer ofte 
gruppevis. Det kan medføre huller i 
bevoksningen, som ikke senere kan 
lukkes, især hvis bevoksningen er 
tyndet hårdt i vinteren 2005-06. Det 
anbefales derfor, at skadede træer 
indtil videre forbliver i bevoksnin-
gen de steder, hvor de kan tjene til 
at lukke sådanne huller i kortere el-
ler længere tid. 

De omfattende skader kan be-
virke, at skovbevoksningers økono-
miske potentiale reduceres betrag-
teligt. Det skyldes især den direkte 
forringelse af vedkvaliteten på grund 
af den øgede mængde af tveger og 
sabelformede skud.

Såfremt der ikke kan opnås en re-
gelmæssig fordeling af de tilbagevæ-
rende bestandstræer, vil utilsigtede 
huller i bevoksninger desuden resul-

Foto 6 og 7. Langstrakte og ensidige nekroser i bark på ask, august 2006. Be-
mærk den døde kvist fra 2005 midt i nekrosen (rød pil) og kallus omkring den 
dræbte bark (blå pil). Foto: IMT.
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Boks 1. Identifikation 
af svampeangreb
Hvis man skal afgøre, om svampe-
angreb er skyld i skaderne på ask, 
skal svampen først findes i den 
døde bark, enten som frugtlege-
mer eller ved at dyrke svampen i 
laboratoriet. Ofte findes der flere 
svampe, fordi den døde bark hur-
tigt bliver koloniseret.

Derefter skal de fundne svampe 
artsbestemmes, og man skal søge 
efter viden om svampene og de-
res evne til at angribe den pågæl-
dende værtsplante. For definitivt 
at afgøre, om en af de fundne 
svampearter er patogen, skal 
man smitte værtsplanten med 
svampen, fremkalde de samme 
symptomer og til sidst genisolere 
svampen fra det syge væv.

Når man har fundet ud af, 
hvilken svamp der forårsager 
skaden, skal man dernæst afklare 
svampens infektionsbiologi. Det 
vil sige, hvornår, hvordan og hvor 
sker smitten af værtsplanten.
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tere i en ringere naturlig oprensning. 
Også tilvæksttab kan spille en væ-
sentlig rolle. I værste fald må kultu-
rer med omfattende eller gentagne 
skader måske opgives til produktion 
af kvalitetstræ.

For ask i det åbne land og i by-
ernes grønne områder og haver er 
skaderne formodentlig af mindre be-
tydning, medmindre der er tale om 
træer, som tjener bestemte, ornamen-
tale formål. I så fald tilrådes formklip-
ning og evt. fjernelse og afbrænding af 
det afklippede materiale.

Hvis skaden skyldes svampeangreb, 
vil en præcis afklaring af infektions-
biologien give bedre mulighed for at 
komme med konkrete anbefalinger. 
Det forudsætter imidlertid finan-
siering af arbejdet på et passende 
niveau.

Tak

Observationerne af toptørre ask er fore-
taget i forbindelse med den årlige over-
vågning af skovenes sundhed og i forsøgs-
bevoksninger, som indgår i et projekt om 
udrensning og tyndingshugst i ung ask. 

Udrensningsprojektet er støttet af Skov- og 
Naturstyrelsens ordning for praksisnære 
forsøg.
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Ordforklaringer:
Identificere: Artsbestemme.
Infektion: Smitte med en sygdom.
Kallus: Sårvæv der forsøger at over-

vokse skaden.
Kambium: Vækstlag lige under bar-

ken, hvorfra der dannes nyt ved 
og ny bark.

Nekrose: Dødt væv
Patogen: Sygdomsfremkaldende
Vårved: Store vedkar der dannes 

om foråret. Senere på sommeren 
dannes det mørkere høstved (der 
kan anvendes når man skal tælle 
årringe).

Poland Forest Sp. zo.o entreprenørfirma 
har etableret et dansk datterselskab 
Poland Forest ApS, som tilbyder alle 
entreprenøropgaver indenfor skov- og 
landbrug samt bygge- og anlæg.

Alt arbejde udføres af medarbejdere med 
arbejds- og opholdstilladelse ansat på 
overenskomstmæssige vilkår. 

Vi taler dansk og kan træffes på:

tel. 0048 602 137 022
fax. 0048 663 05 50

mail: pt@polandforest.pl 

FAE er italienske gren- og stenknusere af 
højeste kvalitet. Med en FAE er du sikker på 
”færdigt arbejde”: Når et område er behand-
let med en FAE grenknuser, er det klart til 
nyplantning igen. Grenknuserprogrammet 
dækker over en bred vifte af redskaber til 
grenknusning, stubfræsning, naturpleje m.v. 
Stenknuseren er ideel til vedligeholdelse af 
mark- og skovveje m.v.

FAE – markedets 
stærkeste knusere!

Hvem har lige set, 
og kvalitetsvurderet 
de fleste af landets 

skovplanter!
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