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PHYTOPHTHORA PÅ FRAMMARSCH I 
SYDSVENSKA LÖVSKOGAR

Mimmi Blomquist, Michelle Cleary och Johanna Witzell

Döende alar längs med våra vattendrag 
och vissnande bokar i sydsvenska par-
ker vittnar om att en ny skadegörare 
etablerats i Sverige. Phytophthora be-
tyder passande nog ”växtförgörare” på 
grekiska och till skillnad från andra pa-
togener utgör de ett hot mot en rad bety-
delsefulla svenska barr-, och lövträd. Ny 
forskning, som tar hjälp av allmänhe-
tens frivilliga insatser, pågår dock med 
syftet att öka kunskapen om Phytopht-
hora-arternas utbredning i Sydsverige, 
vilket är ett viktigt första steg i arbetet 
med att begränsa framtida skadeverk-
ningar.

Phytophthoras mörka historia
Phytophthora är hyfbildande mikroor-
ganismer som trots stora likheter är helt 
obesläktade med svampar (Richards et al., 
2006). Omfattande skador av Phytopht-
hora, eller algsvamp, upptäcktes under 
mitten av 1800-talet då den slog ut potatis-
skörden runt om i Europa (Reader, 2009). 
Irland drabbades särskilt hårt då två miljo-
ner irländare svalt eller tvingades emigrera 
under loppet av ett par år (Ribeiro & La-
mour, 2013).

Sedan upptäckten av släktet har fler än 
150 olika arter av Phytophthora identifie-
rats (Jung et al., 2015). Många av dessa 
orsakar idag stora problem inom jordbru-

ket medan andra är invasiva skadegörare i 
skogsekosystem (Lamour, 2013). De flesta 
arter av Phytophthora är rotpatogener som 
angriper rötterna hos friska värdväxter 
(Oßwald et al., 2014). Spridning till nya 
områden sker vanligen genom förflyttning 
av levande växter som bär på smittan (Jung 
et al., 2015), enbart ett fåtal arter sprids via 
sporer i luften (Grünwald et al., 2012). 

Vissa arter av Phytophthora är specia-
lister på en enda värdart, medan andra är 
generalister som kan angripa många olika 
värdar (Oßwald et al., 2014; Kroon et al., 
2012). I sina naturliga miljöer orsakar Phy-
tophthora sällan skador (Liebhold et al., 
2012), men om de flyttas till nya miljöer 
eller om nya värdväxter introduceras, kan 
tidigare harmlös Phytophthora förvandlas 
till aggressiva skadegörare (Hansen, 2015). 
Den potentiella skaderisken i skogar är hög 
eftersom många trädarter är mottagliga för 
infektioner av ett flertal olika Phytophtho-
ra-arter (Jung et al., 2015; Orlikowski et 
al., 2011; Jung & Burgess, 2009; Jung et 
al., 2009; Brasier, 1999; Erwin & Ribeiro, 
1996; Jung et al., 1996). I Europa har Phy-
tophthora framförallt orsakat omfattande 
skador på lövträd som äkta kastanj, bok, al, 
och ek (Jung et al., 2013). 

Spridning av Phytophthora
Eftersom infekterade växter kan se helt 
friska ut har den internationella växthan-
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deln under århundraden bidragit till sprid-
ningen av Phytophthora (Jung et al., 2015; 
Zentmyer, 1988). Än idag är spridningen 
från plantskolor problematisk. 

En ny studie som undersökt över 700 
plantskolor i 23 Europeiska länder fann att 
hela 92 % av plantskolorna distribuerade 
trädgårdsväxter och skogsplantor infekte-
rade med Phytophthora (Jung et al., 2015). 
Skadegöraren introduceras därmed vid 
plantering av tillsynes friska plantor i sko-
gar, parker och trädgårdar. Inom ett smit-
tat område sprids sedan Phytophthora med 
markvattnets rörelser i jorden (Hansen, 
2015) samt via människor och djur som 
för vidare smittad jord på skor och tassar. 
Sporer fastnar även på skötselredskap och 

skogsmaskiner, vilket leder till att skade-
göraren sprids vidare. 

Phytophthora bildar i huvudsak två oli-
ka sportyper (Hansen, 2015). Dels kortli-
vade zoosporer med förmågan att simma i 
vatten eller i vattenmättade jordar i sin jakt 
på nya växtrötter, dels oosporer eller kla-
mydosporer som är långlivade, har tjocka 
cellväggar och kan överleva torka under 
flera månader eller år (Jung, 2011; Judel-
son & Blanco, 2005). Oosporerna kan vid 
gynnsamma och fuktiga förhållanden ut-
veckla sporangier, som är strukturer som 
antingen infekterar värden direkt, eller 
bilda nya zoosporer (Judelson & Blanco, 
2005).

Figur 1. Kronans utglesning pekar på rotskador som kan orsakas av Phytophthora-angrepp. 
Foto: Johanna Witzell.
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Skadebild på träd
Beroende på förhållandet mellan värdväxt 
och Phytophthora kan infektionen begrän-
sas till rotsystemet eller spridas uppför 
stammen till de ovanjordiska delarna av 
trädet (Oßwald et al., 2014). Om smittan 
är begränsad till rotsystemet kan det dröja 
flera år innan infekterade träds rotförluster 
blivit så allvarliga att sekundära symptom, 
som utglesad krona (Figur 1) och små gul-
aktiga blad kan urskiljas ovan jord. 

Om smittan även sprids uppför stammen 
bildas blödande stamsår som är karakteris-
tiska för Phytophthora (Figur 2). Förstö-
relsen av rotsystemet leder så småningom 
till att träd får problem med vatten-, och 
näringsupptag, vilket försvagar träden 
(Oßwald et al., 2014). De försvagade trä-
den angrips därefter ofta av sekun-
dära skadegörare, som på grund av 
trädens försämrade kondition kan 
leda till trädets död.

Phytophthora i Europeiska sko-
gar
Ett flertal arter av Phytophthora 
är inblandade i vitalitetsnedsätt-
ning och mortalitet på träd i Europa 
(Haavik et al., 2015; Jung et al., 
2013). Lövträden är särskilt hårt 
drabbade och Phytophthora har or-
sakat omfattande skador på bland 
annat bok, al och även är troligtvis 
även en bidragande faktor till ek-
död. 

Bokar runtom i Europa angrips 
av åtminstone 14 olika arter av 
Phytophthora, som leder till att trä-
den försvagas och blir extra mot-
tagliga för torka, storm och/eller 
attacker av sekundära skadegörare, 
vilket ofta leder till mortalitet (Jung 

et al., 2013). Även al är mycket mottaglig 
för en rad olika arter av Phytophthora, och 
i vattensjuka områden kan mortaliteten 
överskrida 50 % (Jung et al., 2013; Brasier 
et al., 2004).

Bryter ner rötter på ek
Ekdöden kan orsakas av många olika fak-
torer, både abiotiska och biotiska, som 
tillsammans leder till skadade rotsystem, 
vissnade lövverk, minskad vitalitet och i 
förlängningen ofta till mortalitet (Haavik 
et al., 2015; Jönsson Belyazid, 2004). 

Tillsammans med andra skadegörare är 
minst 10 olika arter av Phytophthora in-
blandade i nedbrytningen av rötter på ek i 
Europa (Jung et al., 2013). Decennier kan 
passera innan förlusten av rötter kan anas 

Figur 2. Blödande stamsår på bok orsakade av 
Phytophthora är en allt vanligare syn i södra Sverige. 
Foto: Jesper Witzell.



Ekbladet 31

21

genom utglesning av kronan och ett viss-
nande bladverk (Jung et al., 2013). Andra 
vanliga symptom är tjärliknande fläckar 
på barken samt vattskottbildning. Vid 
detta stadium har miljön en stor påverkan 
på ekens hälsa och exempelvis torka kan 
försvaga trädet avsevärt, vilket leder till att 
trädet får svårare att försvara sig mot andra 
skadegörare (Jung et al., 2013). På sikt le-
der ofta detta till att påfrestningarna blir för 
stora och att trädet sakta dör. 

Phytophthora i Sverige 
I Sverige har åtta arter av Phytophthora 
upptäckts som skadegörare på skogsek, 
bergek, klibbal, gråal, bok och hästkastanj 
(Cleary et al., 2016; Redondo et al., 2015a; 
Redondo et al., 2015b; Jung et al., 2013; 
Jönsson et al., 2003; Olsson, 1999). Även 
skogsträd som gran, tall och björk är mot-
tagliga för flera av de Phytophthora-arter 
som nu finns i Sverige (Jung et al., 2015; 
Jung & Burgess, 2009). Dock har dessa do-
minerande och ekonomiskt mycket viktiga 
trädslag ännu inte rapporterats vara smit-
tade i Sverige. 

Det är svårt att uppskatta hur stora ska-
dor Phytophthora-angrepp kan orsaka i 
svenska skogar och parker eftersom skade-
verkningarna varierar från fall till fall be-
roende Phytophthora-artens aggressivitet 
(Werres, 1995), värdväxtens mottaglighet 
(Oßwald et al., 2014) och miljöfaktorer 
som temperatur, jordfuktighet och torka 
(Redondo et al., 2015a; Martin et al., 2012; 
Sturrock et al., 2011; Jung, 2009). De över-
gripande skadorna beror även på vilka se-
kundära skadegörare som angriper trädet, 
efter att det blivit försvagat av Phytopht-
hora (Jung, 2009). 

Klimatförändringarna kan potentiellt 
förvärra Phytophthora-arternas skade-

verkningar (Martin et al., 2012; Erwin & 
Ribeiro, 1996). Med tanke på klimatsce-
narion som pekar på sannolikheten för ett 
varmare klimat i Sverige (Kjellström et 
al., 2014), kommer förhållandena för Phy-
tophthora troligtvis förbättras i framtiden. 
Ett varmare klimat kommer att förlänga 
säsongen för Phytophthora-arternas till-
växt. Sannolikt kommer även nederbörden 
att öka i Sverige (Kjellström et al., 2014), 
vilket troligtvis kommer vara fördelaktigt 
för zoosporernas aktivitet. Dessa sporer 
sprider sig i vattenmättad jord (Judelson & 
Blanco, 2005).

Phytophthora-arter kartläggs genom 
medborgarforskning 
Phytophthora som skadegörare på träd är 
ett relativt outforskat område i Sverige. 
För att fylla denna kunskapslucka arbetar 
forskare vid institutionen för Sydsvensk 
skogsvetenskap vid SLU i Alnarp bland 
annat med kartläggning av förekomsten av 
Phytophthora-arter i sydsvenska lövskogar 
(Figur 3). 

För att uppnå en effektiv kartläggning 
kommer allmänheten involveras i rappor-
teringen av misstänkt sjuka träd. Denna 
metod, där intresserade medborgare frivil-
ligt bidrar till forskningen kallas medbor-
garvetenskap (engl. ”citizen science”). 

I västra USA har Phytophthora-forskare 
sedan 2008 involverat allmänheten i ett 
medborgarvetenskap-projekt: med hjälp 
av intresserade medborgare har man kart-
lagt spridningen av Phytophthora-arten 
(P. ramorum) som orsakar plötslig ekdöd 
hos amerikanska ekar (Meentemeyer et 
al., 2015). Det frivilliga arbetet sker enligt 
noggranna instruktioner från forskare och 
kräver inga förkunskaper. Mobil-appar och 
interaktiva websidor är viktiga verktyg i 
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medborgarvetenskap. Det amerikanska 
Phytophthora-projektet har varit mycket 
framgångsrikt och avsevärt förbättrat fors-
karnas möjligheter att snabbt insamla vär-
defull information. I gengäld får allmänhe-
ten en meningsfull möjlighet att påverka 
forskningen och bidra till skogens hälsa. ■
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