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Formålet med dette notat er at give en opdatering på status for asken i relation til det fremadskri-
dende angreb af asketoptørre. Notatet er især rettet mod de medarbejdere, der har ansvaret for 
driften af Naturstyrelsens skovarealer, men det kan tillige tjene til inspiration for andre.

Notatet giver 
 retningslinjer for Naturstyrelsens håndtering af træarten ask på Naturstyrelsens arealer indtil 

videre samt 
 peger på styrelsens fortsatte medvirken til udredning og forskning på området.

Notatet er skrevet på baggrund af en høring på Naturstyrelsens enheder i forsommeren 2011 (jfr. 
bilag), på baggrund af foreliggende viden (jfr. kildeangivelserne) og senest på baggrund af en te-
madag om ask, som blev afholdt i Nordsjælland den 22.september 2011. Notatet har været drøftet i 
CKF for bæredygtig arealdrift (Økonomi, drift og arealforvaltning) og til høring internt i styrelsen, 
herunder i Naturplanlægning og Biodiversitet. 

Notatet er opdelt i følgende afsnit:

      1. Sammenfatning og retningslinjer
2.   Asketoptørre.  Status for sygdommen og dens udbredelse
3.   Modstandsdygtige træer
4.   Asken i relation til naturnær skovdrift og askens andel af skovarealet
5.   Anmeldeordning i Natura 2000 områderne
6.   Asketræ som produkt

Bilag
Sammendrag af indberetning fra Naturstyrelsens arealenheder, forsommer 2011 
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1. Sammenfatning og retningslinjer

Det generelle billede er, at unge bevoksninger – herunder ikke mindst plantninger i skovrejsnings-
områder – er meget hårdt ramt eller helt ødelagt. I ældre bevoksninger er angrebet meget tydeligt, 
men svagere. Tyske kilder (Metzler Berthold, 2011) viser samme billede.
Enhederne forholder sig forskelligt til ønsket om særlige hugstforanstaltninger og nogle følger ret-
ningslinjerne i Skov & Landskabs videnblade. Der synes der ikke at være tale om et massivt ønske 
om særligt store ekstrahugster.

Der fastlægges følgende retningslinjer for håndtering af asken i de nærmest kommende år på Na-
turstyrelsens arealer. I Natura 2000 områderne skal der være opmærksomhed på kravet om at an-
melde evt. renafdrifter af askebevoksninger. Retningslinjerne kan også være til inspiration for andre 
skovejere.

1. På Naturstyrelsens arealer skal der aktivt arbejdes for, at asken kan opretholdes som en 
betydende træart i de danske skove.

2. Træernes tilstand skal løbende observeres. Dette gøres bedst i beløvet tilstand, og overve-
jelser om hugst samt udvisning kan bedst ske i sommerperioden. 

3. Sunde asketræer skal – medmindre der er et klart udtyningsbehov – bevares, så de dels 
kan tjene som frøtræer, dels kan være af interesse ved den videre forædling. 

4. Hvor asken optræder som indblanding skal der aktivt hugges for alle sunde ask
5. Træer med (20-) 30 % af bladvolumen eller mindre fældes, såfremt de har en betydende 

markedsmæssig værdi. Endvidere fældes træer, som er angrebet af honningsvamp, da 
denne kan medføre kraftig misfarvning af kævlen.

6. I Natura 2000-områderne skal en række lovlige aktiviteter anmeldes forudgående, da de 
kan skade naturtyper og levesteder for arter. Det er for eksempel renafdrift af løvskov. At 
bevoksningen er ødelagt ved toptørre undtager ikke i forhold til anmeldepligten. Der findes 
to forskellige anmeldeordninger: En for aktiviteter i skov (efter skovloven) og en anden for 
aktiviteter udenfor skov (efter naturbeskyttelsesloven). Vejledning til anmeldeordning kan 
findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

7. Der tages biodiversitetshensyn – i forhold til ønsket om mere dødt ved i skoven – ved at be-
vare nogle af de døde eller døende asketræer på stedet, eksempelvis i de vanskeligere til-
gængelige bevoksningsdele. Der skal være opmærksomhed på træer, der står placeret til 
fare tæt på veje eller afmærkede stier. Døde træer og grene i ask vil ret hurtigt knække, og 
derfor være et risikomoment.

8. Det undlades indtil videre at plante ask i monokultur. Men på kulturarealer og i skovrejs-
ningsområder, hvor asken i øvrigt vurderes at være langsigtet velegnet, skal der anvendes 
op til 10 % indblanding af ask, såfremt formodede sunde og resistente kloner og provenien-
ser kan skaffes

9. Renkulturer af ask i skovrejsningsområder, der er meget hårdt ramt, kan bortskaffes som flis 
og området skal i fornødent omfang genkultiveres med en anden træartssammensætning. 
Sunde individer af ask skal bevares.  

10. Der er ikke noget skovhygiejnemæssigt behov for at fjerne døde trædele og hugstaffald, da 
det ikke anses at have betydning for sygdommens videre udbredelse.

11. Det tilrådes at fjerne hugsteffekterne (ask) i vinterhalvåret, både af hensyn til udbredelse af 
svampen, men også af hensyn til askebarkbillen (jfr. afsnit 2)
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12. Naturstyrelsen vil så vidt muligt understøtte arbejdet med at finde resistente kloner og pro-
venienser. 

13. Baseret på forskningens resultater vil Naturstyrelsen etablere nye aske-klonfrøplantager in-
deholdende formodede sunde/resistente træer for derigennem at sikre det fremtidige grund-
lag (frø) for sunde asketræer til skovene. Derudover vil sådanne anlæg fungere som vigtige 
genbevaringsanlæg for asken som art.

14. Naturstyrelsen vil så vidt muligt understøtte forskningens arbejde med at undersøge og for-
stå svampens sprednings- og infektionsbiologi.

2. Asketoptørre. Status for sygdommen og dens udbredelse

Asketoptørre, der giver anledning til udbredt svækkelse og død af asken (Fraxinus excelsior) i 
Danmark (og Europa) i disse år, er forårsaget af sæksporesvampen Hymenoschyphus pseudoal-
bidus.
Udbruddet blev allerede konstateret i de Baltiske lande/Østeuropa i 1990-erne, og har siden bredt 
sig herfra mod Vesteuropa. Og i dag findes/forekommer sygdommen stort set i hele askens udbre-
delsesområde med undtagelse af Storbritannien. 

Trods sin ringe størrelse forårsager svampen Hymenoschyphus pseudoalbidus i disse år stor skade og død 
på asken. Foto: Lea Vig McKinney

Sygdommens tidsmæssige udbredelse i Danmark
I 2002 blev der for første gang observeret skader i unge forsøgsbevoksninger af ask i Østjylland. I 
2003 og 2004 kom der meldinger fra skovene på Bornholm, Nord- og Vestsjælland.
I 2005 var symptomerne udbredte i hele landet, men fortrinsvis i kulturer, unge bevoksninger og 
vejtræer. I disse første år var årsagen til skaderne endnu ukendt, og man troede, at der eventuelt 
var tale om skader forårsaget af sen nattefrost.
Fra 2006 og frem til 2009 blev man imidlertid klar over, at der var tale om en svampesygdom, og i 
samme periode tog udbredelsen af sygdommen voldsom fart. 

Generelt blev udspringet af ask opfattet som værende forsinket i 2007, men det blev dog vurderet 
forskelligt af praktikere. Det gælder også observationerne i 2011 jfr. bilag, såvel som det også er en 
observation i tyske kilder. Imidlertid er der meget som tyder på, at der snarere er tale om en psyko-
logisk effekt, i det forskningens observationer (fænologiske haver) viser, at asken ikke har rykket sit 
udspringstidspunkt, men er sprunget ud ganske som vanligt de seneste år, i modsætning til mange 
andre træarter (f.eks. eg og bøg), som har rykket udspringstidspunktet frem med 14 dage. 
I 2008 forværres situationen, og store arealer med ung ask må opgives. Det skønnes at 50 % af 
asketræerne var skadet af toptørre i 2009. Træerne mangler 40 % af deres bladmasse.
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Selve angrebet
Endnu kender man ikke den præcise vej, hvorved svampen inficerer og spreder sig. Men antagel-
sen er, at svampens sporer spredes med vinden og smitter de levende blade sidst på sommeren. 
Svampen er aggressiv og vokser via bladstilken over i skuddene. Efter vækstsæsonen breder 
svampen sig i bark og skudakse, hvor den snører af for vandtilførslen. Det resulterer i de for syg-
dommen så karakteristiske tørre grene og skudspidser i kronen. Derudover resulterer sygdommen 
også i hyppig vanris-dannelse.
Svampens frugtlegemer ses i juli-august på gamle, sortfarvede bladstilke fra året før.

Angrebne træer kendes bl.a. på de tørre skudspidser i kronen og nekroserne på barken. Foto: Ditte C. Olrik

Angrebne træer kan ikke overvinde sygdommen som svækker træet væsentligt, der så angribes af 
honningsvamp, der slår det ihjel. Unge træer og ungkulturer rammes hårdt af sygdommen og her 
ses ofte stor dødelighed få år efter angreb. 
Ældre træer med stor krone påvirkes i mindre grad af sygdommen i de første år efter angreb, for-
modentlig pga. det større kronevolumen. 
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (Abt.f. Waldschutz) angiver, at renbestande af ask 
synes hårdere ramt end ask i blandningsbevoksninger.

Sekundære skader
-Honningsvamp i rødder og nedre dele af stammerne. Dræber træerne efter et eller flere år. 
-Askebarkbillen invaderer syge og døde træer i aldersgruppen 20-40 år.

Vedkvalitet i angrebne træer
Vor viden på dette område er stadig forholdsvis sparsom, men der er set eksempler på, at angreb 
af asketoptørre kan give anledning til kraftige misfarvninger af veddet og dermed nedsættes kvalite-
ten betydeligt. Ifølge Skov & Landskab (Thomsen et al. 2008) bør man især være opmærksom på 
træer, som sætter vanris på stammen. Såfremt disse vanris inficeres af asketoptørresvampen er 
der set eksempler på, at det giver anledning til kraftig misfarvninger af veddet. 
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Derudover kan der på angrebne træer desuden forekomme sekundære skader og deraf følgende 
misfarvninger forårsaget af honningsvamp, som ofte angriber de svækkede træer. I forbindelse 
med angreb af honningsvamp viser erfaringen, at misfarvningen i veddet er korreleret med omfan-
get og udbredelsen af honningsvampens angreb. Angreb af honningsvamp vil således ikke give 
anledning til misfarvning i hele stammen, men alene findes i de dele/områder af veddet/stammen, 
som er inficeret af honningsvampen. Erkendes angrebet af honningsvamp derfor i tide, vil det kun 
være en mindre del af stammen/veddet, som er misfarvet.
Stammer, hvor der ved fældning kan erkendes honningsvamp, bør sælges og trækkes ud af sko-
ven umiddelbart efter fældning, da angrebet af honningsvamp – og dermed også misfarvningen af 
veddet – ellers i givet fald må forventes at brede sig yderligere.

Vanris på stammen, som er angrebet af asketoptørresvampen, giver anledning til kraftige misfarvninger af 
veddet. Foto: Ditte C. Olrik, sept.2011

Angreb af honningsvamp giver anledning til kraftig misfarvning af veddet. Veddet er imidlertid kun misfarvet i 
de dele af stammen, som er inficeret af honningsvampen. I det givne tilfælde var kun de nederste ca. 30-50 
cm af stammen angrebet af honningsvamp og dermed misfarvet. Den resterende del af stammen var uden 
misfarvninger i veddet. Foto: Martin Slot
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På yngre træer, hvor barken stadig er glat, er angreb af honningsvamp ofte nemmere at opdage og 
se end på ældre træer, hvor barken er blevet furet. På yngre træer kan angreb af honningsvamp 
ofte erkendes som en lilla/violet misfarvning af barken. 

På yngre træer giver angreb af honningsvamp ofte anledning til en lilla/violet misfarvning af barken. Dermed 
er angreb af honningsvamp nemmere at erkende på yngre træer. Foto: Martin Slot

Hvilke askearter angribes af sygdommen?
De fleste askearter er stærkt modtagelige eller ret modtagelige overfor asketoptørre. Registreringer 
i Estland indikere således, at F. mandschurica er modtagelig overfor sygdommen (Drenkhan and 
Hanso, 2010). Ligeledes ser F. angustifolia (fra Middelhavsområdet) og F. pensylvanica (fra Nord-
amerika) også ud til at angribes af asketoptørre, og de udgør dermed ikke et reelt alternativ til den 
hjemmehørende F. excelsior. For F. ornus er det uafklaret, i hvor høj grad den er modtagelig for 
sygdommen. Dog viser foreløbige registreringer, at F. ornus formodentlig er mindre modtagelig end 
de øvrige arter (Kirisits et al., 2009). Dette stemmer godt overens med foreløbige registreringer i 
Arboretet i Hørsholm.

3. Modstandsdygtige træer – genetisk betinget resistens
Der synes at være tegn på, at der er så store genetiske udsving i askens følsomhed overfor aske-
toptørre, så der er mulighed for ved forskning, udvikling og forædling at bevare asken. Men i disse 
år er det klart for enhver, at arten trænges meget tilbage. 
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Det er derfor vigtigt, at der observeres, udvikles og forskes for ad forædlingens vej evt. at finde 
modstandsdygtige kloner, der kan bringe arten videre. I den forbindelse har Naturstyrelsen i sam-
arbejde med Skov & Landskab siden 2007 registreret og vurderet angreb af asketoptørre i Natur-
styrelsens klon-frøplantager af ask. Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvor modtagelige 
klonerne er overfor sygdommen. Enkelte kloner ser ikke ud til overhovedet eller kun i ringe grad at 
blive angrebet. Der er imidlertid tale om få kloner og hyppigheden af træer med høj modstandskraft 
i naturlige askebestande forventes også at være lav – sandsynligvis kun et par procent. Registre-
ringer i afkomsforsøg har vist, at modstandskraften/resistensen er genetisk betinget, og at den ge-
netiske modstandskraft nedarves fra forældre til afkom. Dette giver et godt grundlag for at udvikle 
sunde frøkilder. I samarbejde med forskningen arbejder NST, Nordsjællands team Skovfrø og Ge-
netik, på at udvikle sådanne frøkilder. 
Derudover bruger Naturstyrelsen de nuværende frøkilder, og særplukkede i 2008 – som var et godt 
frøår for ask – frø fra de sundeste kloner i klon-frøplantagerne. 
Om klimaændringerne, der går mod et varmere klima herhjemme, skulle gøre det muligt at indbrin-
ge manna-asken (F. ornus) fra Sydeuropa er for tidligt at sige. Ligesom det – som allerede nævnt –
endnu er for tidligt at fastslå i hvor høj grad F. ornus angribes af asketoptørre.

I klon-frøplantagerne er der stor forskel på, hvor hårdt angrebet de enkelte kloner er af asketoptørren. Det 
tyder på, at nogle af klonerne (dog få) har en genetisk betinget resistens mod sygdommen. Foto: Ditte C. 
Olrik

4. Asken i relation til naturnær skovdrift og askens andel af skovarealet
Asken er en vigtig træart i langt de fleste løvskovsområder. Det er de små arealers træart sådan 
forstået, at antallet af hektar i renbestand er beskedent og renbestandende er ofte ret små, men 
asken indgår i vidt omfang som indblandingstræart i alle løvskove, hegn og småplantninger.  
Arten forynger sig villigt og har derfor en stor betydning i den naturnære skovdyrkning. En særlig 
betydning har det, at askens løv omsættes hurtigt i skovbunden, og bidrager meget positivt til en 
god jordbundstilstand.
Asken har en niche på de næringsrige lavbundsarealer, hvor den især trives godt under gode dræ-
ningsforhold. Såfremt den naturlige dræningstilstand ikke er tilstrækkelig har skovbruget gennem 
årtier fortaget grøftning i skovene – hvilket har været til stor fordel for askens trivsel og anvendelse 
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som produktionstræart. Dræning i statsskovene er ophørt, hvilket naturligvis forskubber balancen 
mellem arterne i de fugtfølsomme områder.
På grund af træartens gode biologiske egenskaber, foryngelsesegenskaber samt lystrækarakter, 
har den været populær at anvende – også i renbestand – på skovrejsningsarealer på bedre jorder. 
Som det kan ses af enhedernes observationer, er det ikke mindst de unge bevoksninger på disse 
arealer, der er hårdest ramt.

I Danmark er der et registreret askeareal på i alt 19.619 ha.(Skove og Plantager, 2006). Det svarer 
til 3,7 % af det samlede skovareal og 8,5 % af arealet med løvskov. Selv om arealet eller arealan-
delen altså er under 10 % af løvtræarealet i skovene, så er asketræet synligt i landskabet i stort set 
hele Syd- og Østdanmark langs veje, i parker og skove. Træer der visner og dør påkalder sig derfor 
naturligt bekymring hos mange borgere. Vedmassen i askearealet i alt anslås til 4,2 mio. m3. og 
tilvæksten sættes til 6 m3/hektar/år (snit 2002-2006).
På Naturstyrelsens areal er der registreret ca. 1700 ha med ask (jfr. Udtræk fra styrelsens program 
PROTEUS), og der anslås et træforrråd på ca. 280.000 m3 ask. Med den tidligere nævnte gennem-
snitlige tilvækst på 6 m3/ha, anslås det at tilvæksten i alt i statsskovene er ca. 10.200 m3 om året, 
hvoraf der hugges ca. halvdelen (svinger en del på grund af markedsforhold, tilgængelighed og 
vejrlig). 
Der findes ikke andre hjemmehørende træarter, som kan erstatte asken. Derfor vil det være et stort 
tab for biodiversiteten og for den naturnære skovdrift, såfremt asken skulle forsvinde som skovtræ i 
et omfang, som vi har oplevet med elmen efter Elmesygen for ca. et årti siden.

For at bevare asken som en betydende træart i de danske skove kan det blive nødvendigt at slæk-
ke på de genetiske krav, som ellers stilles i forbindelse med naturnær drift, hvor den brede genetik 
er en vigtig forudsætning. Hvad enten der satses på naturlig foryngelse fra få sunde frøtræer eller 
egentlig plantning, vil det formodentlig ikke være muligt at imødekomme denne forudsætning. I ste-
det kan det i en årrække blive nødvendigt udelukkende at fokusere på sundhed på bekostning af 
den brede genetik. 

5. Anmeldeordning i Natura2000-områderne

Der er en del Natura 2000 skovarealer, hvor asketoptørre har betydning for naturtypens bevarings-
værdige tilstand. Selv om ejeren ikke kan forhindre at træer dør af asketoptørren, så skal ejeren 
myndighedsmæssigt forholde sig på vanlig vis – dvs. indgreb, der har karakter af renafdrift, skal 
anmeldes forudgående hvad enten der skal fældes døde eller levende træer.
Dette notat kan ikke fyldestgørende behandle hvilke konkrete handlinger der kan udføres i Natura 
2000 arealer med skader, da det forventes at skulle afgøres konkret for det enkelte areal.

6. Asketræ som produkt og økonomisk indtægtskilde
Asken har altid været en værdifuld træsort. Gavntræet er især populært til møbler og gulve.
Den årlige hugst af ask i statsskovene udgør ca. 5000 m3, med følgende omtrentlige fordeling til 
sortimenter: 40 % kævler, 20 % gulvtræ og 40 % brænde.

Afsætningsmæssigt er der for tiden god efterspørgsel efter ask. De største kævler > 40 cm anven-
des primært på det nordeuropæiske marked for massivgulve og træmøbler. Mindre dimensioner 
anvendes også af Junckers Industrier til massive trægulve, men en betydende del eksporteres til 
Asien. Brændekunder er ikke vilde med ask, selvom den tørrer hurtigt og med fordel kan anvendes 
hvis man er lidt sent ude med indkøb af brænde.
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Det er et sandsynligt scenarie, at vi om 10 år har meget begrænsede mængder af ask til skæring.
Dette vil i endnu højere grad være tilfældet, hvis der foretages store hugster i disse år for at være 
”på den sikre side” på den enkelte ejendom eller enhed. Asken bør imidlertid ikke systematisk fjer-
nes fra skovbilledet over en kort årrække.

Ud fra et afsætningsmæssigt synspunkt er det vurderingen, at vi skal hugge asken med omtanke 
samtidig med, at vi naturligvis også skal udnytte de mest værdifulde vedressourcer inden de bliver 
ødelagt.
Vi bør kritisk gennemgå vore askebevoksninger i den tidlige sommerperiode og kontinuerligt hugge 
fra den dårligste og vedmæssigt mest værdifulde ende – dvs. de hårdest angrebne enkelttræer 
eller grupper. Man skal særligt være opmærksom på begyndende honningsvamp, der vil kunne 
skade veddet, samt på vanris-dannelse på stammen, da dette – som nævnt tidligere – kan give 
anledning til misfarvning af veddet.
Herved reducerer vi stigningen i udbuddet, og vil formentlig kunne fastholde prisen. 
Lige så vigtigt er det, at vi desuden fastholder muligheden for, at de stærkeste/sundeste individer 
overlever, og kan fungere som frøtræer, som via frøspredning kan danne grundlaget for foryngelse.
Desuden vil disse sunde træer indtil vi har bedre viden om alternative muligheder udgøre et vigtigt 
grundlag for forædlingen og den fremtidige fremavl af sund ask.
Har askekævlerne ca. 30 % af bladvolumen, vil det være tilstrækkeligt til at kunne konservere ved-
det til senere anvendelse.

Det må også være i træindustriens interesse at trække ”afviklingen” af ask over en årrække, når 
man løfter blikket og ser hen over en kortvarig potentiel gevinst på at eksportere råtræet.

Det er en forventning at asketræ i store dimensioner om 5 år vil være væsentlig bedre betalt end i 
dag. En lignende udvikling så vi med elmekævler, da udbuddet faldt.

Ask vil uden problemer kunne indgå i flisleverancer. Da der er en stor andel skadet ung ask, vil det 
også i det kommende år være en vigtig måde at få saneret i de yngste aldersklasser.
Bedre oplysning, f.eks. på vores brændehjemmesider, vil kunne medvirke til at slå til lyd for aske-
træet som et let og anvendeligt løvtræbrændsel.
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betydning for vedkvalitet i askekævler. Videnblad 8.7-46.
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www.sl.life.ku.dk/forskning/skov_og_oekologi/invasive_arter_sygdomme_og_skadedyr/skovsundhe
d/asketoptoerre.aspx   (Iben Thomsen)

Waldsschutz-Info 2011: Eichentriebsterben (Info IV), Nordwestdeutsche Forstliches Versuchsan-
stalt, Abteilung Waldschutz,  Göttingen, 21.juni 2011.

BILAG

Sammendrag af spørgsmål angående status for asken i 2011 på Naturstyrelsens arealer i 
relation til svampeangrebet.

Nordsjælland (NSJ)

1. Status for askens udspring og sundhedstilstand på de enkelte enheder

Mærkbart forsinket udspring (ca.14 dage). Ikke registreret forskel ifht bevoksnings angrebsgrad.

2. Vejledende vurdering af omfang af skader: Er der bevoksninger, der er totalt ødelagt - i gi-
vet fald gerne omtrentligt hvor mange hektar og om der er særlige dimensio-
ner/aldersklasser, der er hårdt ramt.

Har både næsten uskadte og svært skadede bev. Tidvis fugtig = svært skadet. Ung = svært 
skadet. Mange i N2000 omr. (askevæld?) Ask i indblanding klarer sig godt.

3. Medfører skaderne særlige behov/ønsker om hugstforanstaltninger på jeres enhed? I givet 
fald hvor mange m3 og hvilke dimensioner/sortimenter? (f.eks. Kævler eller brænde-
effekter) (skal mere specifikt med i hugstplan -her ønsket en mere rund tilbagemelding)

Der er over 2-3 hugstsæsoner behov for skovning af 500 kbm planker + tilhørende juncker og 
brænde pr. år

4. Har I lokalt på enheden vedtaget en særlig politik for håndtering af askeproblemerne, som 
kan indgå, hvis der skal lægges en fælles linie?

Efterlader de sundeste træer i N2000 områderne som foryngelsespotentiale. Endvidere efterla-
des meget dårlige træer, da de ofte står utilgængeligt på våd bund.(Øger mængden af dødt 
ved)

Hovedstaden (HST)

1. Uændret billede: Unge bev hårdest ramt. Ældre synligt svækket. Gamle ask over 80 år har 
det bedst. Askens selvsår sig i blanding med bøg og ær, men dør bort.

2. 5 ha. afdrives før tid
3. 200 kfm juncker. 300 kfm brænde. 100 kfm kævler. Honningsvampen tager livet endeligt af 

de angrebne træer. Påvirker den nederste del af træet. 
4. Langs veje skoves udgåede ask og ask der taber grene løbende. Hvad der kan nås med 

skovningsmaskinen bliver udnyttet. Udgåede eller meget skadede bevoksninger i §3 områ-
de opgives, da der ikke må indlægges spor.

http://www.sl.life.ku.dk/forskning/skov_og_oekologi/invasive_arter_sygdomme_og_skadedyr/skovsundhed/asketoptoerre.aspx
http://www.sl.life.ku.dk/forskning/skov_og_oekologi/invasive_arter_sygdomme_og_skadedyr/skovsundhed/asketoptoerre.aspx


11

Østsjælland  (ØSJ)

1. Ikke specielle observationer vedr. udspring. 
2. Asken er hårdt ramt på ØSJ, især de unge bevoksninger med afgang på ca.80 %. Stort set 

alle mellemaldrende bevoksninger er angrebet med ca. 50-70 % af træerne med skader på 
kronen. De er sjældent gået helt ud.

3. En væsentlig del af de mellemaldrende askebevoksninger er stort set afdrevet i 2010 og 
2011. De ældste aske med diameter over 40 cm er ikke angrebet særlig hårdt, måske 30 % 
med moderate skader på kronen.  Der kommer sikkert ca. 100 m3 af denne type til den nye 
hugstplan.

4. Ikke nogen vedtaget politik.

Vestsjælland (VSJ)

1. Væsentligt tøvende udspring over hele linjen. Dårligere sundhedstilstand end de foregåen-
de år.

2. Der er skadede træer i alle askebevoksninger. Mange bevoksninger vurderes at være så 
hårdt ramte, at de reelt er dødsdømte. I andre bevoksninger er der et betydeligt antal tilsy-
neladende sunde enkelttræer. Stort set alle unge bevoksninger 0-30 år (ca. 60 ha) vurderes 
at være skadet i fatal grad; sådan så det også ud foregående år. De fleste unge bevoksnin-
ger er plantede kulturer på skovrejsningsarealer, og de synes at være særlig hårdt ramt. 
Muligvis på grund af plantematerialets smalle genetiske sammensætning. De mellemald-
rende bevoksningers (ca. 50 ha) sundhed er mere heterogen, men alle vurderes at være 
skadet i betydelig grad; en del i fatal grad. De ældre bevoksninger (ca. 55 ha) er skadet, 
men der synes at være forholdsmæssigt flere sunde træer. Bevoksningskvotienten er ofte 
relativ lav pga. måldiameterhugst og igangværende naturlig foryngelse m.v. For en betyde-
lig del af de mellemaldrende og ældre bevoksninger på gamle skovjorder gælder, at driften 
er ekstensiveret eller opgivet på grund af manglende oprensning af grøfter og dermed høje-
re grundvandsstand.

3. VSJ har i lyset af asketoptørren og fornuftig afsætning af kævlerne hugget mere ask i første 
halvår end oprindeligt planlagt. Vi har overfor DC ytret ønske om yderligere hugst af 750 
kfm ask i 2. halvår; heraf 300 kfm kævler. Hugsten af ask kunne øges yderligere i småt di-
mensioneret træ, men junckertræprisen i ask er lav. 

4. Fokus har været at sikre udnyttelsen af vedressourcen inden asketoptørre og følgesyg-
domme ødelægger veddet som gavntræ. Vi har bestræbt os på, at udvisning sker i som-
merhalvåret, så man kan hugge de mest skadede træer og lade de sunde træer få en chan-
ce for at viderebringe arten. Vi har - for at undgå for store flytteomkostninger - koncentreret 
hugsten af ask i de skove, hvor der også foregik hugst af andre træarter. Det har været 
nødvendigt med kampagner med skovning af døde/døende asketræer langs offentlige veje, 
skovveje, P-pladser etc. Det forventes at være nødvendigt med yderligere sådanne runder.

Det bliver et tema ved den kommende driftsplanlægning i hvilket omfang, der skal ske gentil-
plantning i skovrejsningsområderne.

Storstrøm (SAF)

1. Udspring manglende eller meget forsinket. Meget dårlig generel tilstand i hele området. 
Mange vanris.  Der er skove, hvor ask op til 15 cm er rådnet op og vælter (honningsvamp)
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2. Alle aldersklasser/dimensioner er ramt. En stor del er indblanding, og det giver ikke kultur-
arealer. Det vurderes at der opstår et ekstra kulturareal på ca. 10 ha ved udgangen af 2011 
(ikke nødvendigvis det hele, skal tilplantes).

3. ca. 1500 kbm kævler på enheden. I 2010 blev 668m3 hugget og i 2011 575m3. Efterår 2011 
forventes 350m3.

4. Særhugst af værdifuld ask for at redde træer fra den mest værdifulde ende. Hugst fra top-
pen. Ikke under juncker-størrelse. Evt. yngre bev til flis. Mest ask i blandingsbev derfor ikke 
ekstra kultur-udgifter.

Bornholm (BON)

1. Ingen ændring i udspring. Ringe sundhedstilstand generelt.
2. Alle bev angrebet uanset alder. Få ha. døde. 15 % overlever.
3. Har kun ask tilbage i brændedimensioner. Ingen afsætningsproblemer. Enheden har i alt ca. 

60 hektar ask, hvoraf alle er ramt og ca.3 hektar ødelagt.
4. Har hugget syge træer bort, hvor jordbund tillod det. For at forsøge at reducere smitterisiko -

se om det hjælper.

Vendsyssel (VSY)
Det korte af det lange er at vi har meget få bevoksninger/ha af ren ask og ikke meget mere i blan-
dinger. 
Ad 1: Ældre bevoksning i askemose - mange skader/toptørre og tyndløvet/sent udspringende.
Ad 2 Skovrejsning på agerjord - den ene i ren bestand er svært skadet/gået ud - den anden hvor 
ask indgår i blanding er alle ask gået ud.
VSY kan tilslutte sig bemærkningerne fra Thy og Blåvandshuk i vedlagte sammendrag med neden-
nævnte enkelte ændring:

1. Asken har generelt en dårlig sundhedstilstand med svingende udspring og tørre grenspidser
2. Der er kun få hektar på enheden og kun få træer, der ikke er svært skadede
3. Ingen ekstra afsætning 2011
4.   Ingen særlig politik

Thy (THY)

1. Asken har generelt en dårlig sundhedstilstand med svingende udspring og tørre grenspidser
2. Der er kun få hektar på enheden og kun få træer, der er svært skadede
3. Ingen ekstra afsætning 2011
4. Ingen særlig politik

Blåvandshuk (BLH)

            Problemstilling ligner Thy – dog er der endnu mindre ask på enheden.

Kronjylland (KJY)

1. Sent udspring ses overalt. Især gamle sent udspring – hen mod 1.juni. Gamle træer i hegn 
og bryn går måske fri.

2. Set over en bred kam er over 90 % af træerne angrebet. 
-flere unge bevoksninger er døde. I alt 5 ha er gået ud. 
-Mellemaldrende bevoksninger (30-50 år) er gennemskovet løbende de sidste 2 år. De hår-
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dest ramte træer er skovet. Enkelte steder er bevoksninger bortskovet – eller undervejs til at 
blive det. 
-ældre træer (over 55 år) skønnes at have en chance for at overleve på ca. 30 %. (især 
skovbryn og levende hegn) Veddet viser tegn på misfarvning, også på træer med en del løv 
på.

3. 150 kbm ekstra hugst efter sommerferien 2011, heraf ca. 75m3 kævler over 30.
4. Skover askene, hvis deres træværdi er truet. Ekstra opsyn aug/sep, da afløvning sker plud-

seligt på de syge træer.

Søhøjlandet (SHL)

1. Stort set normalt udspring, måske lidt senere. Generelt ringe sundhedstilstand, men ikke 
meget værre end i 2010.

2. Asken har været en del anvendt på skovrejsningsarealerne, og især disse unge arealer er 
hårdt ramt. Det er aldersklasserne fra 0 til 20 år. En del af disse arealer er allerede tvangs-
hugget og hugget til flis.
Ældre bev ikke hårdt ramt, der findes ikke store arealer, og der er ikke behov for akut skov-
ning.

3. Ikke ekstra hugst- primært i fliskategorien..
4. Politiken på enheden er, at anvendelsen af ask som hoved-og indblandingstræart er stillet i 

bero indtil der er klare udmeldinger fra forskerne om resistente kloner. Asken accepteres, 
hvor den kommer som spontant selvforyngelse.

Trekantsområdet (TRE)

1. Normalt udspring. Umiddelbart ikke forringet tilstand siden sidste år. 
Unge bev hårdest ramt (0-30 år). Skovrejsningsområderne samt kulturer efter stormfaldet i 
1999 er meget hårdt ramt. Alle bev imidlertid ramt. Når der ses på kronerne på de ældre 
træer ser det ud til, at stort set alle træer er ”usunde”. ·På Trekantsområdet er der registre-
ret 93 hektar ask under 40 år og 92 hektar over 40 år. Bevoksninger, hvor ask er registreret 
som hovedtræart.

2. 21 ha ung ask (10-30 år) medtaget til flis, da der under askene kommer foryngelse af især 
ær. 30 ha. med kævledimension er skovet det sidste par år for at redde plankekævledimen-
sionerne, før der skete forringelse af veddet.

3. Skaderne indebærer generelt forhøjet hugst af ask. Ca. 1000 kbm kævle ud over normal 
hugst i hvert af de sidste år.  I 2012 forventes en mindst lige så stor mængde plankekævler.

4. Skover skadede træer inden værdiforringelse. Ca. 90 % af træerne er angrebet i større eller 
mindre grad.

Ribe (RAF)

1. Sent udspring. 80 % toptørre. (dog kun 10 ha ask på RAF få rene bev)
2. 4 ha kraftigt skadet med diameter over 30 cm. Omfattet af naturskovsstrategien. De kan 

vanskeligt høstet (grøfter vedligeholdes ikke) og vil derfor komme til at indgå som dødt ved. 
3. Kan ikke svare sig at foretage hugst.
4. Ingen lokal politik

Sønderjylland (SDJ)
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1. Normalt udspringstidspunkt. Kronedække reduceres år for år. Der er øget vanrisdannelse, 
som flytter sig længere nedad efterhånden som kronen tørrer ud. Der er stort set ikke be-
voksninger uden skader. 
Værst ramt er:
-Unge bevoksninger i tæt bestand med ringe krone. 
-Undertrykte træer i ældre bevoksninger. 
-Træer på blød bund uden vandbevægelse eller på temporær vandlidende jord. 
Sundeste træer findes i blandingsbev på veldrænet muld eller bev med tæt ær-underskov.

2. aldersklasse 1-3: Meget hårdt ramt. I alt 112 ha vil være gået ud om få år. Knuses, flises el-
ler selvskoves.
Aldersklasse 4: 22 hektar i alt. Små, spredte bevoksninger. 
Aldersklasse 5-7 udgør i alt 165 hektar og er typisk enge og moser, som er tilplantet i halv-
tredserne. 1/3 af enhedens 165 ha er væsentligt skadede bør skoves i næste hugstsæson. 
3500-4000 Kfm (5-600 kfm juncker, resten flis og brænde) 
Aldersklasse 8-14 udgør ca. 65 hektar: ikke udpræget skadet. Normal hugst, dog ask frem 
for øvrige arter i blandingen).  Udvisning om sommeren.

3. Ask til flis kan erstatte øvrig flishugst (bøg, eg, ær). Juncker og småkævler: øges fra 200 til 
600 kfm.

4. Følger retningslinjer i SL vidensblad 6.5-29 okt 09. 
Normale bev.: Døde og skadede træer skoves til fordel for andre arter
Våde omr.: Alle værdifulde træer skoves, hvis jordbunden er udpeget til at blive mere våd. I 
randzone skoves svækkede træer.
N2000 arealer med askemoser: Vil gerne skove værdifuldt træ også i Natura 2000 områder 
og lade resten stå. Skal holdes op imod  N2000 retningslinje om ikke at skove i ”særlig be-
skyttet naturtype”
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