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En alm kan leva i fyra till femhundra år, men 
insjuknar den i almsjukan kan det smittade 
trädet dö inom loppet av månader. Almsjukan 
har spridit sig över stora delar av det norra 
halvklotet. I södra Sverige är de flesta almarna 
borta och endast deras skelett finns kvar. Men 
med de resistenta almarna så finns det kanske 
en framtid för almen.

Almsjukan
Almsjukan är en vissnesjukdom som  
orsakas av svampar ur släktet Ophiostoma 
som är en Ascomycota (sporsäcksvamp) 
av familjen Ophiostomataceae. Det är en 
dödlig sjukdom och de smittade almarna 
kan inte botas. De två närbesläktade  
arterna Ophiostoma ulmi och Ophiostoma 
novo-ulmi är de svampar som orsakar alm-
sjukan. Dessa svampar skiljer sig åt både 
morfologiskt och biologiskt vilket påver-
kar deras virulens (virulens är graden av 
en mikroorganisms förmåga att framkalla 
sjukdom). På europeiska och nordame-
rikanska almar visar O. ulmi en svagt till 
måttlig virulens medan O. novo-ulmi visar 
en högre grad av virulens. Den vanli-
gast förekommande almsjukesvampen i  
Europa och Nordamerika är O. novo-ulmi. 
Mutationer och hybridiseringar av O. no-
vo-ulmi bidrar till att aggressivare varianter 
än ursprungsarten uppstår. 

Spridning
Svampen Ophiostoma sprider sig genom 
rotkontakt mellan närstående träd och med 
hjälp av sin vektor almsplintborren. Alms-
plintborrar (Scolytus spp.) är skalbaggar i 
familjen vivlar. I Sverige förekommer fyra 
arter av almsplintborrar som sprider almsju-
kan, dessa är S. triarmatus, S. scolytus, S. lævis 
och S. multistriatus. 

Almsplintborrar är som mest aktiva  
under vår och försommar, då de närings-
gnager på lämpliga almar. De har ett rela-
tivt stationärt levnadssätt men då de söker 

föda eller äggläggningsplats kan de förflytta 
sig några kilometer. Äggläggningsplatsen är 
en döende eller nyligen död alm med en 
frisk innerbark. Lagrad ved med en frisk 
innerbark kan även utgöra en fungerande 
äggläggningsplats. Efter äggläggningen har 
ägt rum så dör föräldern och larverna från 
de kläckta äggen övervintrar i egengnagda 
gångar under barken. Larverna förpuppas 
under maj månad och fullbildas sedan till 
skalbaggar som är redo att flyga i juni. Är 
trädet larverna växt upp i besmittad med 
almsjukan så fastnar svampens konidier 
(konidier är en förökningskropp hos olika 
svampgrupper), på de nykläckta almsplint-
borrarnas kroppar. Sporerna följer alms-
plintborren till friska träd där de närings-
gnager på trädets bark och i grenvinklar i 
almkronan. 

Svampsporerna på almsplintborrens 
kropp överförs till trädets ledningsbanor då 

den näringsgnager. Sporerna gror och my-
cel börjar bildas i kärlsträngarna, de nybil-
dade sporerna transporteras uppåt i trädet 
med den yttre årsringens sav. Trädet försva-
rar sig mot smittspridningen genom att täp-
pa igen sina ledningsbanor vilket förhindrar 
vattentransporten inom trädet. Detta leder 
till att trädet vissnar och dör. 

Mottaglighet 
Almens mottaglighetsperiod mot almsjukan 
varierar beroende på almens vedegenskaper. 
Under en period av några veckor på våren 
när bladen och vårveden bildas och till-
växten är maximal så ökar mottagligheten. 
Vårveden har en snabb tillväxt och kärlen 
är stora och jämnt spridda under denna 
period, vilket ger en effektiv vatten- och 
näringstransport i den yttersta årsringen. 
Detta leder till att almens sårbarhet ökar 
under denna period då svampen lätt kan 
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Almsplintborren Scolytus scolytus (Fabricius, 1775). 
Foto: U. Schmidt (http://flic.kr/p/jWoCuM av urjsa 
http://www.flickr.com/photos/coleoptera-us/ (Licens Creative Commons BY SA 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/))
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tar sig igen från infektionen och börjar 
producera nya skott. Sorten Ulmus Resi-
sta® ‘New Horizon’ har sedan år 1993 
sålts och planterats över Europa, år 2010 
hade fler än 30 000 träd planterats. Det 
finns inga rapporter på förlust på grund av 
almsjukan. 

Resista® almar erbjuder 2 olika sor-
ters almar för försäljning i Sverige. Dessa 
är Ulmus Resista® ‘New Horizon’ och 
Ulmus Resista® ‘Rebona’. Sorterna är hy-
brider mellan U. japonica och U. pumila. 
Sorterna framförädlades av professor  
Eugene Smalley vid Madison University 
i Wisconsin. Träden är snabbväxande 

och medelstora, de uppnår en höjd på 25  
meter. Både ‘Rebona’ och ‘New Horizon’ 
passar väl som stad- och gatuträd då de har 
en bred ståndortstålighet, och kräver lite 
underhåll. Träden uppvisar även en god 
stresstolerans mot torka. Almsjukan kan ej 
utrotas, men med hjälp av forskning så ökar 
möjligheterna att kringgå den genom an-
vändning av resistenta almar med kvalitéer 
som passar våra behov. Men trots att det nu 
finns resistenta almar så skall man tänka på 
att få en diversitet vid trädplantering. Ett 
varierande artval är viktigt då vi inte vet vil-
ka sjukdomar som kan komma i framtiden, 
genom att sprida riskerna så möts vi inte av 
lika stora förluster som när almsjukan kom. 

sprida sig i ledningsbanorna. 
När vårveden övergår till sommarved så 

minskas mottagligheten. Detta då kärlen i 
sommarveden består av trånga och gruppe-
rande kärl, vilket leder till att svampens spo-
rer får svårt att sprida sig. Således minskas 
mottagligheten och sjukdomsspridningen 
försvåras om sommarveden bildas före 
almsplintborren söker födoplats. 

Resistens mot almsjukan
Asiatiska arter har en god uppvisad 
resistens mot almsjukan, men ej det utse-
ende vi eftertraktar. Därför har forskning-
en lagt störst vikt på att förädla fram resi-
stenta almar med önskvärda kvaliteter som 
gatuträd och landskapsträd. Inom de flesta 
europeiska och nordamerikanska föräd-
lingsprogrammen har asiatiska arter och de-
ras resistens introducerats med de inhemska 
arterna. Efter många års förädlingsprogram 
så finns det nu flera almar som är resistenta 
mot almsjukan.

Resistens mot almsjukan orsakas av olika 
skyddsmekanismer som samverkar i proces-
sen att lokalisera ett angrepp. De resistenta 
och de mer mottagliga almarna skiljer sig 
åt i den anatomiska strukturen. Resistenta 
almsorter har oftast kortare kärl med min-
dre diameter till skillnad från de mottagliga 
sorterna. Mindre kärl har fördelen att de 
lättare kan försvara sig genom att begrän-
sa svampsporernas rörelse inom trädet. De 
resistenta almarna är ej immuna mot sjuk-
domen utan de reagerar, försvarar sig och 
övervinner sjukdomen. 

Resistenta almar och deras håll-
barhet
Det finns flera sorter av resistenta almar som 
säljs och förädlas fram i flera olika länder. 
Resista® är ett internationellt varumärke 
som erbjuder resistenta sorter.

Resista®-almar produceras i Darmstadt, 
Tyskland på egen rot. De förses med ett chip 
vid 4 års ålder för att bevisa sin sortäkthet 
innan de skickas till utvalda plantskolor 
över Europa. Plantskolorna odlar sedan 
vidare dem tills de är redo att säljas. Re-
sista®-almarna testas regelbundet i samar-
bete med tyska federala institutionen för 
växtsjukdomar i Darmstadt. Under tes-
ten injiceras högkoncentrerade doser av 
almsjukan i ungträden. Efter injektionen 
visar träden en reaktion men de återhäm- Ulmus Resista® ‘Rebona’. Foto: Therése Fransson
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