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landskabet var gennemsnitlig temperatur og jordfugtighed mere konstante, men variationen var større.
Som forventeligt var der lavere temperatur og højere fugtighed i forhold
til byen, specielt for skovbunden.
Sekundære skadevoldere

En del undersøgelser i skove har
vist, at Hymenoscyphus fraxineus inficerer yngre asketræer ved basis af
Angreb af honningsvamp ved basis af ung ask i skovbevoksning. Læg mærke til de to forskellige brunlige nuancer af misfarvning i tværsnittet. Farven til højre for den gule streg
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skydes råd af honningsvamp, mens farven til venstre stammer fra de oprindelige infektio-
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ner af asketoptørre-stilkskive, som også ses flere steder i barken (gule pile).
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stammen. Dette er endnu ikke
observeret på vej- og bytræer, måske
fordi infektion via stomata eller
andre åbninger i stammebarken
kræver høj luftfugtighed og massivt
smittetryk.

Modsat skovtræer, hvor man kan
se et markant fald i årringsbredde
fra 2005 og frem, medfører
asketoptørre på vejtræer ofte, at
kronens størrelse løbende tilpasses
rodvolumen.

Efterfølgende angribes syge ask ofte
af honningsvamp (Armillaria sp.) i
rødder og den nedre del af stammen, som i sidste ende slår skovtræerne ihjel. Desuden optræder askebarkbiller (Hylesinus sp.) som en
sekundær skadevolder, der yngler i
døende og nyligt døde asketræer i
skov.

Konklusion

Figur 2. Målinger af jordfugtighed i for-

Tilvækst

hold til en gradient fra skov (Hørsholm) til

Etablerede asketræer i landskabet
og byerne, herunder især vejtræer,
kan leve med asketoptørre, hvis de i
øvrigt har gode vækstforhold og er
vitale. Den begrænsende faktor for
vejtræer vil typisk være omfanget af
tilgængeligt rodrum. Således kan
man se, at diametertilvæksten på
30-40 årige vejtræer reduceres længe
før asketoptørre blev udbredt i 2005.

by (Hillerødgade). Der er stor lokal variation, men en konsekvent højere fugtighed i
skovbunden, både før og efter regn. I
Hørsholm var vegetationen skovbundsagtig med diverse urter, Frederiksdal havde
højt græs, Ring 4 havde bar jord eller lave
urter i plantehuller, mens Hillerødgade
vekslede mellem mælkebøtter, tidsler eller
andre høje urter og næsten bar jord.

Lokalitet

Asketræer i by og landskab bør i videst omfang bevares og blot beskæres efter behov for at forbedre udseende, eller hvis døde grene er til fare
for sikkerheden. Kun tydeligt døende ask bør fældes, dvs. hvis kronen
ikke gendannes i to-tre år i træk.
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Antal

Kroneskader

Vanris

Gennemsnitlig temperatur / fugtighedsprocent i jord

træer

vinter / sommer

omfang

Efter tørkeperiode

Efter regnvejr

Scion, Hørsholm (bynær skov)

24

2,7 / 2,6

1,5

13,4 °C / 20,0 %

11,1 °C / 23,2 %

Frederiksdalsvej, Virum (landskab ved skov)

10

1,5 / 2,4

2,7

15,3 °C / 14,1 %

12,5 °C / 16,3 %

Ring 4, Bagsværd (by nær natur)

24

2,0 / 2,1

1,9

22,8 °C / 8,2 %

15,6 °C / 10,9 %

Hillerødgade, København (by)

24

1,1 / 1,2

0

22,6 °C / 8,8 %

16,5 °C / 8,4 %

Tabel 1. Asketoptørre-symptomer og jordbundsmålinger på fire lokaliteter med ask. Kroneskader og vanris-omfang er bedømt på en skala fra 1-4, hvor 1: sund, fyldig krone / ingen eller få vanris, 2: krone med symptomer / nogle vanris, 3: kraftigt skadet krone / mange vanris, og 4: døende træ / træ hvor kronen mest består af vanris. Jordfugtighed er gennemsnit af 40-50 målinger pr. sted (4 pr. træ), og
jordtemperatur af 20-24 målinger pr. sted (2 pr. træ).
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