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Minskad produktion av svampmycel i kvävegödslad skog 

Lars Ola Nilsson  

Många av de vanligaste skogssvamparna är s.k. ektomykorrhiza (EM) -svampar. Mykorrhiza 
(lat. "svamprot") syftar på den symbios de flesta växtrötter har med mykorrhiza-svampar. 
Mykorrhiza kallas också den rotspets på växtens finrötter som bildas gemensamt och där ett 
utbyte sker. Växten ger svampen energi i form av kolhydrater från fotosyntesen och svampen 
levererar näringsämnen till växten. Från mykorrhiza-rotspetsen utgår mycelet, ett nätverk av 
svamphyfer. Mycelet frigör näringsämnen från marken och ökar avsevärt tillgången till näring 
för växten. Ekto- (ung. "utanför") syftar på att dessa svampars celler, hyfer, i mykorrhiza-
rotspetsen, till skillnad från vissa andra mykorrhiza-svampar, inte tränger in i växtens celler.  
Kväve är det näringsämne som normalt sett begränsar skogsträdens tillväxt på våra 
breddgrader. Symbiosen med EM-svampar är avgörande för trädens upptag av kväve och 
andra näringsämnen. Tillförseln av kväve till svenska skogar har ökat nästan tio gånger under 
1900-talet, beroende på framför allt luftföroreningar från trafik och industrier. Det är sedan 
länge känt att ökad kvävehalt innebär en minskad produktion av fruktkroppar hos många EM-
svampar. En del studier har också visat att antalet mykorrhiza-rötter minskar i skog som 
utsätts för förhöjda kvävehalter. Försök på laboratorier har pekat på att mycelproduktionen 
minskar hos EM-svampar, men man har inte kunnat visa på hur EM-svamparnas produktion 
av mycel i fält påverkas. Någon metod att urskilja EM-svampars mycel har inte funnits.  
Ny metod för att beräkna mängden ektomykorrhiza-svamp i skogsmark 
I denna studie testades en metod att beräkna hur mycket mycel som finns och som produceras 
av EM-svampar i en skogsmark. Metoden att skilja ut mycel av EM-svampar från andra 
svampars mycel bygger på att biomassan av svamp som har tillgång till trädrötter jämförs 
med svampbiomassan där trädrötter skurits av med hjälp av plaströr. Produktionen av 
svampmycel mättes i sand i nätpåsar, vilka tillåter svamphyfer, men hindrar växtrötter, att 
växa in. Metoden visade sig användbar och kan komma till stor nytta i fortsatt forskning om 
ektomykorrhiza och vid studier om miljöbelastning på växt- och markekosystem.  
Försöket utfördes i Skogaby i södra Halland, där man sedan 1988 gödslat skogsytor kraftigt 
med kväve. Beräkningar visar att 46 kg EM-mycel producerades per hektar, i markens översta 
10 cm, i kontrollytorna under de 6½ månader försöket varade. I kvävegödslade ytor upphörde 
produktionen av mycel från EM-svampar i stort sett helt jämfört med kontrollytor. 
Provtagning av humus (översta jordskiktet) visar att mängden EM-biomassa hade minskat 
avsevärt (till 11 %) i kvävegödslade ytor jämfört med kontrollytor. De översta 10 cm beräknas 
här innehålla 560 kg EM-mycel per hektar. Tillförsel av apatit, ett mineral innehållande 
fosfor, i inväxnings-påsar med sand stimulerade produktionen av EM-mycel på 
kvävegödslade ytor avsevärt. Träden har ökat sin tillväxt kraftigt vid kvävetillförseln och de - 
liksom svampen - bör ha ett ökat behov av fosfor och andra mineralnäringsämnen. Studien 
visar också att EM utgör den dominerande delen av svampmycel i en skogsmark, jämfört med 
andra typer av svampar.  
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Abstract in English  
Deposition of nitrogen has increased almost tenfold in Sweden during the 20th century, 
mostly due to air-pollutants from industry and transportation. Increased nitrogen deposition 
has impact on the plant and soil ecosystems, since nitrogen normally is limiting for plant 
growth in boreal and temperate forests. Ectomycorrhizal (EM) fungi have evolved in these 
environments, normally poor in nitrogen, and are very efficient in taking up nitrogen to forest 
trees. Many studies have shown that the production of fruitbodies by some EM fungi is 
negatively affected by nitrogen amendment and some studies have shown decreases in the 
biomass of mycorrhizal root-tips. Production of EM extramatrical mycelia have also shown, 
in laboratory studies, to be negatively affected by increased nitrogen supply. Until now, no 
study has however been done concerning the production of EM mycelium in the field under 
increased nitrogen levels.  
The objectives of this study were 1) to evaluate a field method to separate the biomass of EM 
mycelia from mycelia of other fungi, 2) to estimate the growth of EM mycelia, in a field study 
and in a laboratory study, when nitrogen is added to a forest soil, 3) to test whether 
amendment of a phosphorus mineral affects mycelial production in a nitrogen fertilised soil.  
The field experiment was performed at Skogaby Experimental Forest in SW Sweden, where 
nitrogen has been added - 100 kg N ha-1 year-1 - to four plots since 1988. A laboratory study 
with microcosms systems was also carried out, using soil from nitrogen fertilised and control 
plots in this forest.  
In the field study performed, roots were excluded from parts of the examined plots by forcing 
plastic tubes into the soil. This made it possible to separate the biomass of EM mycelia from 
that of other fungi. Analyses of the fungal specific phospholipid fatty acid (PLFA)18:2w6 
reveal that the production of EM mycelia, measured as in-growth in sand in mesh bags, 
decreased to almost zero in nitrogen fertilised plots to that in control plots. The EM biomass 
found in humus was considerably reduced (to 11 %, from PLFA analysis) in nitrogen 
fertilised compared to control plots. Calculations show, that during 6½ months, 46 kg ha-1 EM 
mycelia were produced, measured as in-growth in sand in mesh bags, in control plots, while 
almost no EM mycelia was produced in nitrogen fertilised plots. The humus and leached 
horizons (the upper 9 cm of the soil) in the spruce forest at Skogaby contained 560 kg ha-1 
EM mycelia in the in the control plots and 62 kg ha-1 in the nitrogen fertilised plots. Addition 
of apatite did stimulate the mycelial production in nitrogen fertilised plots, which indicates an 
increased need for phosphorus for the EM fungi and probably for the trees, when nitrogen is 
added to a forest soil. This study also reveal the importance of EM biomass in relation to total 
fungal biomass in a forest soil. The EM part of the total fungal biomass was at control plots 
(from PLFA analysis) about 85 % of the produced mycelia (in sand) and 66 % of the fungal 
biomass found in humus.  
 


