
faktaark

Artsdatabankens faktaark ISSN1504-9140 nr. 276 utgitt 2012, side 1

Fremmed artRødbandsopp
Mycosphaerella pini

Mycosphaerella pini med det anamorfe stadiet
Dothistroma septosporum er nå kjent fra to
kommuner i Troms, Bardu og Målselv, og mange
steder i sør-øst Norge. Soppen infiserer furunåler
under fuktige forhold og forårsaker en sjukdom
kalt rødbandsjuke.

Status
Risikovurdering 2012: Høy risiko (HI)

Kartet viser kommuner med funn av
rødbandsoppen.
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Kjennetegn
Rødbandsjuke forårsakes av Mycosphaerella pini med det anamorfe stadiet
Dothistroma septosporum. Det mest typiske kjennetegnet er røde band på
angrepne nåler som også har gitt sjukdommens dens navn. De eldste nålene blir
angrepet først, men ved sterke angrep blir alle nåleårganger infisert. Nålefallet er
sterkest i de nedre deler av krona. Mindre trær kan bli drept, men det er i
hovedsak tilveksttap som blir registrert. Hos mottakelige treslag kan også større
trær bli drept ved sterke angrep.
Det teleomorfe stadiet til M. pini dannes svært sjeldent, og er ikke funnet i
Norge. Fruktlegemer, såkalte askostromata, dannes i de karakteristiske røde
banda og bryter ut gjennom epidermis. De er svarte, runde til ovale, 200-600 x
95-150 µm. Asci er bitunicate, sylindriske til klubbeformete, 46-52 x 12-13 µm.
De inneholder 8 askosporer, hver med en skillevegg, 46-52 x 8-10 µm.
Konidiesporer produseres i ukjønna formeringsorganer, såkalte acervuli. Disse
dannes også i de røde banda, og bryter ut gjennom epidermis. Konidiesporene er
hyaline, glatte og tynnveggede, 1-5 septert, i gjennomsnitt 25-30 x 2 µm og
med varierende form. Størrelsen er også variabel. Materiale fra Norge er målt til
12-36 x 1,9-2,6 µm. Dothistroma pini er en nærstående art, hvor det teleomorfe
stadiet er ukjent. Den har overlappende mål på konidiesporene, men de er i
gjennomsnitt litt lengre og noe bredere, i gjennomsnitt 25-35 x 3,5 µm.

Utbredelse
Rødbandsjuke er vidt utbredt i Asia, Europa og Nord-Amerika både på eksotiske
og hjemlige furuarter. Den er også mye utbredt på den sørlige halvkule, hvor den
først og fremst fins i plantasjer med Montereyfuru. Det anamorfe stadiet ble først
beskrevet fra Russland i 1911. Som skadegjører i Europa ble den første gang

registrert i ei planteskole i England. Og senere
har det blitt rapportert om sporadiske funn. I
Sentral-Europa ble soppen rapportert fra
Østerrike i 1961, Tyskland i 1983, Polen i 1990,
Ungarn i 1997, Tsjekkia i 1999 og Slovakia i
2000. I de baltiske stater ble den først
rapportert fra Litauen i 2002 og Estland i 2006. I
2008 ble den først observert i Finland.
I Norge ble rødbandsjuke først registrert i 2009 i
Bardu og Målselv i Troms, hovedsakelig langs
Barduelva og Målselva. I Sør-Norge er de fleste
funn gjort i Hedmark, og særlig i Trysil/Engerdal
er det gjort mange funn. Utenom Hedmark er
rødbandsoppen funnet i Buskerud (Kongsberg og
Nedre Eiker), Vestfold (Andebu, Lardal Larvik og
Re) og Telemark (Siljan og Skien).
Den «bisentriske» opptreden i Norge er noe
underlig. Det kan skyldes at spredningen har
skjedd på to fronter, i Sør-Norge fra Sverige og i
Nord-Norge fra Finland. Om spredningen har
vært naturlig eller om den har kommet ved
menneskers hjelp (for eksempel via furuplanter
for bruk i skog- eller hagebruk) vet vi lite om. I
Nord-Norge er en naturlig spredning fra Finnland
lite trolig da det er store avstander til de
nærmeste finske forekomstene. Siden
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rødbandsjuke først og fremst er registrert langs elver i Troms
kan det tenkes at fiskere har brakt med seg soppen.

Hvor soppen egentlig kommer fra er ukjent. Både Himalaya og
høyere beliggende regnskoger i Sør-Amerika er foreslått. Det
anamorfe stadiet ble første gang beskrevet fra St. Petersburg i
Russland i 1911, og årringundersøkelser i vrifurubestand i
Canada kan tyde på at den der har vært tilstede i minst 150 år.
Det teleomorfe stadiet ble beskrevet fra Danmark på 1950tallet.
Så det er nærliggende å tro at soppen hører hjemme på den
nordlige halvkule. Det kan tenkes at soppen har vært til stede
også i de nordiske land lenge, men at den først er i de senere
årene har begynt å gjøre skade, i takt med klimaendringer.
Den nærstående arten Dothistroma pini har trolig sitt opphav i
Nord-Amerika, men har nå kommet til Europa og funnet i
Russland, Ukraina, Ungarn og Frankrike. I Frankrike er den like
vanlig som M. pini i sørlige og sentrale deler, mens M. pini er
enerådende i nordlige områder.

Biologi
Rødbandsoppen kan spres på flere måter. Askosporene spres
med vind over lange avstander. Da det teleomorfe stadiet er
svært sjeldent vil spredning vanligvis skjer det ved hjelp av
konidiesporer. De modnes om våren og infeksjon skjer helst om
våren og forsommeren. Under gunstige forhold kan de frigjøres
gjennom hele sommeren og utover høsten. Konidiesporene
spres med ”vær og vind”, gjerne i regnvær eller under ellers
fuktige forhold, hvor de også raskt kan spire og vokse inn i
nålene gjennom stomataåpninger. Spredning med
plantemateriale er i tillegg svært vanlig.
De første symptomene er gule flekker eller band som opptrer på
infiserte nåler om høsten. Disse blir etter hvert rødaktige. Når
disse banda opptrer i sin typiske form er sjukdommen lett å
identifisere. De røde banda kan være litt vanskelige å se eller
de kan være fraværende når hele nåler blir angrepet. Fargen på
disse nålene er imidlertid litt mer rødbrune enn om nålene er
drept av andre årsaker. Den røde fargen kommer av giftstoffet
dothistromin som soppen skiller ut. Produksjonen starter med
en gang soppen har infisert ei nål og det dreper vertsceller i
forkant av soppveksten.
Mycosphaerella pinier registrert på 82 forskjellige furuarter eller
underarter, og i tillegg på noen andre bartreslekter, gran, lerk
og Douglasgran. Det er først og fremst på furuarter soppen gjør
skade. De forskjellige furuartene er i varierende grad
mottakelige. Furuarter som er plantet utenfor sitt naturlige
utbredelsesområde har blitt hardest rammet, for eksempel
Montereyfuru på den sørlige halvkule. Andre eksempler er
korsikansk furu i England og vrifuru i Skottland. I større og
større utstrekning blir imidlertid stedegne arter angrepet, blant
anna vanlig furu i Skottland og vrifuru i Canada. Av furuartene
regnes mer enn 20 arter å være svært mottakelige for
sjukdommen og vanlig furu er blant disse.

Bestandsstatus
I Norge ble de første funn av rødbandsoppen gjort i 2009 i to
kommuner i Troms; Bardu og Målselv. Ved registreringer i 2011
ble sjukdommen funnet på noen nye steder, men bare i de
samme kommuner. På de fleste steder er det angrep på noen få
trær, men ved Tunebrua var det i 2011 nokså omfattende
skader, men her var det i kombinasjon med en annen nålesopp,
gråbarsoppen.
I Sør-Norge ble de første funn av rødbandsjuke gjort i 2010. De
fleste funn er gjort i Hedmark. De fleste funnene er gjort i trysil
og Engerdal, hvor mange trær er angrepet, og i noen bestand
er det mye angrep på hvert enkelt tre. Også i et bestand i
Lardal har det vært nokså omfattende angrep. Ellers er nokså få
trær angrepet, og det er kun på nåler i nedre del av krona en
finner soppen foreløpig. Det er likevel stor produksjon av
konidiesporer da hvert enkelt tre kan ha mange angrepne nåler.

Furutrær med sterke angrep av rødbandsoppen.
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