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Sammanfattning 
 
Den här studien undersöker kontinuiteten, vitaliteten, exponeringen och möjliga 
naturvårdsåtgärder i Solnas ekmiljöer. Enligt det 16:e miljökvalitetsmålet ”ett rikt växt- 
och djurliv” ska den biologiska mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Gamla ekar har visat sig hysa en hög biologisk 
mångfald, men tyvärr minskar bestånden av jätteträd kontinuerligt i Sverige samtidigt 
som föryngringen går långsamt eller i värsta fall helt avstannat. Åsikterna om 
jätteekarnas minskning verkar enstämmiga och bero på kontinuitetsglapp, upphörd 
hävd, igenväxning, plantering av gran på gamla odlingsmarker, brist på skötsel och ny 
bebyggelse i urbana miljöer. Kontinuiteten studerades genom att undersöka 
fördelningen mellan värdefulla ekar och ekefterträdare i hela Solnaområdet samt i fyra 
bestämda ektrakter. Kriteriet för god kontinuitet var 15 % värdefulla ekar och 85 % 
ekefterträdare. För att bedöma ekarnas vitalitet studerades andelen permanent döda 
grenar i trädkronan och för att bedöma ekarnas exponering studerades hur stor andel av 
trädkronan som täcktes av omgivande trädkronor. I varken hela Solnaområdet eller 
trakterna observerades god ekkontinuitet. I hela Solnaområdet mår ekefterträdarna 
procentuellt sett sämre i samtliga vitalitetsklasser jämfört med de värdefulla ekarna. För 
ekarnas exponeringstillstånd över hela Solnaområdet hade ekefterträdarna samma 
procentuella fördelning som de värdefulla ekarna när det gällde halvöppen exponering 
men utöver det var ekefterträdarna jämförelsevis sämre exponerade. En viktig 
naturvårdsåtgärd för ekefterträdarna är att öka deras exponering, vilket kan göras med 
hjälp av frihuggning, slåtterhävd eller beteshävd.  
 

Abstract 

 
This study investigates the continuity, vitality, exposure and possible conservation 
efforts for Solna oak environments. According to the 16th environmental quality 
objective "a rich flora and fauna", should the biodiversity be preserved and used 
sustainably, for present and future generations. Old oak trees have been shown to harbor 
a high biodiversity, but unfortunately the stocks of giant trees is reducing continuously 
in Sweden while the regeneration is slow or in extreme cases completely halted. 
Opinions on the giant oak trees reduction seems to be unanimous and is the cause of 
continuity glitches, stopped condition, overgrowth, the planting of spruce on former 
agricultural land, lack of maintenance and new buildings in urban environments. The 
continuity was investigated by examine the distribution between valuable oaks and oak 
successors throughout the Solna area and four oak districts. The criterion for good 
continuity was 15% valuable oak trees and 85% oak successors. To estimate the oak 
vitality I studied the proportion of permanently dead branches in the tree crown and to 
estimate the exposure I studied the proportion of the tree crown that was covered by 
surrounding trees. In neither the Solna area or in any oak district did I observe good oak 
continuity. In the whole Solna area oak successors vitality status is by percent worse in 
all vitality classes compared to the valuable oaks. For oak exposure condition 
throughout the Solna area the oak successors had the same percentage as the valuable 
oaks in terms of half-open exposure, but beyond that was the oak successors 
comparatively less exposed. An important conservation effort for the oak successors is 
to increase their exposure, which can be done with the help of stand cuttings, mowing 
traditionally or grazing.  
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Bakgrund  

 

1. Studiens inriktning och avgränsningar 

Den här studien undersöker kontinuiteten i Solnas ekmiljöer genom att se hur 
fördelningen mellan värdefulla ekar och ekefterträdare (def. ekefterträdare sid. 6)  i fyra 
bestämda ektrakter (def. ektrakter sid. 8) ser ut. Studien gör även en bedömning av 
vitalitet och exponering hos värdefulla ekar och ekeftertädare. Arbetet har utförts med 
initiativ från Solna stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning och ska ge en uppfattning 
om hur ekarna mår idag och diskuterar hur de kan tänkas må i framtiden. Slutligen 
kommer det ges förslag på hur eventuella skötselåtgärder kan se ut för att vårda ekarna 
(individnivå), ektrakterna (biotopnivå) och hela solnas ekmiljö (landskapsnivå).   

Med dessa inriktningar har fyra frågeställningar kommit fram;  

1. Hur god är ekkontinuiteten i Solna kommun?  

2. Hur vitala är de värdefulla ekarna och ekefterträdarna i Solna kommun?  

3. Hur exponerade står de värdefulla ekarna och ekefterträdarna?   

4. Hur ska man naturvårdsmässigt förhålla sig för vård av enskilda ekar, ektrakter 
och hela eklandskapet?  

Exempel på studiens begränsning är att den inte studerat spridningssamband, inte 
beskrivit arter och inte gjort någon framtidsmodell för ekarna (dock kommer framtiden 
för ekarna diskuteras). Vad gäller inventeringen så utelämnade den tillväxtekar, dvs 
ekar som storleksmässigt ligger under ekefterträdarna men ändå i ett framtidsperspektiv 
är viktiga för ekkontinuiteten. Studien visar inte heller rumsligt per punktobjekt vilka 
ekar som hade viss vitalitet eller exponering utan har gjort en generalisering där varje 
trakts exponering och vitalitet bedömts. I studien har inte de geologiska aspekterna som 
bergart, jordart eller jordmån studerats under inventeringen. 

 

 

2. Syfte och incitament för studien 

 
• Hjälpmedel till kommunens fysiska planering 
• Ge förslag på naturvårdande skötselinsatser för ekarna och ekmiljöerna 
• Hjälpa kommunen i strävan mot miljökvalitetsmålet ”ett rikt växt- och djurliv” 
• Ekar hyser hög biologisk mångfald 
• Värdefulla jätteekbestånd minskar i Sverige  

 

Det 16:e miljökvalitetsmålet 

Enligt det 16:e miljökvalitetsmålet ”ett rikt växt- och djurliv” beslutat av Sveriges 
riksdag ska den biologiska mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer (Miljömålen 2009). Enligt miljömålen (2009) 
betyder bevarandet av biologisk mångfald att bevara ekosystem, livsmiljöer, arter och 
arternas olika genuppsättningar.  



Risk för kontinuitetsglapp och förlust av biologisk mångfald i Solnas ekmiljöer 

 

 5 

 

Varför bevara biologisk mångfald? 

Biologisk mångfald behövs för att säkerställa ekosystemens funktion i en föränderlig 
fysisk miljö (Ihse 2005). Ekosystem med hög biologisk mångfald får en ökad förmåga 
att kunna buffra förändringar och återskapas efter en katastrof av något slag. En ökad 
mängd studier visar på att ekosystem med hög biologisk mångfald klarar av att 
upprätthålla hög produktivitet av biomassa eller energi i en föränderlig miljö (Ricklefs 
2007). Ett exempel på studier är den av Tilman och Downing (1994) som i en 
långtidsstudie med provytor av gräsängssamhällen, såg att gräsängssamhällen med 
högre biologisk mångfald blev mer motståndskraftiga och återhämtade sig snabbare 
efter påfrestande torrperioder. För att bedöma detta mätte de primärproduktion, vilket är 
den produktion av energi (glukos) som växten fotosyntetiserar.  
 
När det gäller biologisk mångfald kvarstår det enkla faktum att arter inte kan överleva 
om deras livsmiljöer exploateras och trängs undan (Ihse 2005). Vi bör helt enkelt 
koncentrera oss på arternas livsmiljöer, biotoper och habitat för att hållbart bevara 
biologisk mångfald. Det problematiska med exploaterade biologiska system är att de 
många gånger är långsamma reglersystem och effekten av exploateringen kanske inte 
syns förrän om en generation (ibid.). 
 
För att försöka förklara vårt beroende av biologisk mångfald kan den liknas med en 
livets hängmatta (fig. 1). Hängmattan symboliserar ekosystemet och trådarna 
symboliserar arterna. Personen som ligger tryggt vilande i hängmattan symboliserar 
människans beroende av ekossystemtjänster. Ju fler trådar som går sönder desto sämre 
bärkraft får hängmattan att orka bära upp den här personen. Det vi gör med ekosystemet 
då vi utrotar arterna, är att vi förändrar ett komplext system vi bara delvis förstår (ibid.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Människans utnyttjande 
av biologisk mångfald kan liknas 
med en hängmatta. (Från Salonen 
2005) 
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3. Ekens fysiologi, biologiska mångfald och historia 

  

Eken 

I världen finns det 300 arter inom eksläktet Quercus varav två finns i Sverige och heter 
ek Q. robur och bergek Q. petraea (Länsstyrelsen Östergötland 2006). Eken vandrade 
in i Sverige efter Weichsel för ungefär 8000 år sedan (Stockholms stad 2007). 
Blommorna är monoika och ståndarnas pollenkorn sprids via vinden till pistillens märke 
för befruktning. En viktig fågel för ekens spridning av ekollon till nya områden är 
nötskrikan Garrulus glandarius som vinterlagrar dem. 
 
Generellt sett växer en ek friskt i ca 300 år. Lever vidare i 300 år till, för att sedan i 
bästa fall i dött eller svagt levande tillstånd stå kvar och långsamt brytas ner under 
ytterligare 300 år (Länsstyrelsen Östergötland 2006).  
 
Några anledningar till ekarnas imponerande förmåga att förlänga senescensperioden är 
det hårda virket, de djupgående rötterna och utsöndringen av garvsyra som fungerar likt 
en fungicid (ibid.). Henrik Niklasson (muntligen) berättade om en ek som de bedömde 
vara död till nästa inventering men fortfarande levde vilket visade på hur svårt det kan 
vara att bedöma ekmortaliteten. Ek som organism behöver mycket värme och ljus för att 
trivas och föryngringen behöver öppna miljöer för ljusinsläppets skull (Länsstyrelsen 
Östergötland 2006). Enligt Henrik Niklasson (muntligen) tål tillväxtekar skugga mer än 
adulterna och kan därmed etablera sig i skuggig miljö tillsvidare. Ekar kan växa på 
många olika platser men för att de ska bli stora jätteträd behöver de platser med hög 
vattentillgång och jordart med ler i (Stockholms stad 2007). 
 

 

Ekens växtfysiologi kopplat till vitalitet 

Gemensamt för alla växter är att de vitalaste organen när det gäller överlevnad är 
rötterna, stammen och bladen. Rötterna förankrar eken i marken samt absorberar vatten 
och livsviktiga mineralämnen ur jordmånen. Stammen och dess förgreningar håller 
bladen mot solen samt utgör en viktig förbindelse mellan rötterna och bladen, som 
utbyter näring, mineralämnen och vatten med varandra via det vaskulära floemet och 
xylemet (Purves et al. 2006). Bladen producerar näringen (glukos) via fotosyntesen och 
är det enda organ i eken som kan göra det.  
 
Eken och andra växter har s.k. meristem, vilka innehåller celler med indeterministisk 
celldelning. Dessa meristem finns i skottändarna, rotändarna och runt stammen på eken 
(ibid.).  
 
Om bladen av någon anledning skuggas så kan inte eken producera näring (glukos) och 
därmed infinner sig en stressituation som gör att den indeterministiska celldelningen i 
meristemen hämmas och en negativ spiral med successiv försämrad vitalitet kan uppstå. 
Om stammen med det vaskulära xylemet och floemet skadas så transportförbindelsen 
mellan rotsystemet och bladverket påverkas uppstår ytterligare en stressituation. 
Rotsystemet får minskad näring och bladverket får minskad tillförsel av mineralämnen 
och vatten vilket exempelvis behövs för att bilda klorofyllpigment samt hålla 
turgorntrycket uppe (ibid.). Om rotsystemet stressas eller jordstrukturen försämras, kan 
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absorptionen av mineralämnen minska. Detta kan indirekt leda till att viktiga enzymer 
(som exempelvis nämnda garvsyran) för ekens funktion och vitalitet minskar 
(ibid.).  
 
Under de senaste decennierna har ”eksjukan” spridits till ekar i södra Sverige och det 
antas att den parasiterande Oomyceten Phytophthora spp. är orsaken (Jönsson 2003). 
Om så är fallet försämras inte ekens vitalitet på grund av abiotiska faktorer utan på 
biotiska. Phytophthora spp. har visat sig kunna skada eller döda ekens blad och rötter 
(ibid.).  
 

Gamla ekar hyser hög biologisk mångfald 

Gamla ekar har visat sig hysa en hög biologisk mångfald. Enligt Hultengren m.fl. 
(1997) kan gamla ekar innehålla uppemot 1500 olika arter där 800 – 900 är insekter och 
400 – 500 är mossor, lavar och svampar. Länsstyrelsen i Östergötland (2006) menar att 
den största anledningen till den biologiska mångfalden är att ekar kan bli så gamla och 
med åldern utveckla så många olika livsutrymmen. Varför ekmiljöer innehåller en hög 
artrikedom förklarar Stockholm stad (2007) med att flera ekar tillsammans skapar en 
imponerande variation av livsutrymmen som varierar kraftigt över tiden såväl som i den 
enskilda eken som mellan ekarna i ekmiljön. Naturvårdsverket (2004) anser i ett 
åtgärdsprogram att riktigt storvuxna ekar kanske mer ska betraktas som hela 
skogsbestånd än enskilda träd, just p.g.a. den rika förekomsten av livsutrymmen. 
     
I grova ekar som under längre tid brutits ned av svampar (rötangrepp) och trägnagande 
insekter utvecklas håligheter med gynnsamma mer stabila mikroklimat utan stora 
temperatur- och fuktighetsfluktuationer vilket annars missgynnar krävande 
skalbaggsarter (Naturvårdsverket (2004). 
 
De olika håligheternas form som bildas under ekens hålutvecklingsstadier (fig. 2), utgör 
många olika livsmiljöer för speciellt insektsfaunan. Det har visat sig att den största 
andelen eklevande organismer lever gömda i dessa dolda håligheter (Länsstyrelsen 
Östergötland 2006), vilket jag tycker är lite synd när man propagerar för ekens 
artrikedom till allmänheten.   
 
 

 
Figur 2. Hål- och mulmutvecklingsstadierna. Stadie 1: träd med liten hålighet (ca 5 cm) och ofta liten 
mulmbildning. Stadie 2: träd med medelstor hålighet (ca 15 cm) och kraftig mulmbildning. Stadie 3: träd 
med stor hålighet (ca 30 cm), trädet är i stort sett ihåligt med riklig mulmbildning och litet läckage av 
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mulm vid basen. Stadie 4: träd med stor hålighet som ofta når ner till basen av trädet, ganska lite mulm 
som ligger på marken. (Från Hultengren 1999)  

 
 
 
I håligheterna samlas nedbruten ved, djurrester och spillning m.m. vilket kan kallas 
”mulm” (Stockholms stad 2007). Denna ”mulm” är en viktig komponent för många av 
ekens vedlevande insekter och som exempel lever många skalbaggelarver stora delar av 
livet i den (ibid.).  
 

Det har visat sig att Stockholms ekbiotoper placerade i stadsmiljön hyser högre 
biologisk mångfald jämfört med omgivande landsbygdens ekbiotoper (Calluna 2009). 
Tätortsnära miljöer har fler och värdefullare ekområden än omgivande landsbygd som 
exempelvis Södertörn, Roslagen, Uppland och östra Mälaren (John Askling, 
muntligen). Bakom detta påstående finns dokumentation på värdefulla ekmiljöer i 
stadsmiljön som på Djurgården, i militärområden och på slottsmiljöer etc. (ibid.). I en 
ekrapport av Stockholms stad (2007) inventerades och värderades ekområden och 
enskilda ekar i en landskapsekologisk analys som visade att nationalstadsparken 
innehöll mycket höga naturvärden även i ett nationellt perspektiv (ibid.). I ett tidigare 
examensarbete av Louise Thylén (2006) inventerades insekter och fåglar i tre små 
grönområden med stora ekar i centrala Solna. Hennes inventering av insekter visade att 
ekarna i ett av de urbana grönområdena innehöll tre rödlistade insektsarter. Att det ser ut 
så här kan dock bero på att stadsmiljön är mer välinventerad än landsbygdsmiljön.   
 
 

Definition på jätteek samt varför de minskar?  

Enligt Rutger Sernander (1926) är ett jätteträd ett träd med minsta stamomkretsen 500 
cm. En senare definition av Hultengren & Nitare (1999) är att jätteträd ska ha en 
stamomkrets på minst 314 cm i brösthöjd vilket tillämpas i denna studie. 
 
I Sverige var ekarna skyddade mellan 1300-talet fram till mitten av 1850-talet av 
kungahus och adel vilket innebar förbud att hugga ned ekar utan tillstånd, även på privat 
mark (Stockholms stad 2007). Anledningen var att ekens virke eftertraktades främst till 
bygge av båtar och större byggnader men stora ekar symboliserade delvis också makt 
och rikedom (ibid.).  
 
Idag är Sverige och Storbritannien de två länder i Europa som har flest stora ekar kvar 
efter att Centraleuropas slättområde i stort sett förlorat alla sina jätteträd p.g.a. ett hårt 
jord- och skogsbruk (Naturvårdsverket 2004). Enligt naturvårdsverket (2004) minskar 
bestånden av jätteträd i Sverige kontinuerligt samtidigt som föryngringen går långsamt 
eller har i värsta fall helt avstannat. En procentuell minskning av antalet grova jätteträd 
har uppskattats till 0,5-1 % årligen (ibid.).  
 
Åsikterna om jätteekarnas minskning verkar enstämmiga. Enligt naturvårdsverket 
(2004) är det den upphörda hävden och kontinuerliga igenväxningen av 
kulturlandskapet som är det allvarligaste hotet i Sverige. Igenväxningen men också 
plantering av gran på gamla odlingsmarker är allvarliga hot mot många jätteträd menar 
Hultengren & Nitare (1999). Stockholm stad (2007) menar att det är bristen på skötsel 
som är största hotet mot ekarna och dess anknutna naturvärden, men att hot som 
isolering av populationer, kontinuitetsglapp över tiden och exploatering påverkat. I den 
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urbana miljön utgör ny bebyggelse ett hot vilket medför kontinuerliga fysiska skador 
och avverkning av enskilda träd (Naturvårdsverket 2004). I vissa fall kan bebyggelse 
planeras så att värdefulla ekar lämnas kvar, men ur ett långsiktigt perspektiv är detta 
ingen hållbar lösning då föryngring av ek reduceras kraftigt, eller upphör helt nära 
bebyggelse (ibid.).  Enligt länsstyrelsen i Östergötland (2006) är det trädens viktiga 
organ som rot och blad som negativt påverkas när de hamnar i en urban miljö jämfört 
med att tidigare levt i betes- och slåtterhävdad miljö. 
 
 

3. Tidigare studier  

 

Trädinventering förr och nu 

Att inventera ekar är inte något nytt påfund men syftena med inventeringarna har skiftat 
genom historien. På 1700-talet efter ett stort antal krig till sjöss insåg försvarsmakten 
hur viktig tillgången på användbart ektimmer var (Hultengren & Nitare 1999). Detta 
ledde till att en riksomtäckande inventering gjordes för att se hur mycket användbart 
ektimmer som fanns. Idag finns inventeringsresultatet samlat i riksarkivet i Stockholm. 
Naturskyddsmannen Nils Dahlbeck startade ett upprop i tidsskriften ”Bygd och natur” 
1939 som syftade till att börja en landsomfattande dokumentation av våra jätteträd 
(ibid.). Anledningen till dokumentationen var i första hand för att jätteträd ansågs vara 
vackra och ha ett allmänt naturvärde, något som under denna tid var viktiga faktorer 
inom naturvården. Under senare år har flera enskilda inventeringar gjorts av jätteträd, 
inte minst på gamla ekar då dessa kan bli så omfångsrika och hysa ovanligt höga 
naturvärden (ibid.). 
Sedan 1984 bevakas skogsskadorna i Sverige av Riksskogstaxeringen SLU i Umeå 
genom årliga inventeringar (Skogsstyrelsen 2000). I samband med ett europeiskt 
övervakningsnät kompletterades år 1995 denna årliga inventering med bevakning av ett 
förtätat nät med utsatta skogskadeinventeringsytor (s.k. level 1 ytor) där alla trädslag 
inklusive ek övervakas (ibid.).    
 
 

Projektet ”På spaning efter värdefulla träd”  

Länsstyrelsen i Stockholm genomför en omfattande inventering av värdefulla träd i 
stockholmsregionen. Projektet kallas ”På spaning efter värdefulla träd” och ingår i 
naturvårdsverkets åtgärdsprogram ”Särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet” 
(Länsstyrelsen Stockholm 2009). Syftet med naturvårdsverkets åtgärdsprogram och 
därmed länsstyrelsen i Stockholms inventering är att öka kunskapen om värdefulla träd 
och trädmiljöer, speciellt ädellövträd (ibid.). Länsstyrelsen i Stockholm menar att 
åtgärdsprogrammet förväntas kunna ge positiva effekter för över 400 hotade och 
rödlistade arter. 
 
Under den här studiens inventering av ekefterträdare observerade jag värdefulla ekar 
som inte fanns med i länsstyrelsen inventering. Exempel på värdefulla ekar som 
kompletterats är två stycken längs Tomtebodavägen vid Karolinska Institutet. Dessa två 
värdefulla ekar är dock inte med i studiens resultat utan finns bara rumsligt utpekade på 
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kartorna med orange färg. Det finns även ett antal värdefulla ekar öster om postens 
huvudkontor men dessa har inte kompletterats. 
 

Stockholms stads ekrapport  

Stockholms stad inventerade och klassificerade ekmiljöer i rapporten ”Stockholms 
unika ekmiljöer”. Rapporten inventerade befintliga ekmiljöer, gav förslag på skötsel och 
analyserade svaga spridningssamband. För att lättare ta hänsyn till ekmiljöerna och dess 
värden i samband med Stockholms stadsplanering, värderades ekmiljöerna och även 
enskilda ekar rumsligt utifrån sina natur- och kulturvärden i s.k. värdekärnor, 
kärnområden och trakter.  
 
Värdekärnor var på minst 0,25 ha, kärnområden var kluster av värdekärnor och trakter 
utgjorde buffertzoner med radie på 500 m runt högt värderade ekar (Stockholms stad 
2007). Inom värdetrakterna ansåg de att naturvårdsarbetet med föryngring bör ske. I 
denna studie har jag tillämpat samma metod för att skapa trakter i Solna kommun. 
 

Naturvårdande skötselinsatser för ek och ekområden 

Bra naturvård för ekområden bör enligt naturvårdsverket (2004) inta tre olika 
rumsperspektiv. Dels den enskilda individen, dels biotopen och slutligen det holistiska 
perspektivet med landskapet i fokus (fig. 3).  
 

 
Figur 3. Den stora mörka ytan illustrerar landskapet (ex. Solna kommuns urbana landskap). De mindre 
ljusare ytorna illustrerar biotoperna (ex. lövskogar). De olika symbolerna illustrerar enskilda individer 
(ex. lönn, alm, ek och nötskrika). 

 
Med denna syn skådas komplexiteten i en hållbar naturvård, som enligt mig bör vårda 
alla tre rumsperspektiv samtidigt. Nedan (tabell 1) beskrivs exempel på 
naturvårdsåtgärder för den urbana miljöns tre rumsperspektiv.  
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Tabell 1 . Naturvård och därmed åtgärderna bör anpassas utefter tre olika rumsperspektiv. 
 

 

För att vårda enskilda träd bör området runtom vara öppet vilket kan göras via hävd i 
form av betesdrift eller slåtter (Naturvårdsverket 2004). Hävd är viktigt för 
ekkontinuiteten då hävdade marker ger goda förutsättningar till att ekefterträdare 
utvecklas till nya grova ekar (Länsstyrelsen Östergötland 2006). Betesdrift i stadsmiljö 
är svårt för både stadsbon och betesdjuret. Det går att ha betesdrift i stadsmiljön om 
betesområdet är väl avgränsat och det är får som är betesdjur (ibid.). Enligt 
naturvårdsverket (2004) bör försiktighetsåtgärder vidtas om häst används som betesdjur. 
Hästar kan skapa stora skador på ekstammar och återväxt vilket kan åtgärdas med 
stängsel eller annat skydd runt träden.  
 
Gamla ekar ska ha minst 5 m mellan trädkronornas ytterkanter för att tillfredsställa 
exponeringskravet och erhålla tillräckligt med värme (tabell 2) (Stockholms stad 2007). 
Ekområden med god kontinuitet har en åldersfördelning på 85 % unga ekar eller ekar 
utan hål och 15 % äldre ekar med karaktäristisk hålbildning (tabell 2) (Calluna 2005). 
Samtidigt bör generationsglappet mellan ekarna inte överstiga 50-100 år (tabell 2), då 
det ungefär tar 150 år för en ek att utveckla håligheter (Länsstyrelsen Östergötland, 
2006). 
Som naturvårdande skötselinsats räcker det inte att enbart ta hand om de trädbärande 
markerna i landskapet för att bevara arterna om det ändå finns glapp i åldersstrukturen 
(Länsstyrelsen Östergötland 2006). Det är viktigt att ha ekpopulationens 
åldersfördelning i åtanke samt observera kritiska åldersgruppers mortalitetstal så 
skötselinsatser för att minska generationsglapp sker i tid (Naturvårdsverket 2004). Om 
äldre träd dör utan att kunna ersättas av yngre träd som inte hunnit utveckla de äldre 
trädens livsutrymmen får arter beroende av äldre träd svårt att överleva (Länsstyrelsen 
Östergötland 2006).  
 
Gamla ekar som drabbats av igenväxning från konkurrerande växtlighet kan frihuggas 
(tabell 2). Vid frihuggning kan negativa effekter dock uppstå för riktigt gamla ekar vilka 
är känsliga för abrupta förändringar i sin omgivande fysiska miljö (Länsstyrelsen 
Östergötland 2009). Frihuggning av kraftigt beskuggade gamla ekar bör därför göras 
etappvis med flera års mellanrum (ibid.)    
 
För att skapa föryngring runt de gamla träden kan nyplantering samt skötsel av redan 
existerande tillväxtekar och ekefterträdare göras (Naturvårdsverket 2004). Vid 
nyplantering av ek bör den i förtid planeras så att den sker långt innan det är dags att ta 
bort de gamla ekarna (Länsstyrelsen Östergötland 2006).  
 
 
 
 
 

Rumsperspektiv Exempel på naturvårdsåtgärd för rumsperspektivet 

Urbana individen Här vårdas den enskilda eken med exempelvis frihuggning. 

Urbana biotopen Här vårdas exempelvis lövskogen med betesdrift 

Urbana landskapet Här vårdas landskapets matrix med exempelvis gröna 
korridorer mellan lövskogarna 
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Tabell 2. Beskrivning av naturvårdsproblem och vilka skötselinsatser som kan göras. 

 
I kantzoner som exempelvis vägar och sjöstränder kan det utvecklas grova ekar då 
kantzoner är relativt öppna av naturliga skäl (Länsstyrelsen Östergötland 2006). Dessa 
områden är mindre skötselkrävande men behöver frihuggas på insidan (tabell 2) för att 
säkra utvecklingen av grova ekar.   
 
För att överbrygga generationsglappen och hjälpa arter som behöver de olika 
strukturerna av livsutrymmen kan exempelvis holkar med sågspån och andra 
ingredienser som gillas av hålträdslevande skalbaggar tillfälligt ersätta hålträd med 
mulmbildning (tabell 2). För att påskynda hålbildningsprocessen hos de yngre träden 
går det också att fysiskt skada trädet och skära in svampar och på så sätt påskynda 
rötningen (Länsstyrelsen Östergötland 2006). Andra lövträd kan även fungera som 
temporära ersättare till ekarna, vilka har kortare omloppstid och blir snabbare hålträd 
(tabell 2). Exempel på sådana träd är apel Malus domestica, asp Populus tremula, björk 
Betula spp. och sälg Salix caprea vilka ofta växer tillsammans med ek (ibid.).  
 

 

 

Naturvårdsproblem Naturvårdande skötselinsats 

Igenväxning Frihuggning, betesdrift och ängsbruk. 

Gamla ekars behov av värme 
och ljus 

Minst 5 m mellan trädkronornas ytterkanter för en 
tillfredsställande exponering. 

Kontinuitet 
  

Sträva efter åldersfördelningen; 85% föryngring 
och 15% äldre värdefulla ekar. Behåll hävden. 

Generationsglapp Sträva efter generationsglapp som inte överstiger 
50-100 år. Använda holkar, påskynda hålbildning 
och ha temporära ersättare. 

Föryngringen Vårda tillväxtekar och ekefterträdare, alternativt 
nyplantering om det behövs. 

Träd i kantzoner Frihugg på insidan av kantzonen. 
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Metod 

 

Studieområdet 

Solna är till ytan Sveriges tredje minsta kommun på ca 22 km2 och här bor ungefär 59 
000 invånare (ÖP 2006). Tangerande grannkommuner (administrativa enheter) är 
Sollentuna kommun, Stockholms stad, Sundbybergs kommun och Danderyds kommun 
(figur 1). 
 
Positionsmässigt i koordinatsystemet SWEREF 99 är studieområdets latituder (nord – 
sydlig riktning) 6588420 m – 6581755 m och longituder (öst – västlig riktning) 673772 
m – 668208 m.    
 
Kommunens övergripande grönstruktur upptar ca en tredjedel av ytan och är en del i de 
sammanhängande gröna stråk som sträcker sig genom flera omkringliggande 
grannkommuner (ÖP 2006). Skyddade grönområden är Igelbäckens naturreservat och 
Nationalstadsparken som ingår i en av de regionala grönkilarna; Järvakilen. Runt Solna 
ligger vattenfyllda sprickdalar som Ulvsundasjön och Edsviken (ibid.). 
 
Stor del av Solnas markyta är redan upptagen av infrastruktur och som exempel kan 
nämnas de tre Europavägarna E4, E20 och E18 som går igenom kommunen (ibid.). 

 
Enligt ÖP (2006) vars planer 
sträcker sig till 2025 anses 
Solnaområdet kunna tillföras 50 % 
fler bostäder och 50 % fler 
arbetsplatser (ibid.).   
 
Ett stort kommersiellt 
utvecklingsområde enligt Solna 
kommun (2009) är arenastaden med 
bygge av evenemangsarena 
(Swedbank arena) och köpcentrum 
(Mall of Scandinavia) vilket ska bli 
färdigt under år 2012.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Översiktskarta med studieområdet inringat i blått. (Från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Solna stad !)  
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Förarbete till inventering 

Solna är en av de kommuner som redan inventerats på värdefulla träd av länsstyrelsen i 
Stockholm och det är indata från denna inventering samt egen inventering som den här 
studien om ekkontinuitet grundar sig på.  
 

Insamling av data 

Vid varje ekefterträdare som inventerades skrev jag i ett block ner, omkrets,  waypoint, 
vitalitet och exponering. Data som stod i blocket förde jag in i en shapefil med hjälp av 
GIS- programmet ArcGIS 9.3.1. Gjorde tre kolumner med respektive parameter; 
omkrets, vitalitet och exponering i shapefilens attributdatatabell och förde in respektive 
värde för varje ekefterträdare.  
 
Omprojicerade länsstyrelsens data från Rikets nät till SWEREF99 i GIS programmet. 
Sammanförde omgjorda shapefilen från Länsstyrelsen i Stockholms (2009) inventering 
med enbart värdefulla ekar, med min inventering av ekefterträdare så båda hamnade i en 
gemensam shapefil med gemensam atributdatatabell.  
 
Gjorde en buffertzon på 500 m radie runt alla värdefulla ekar för att få fram trakter där 
kontinuitet skulle undersökas. Skapade atributdatatabeller för varje trakt. Använde 
verktygen i GIS programmet för att ur varje trakts atributdatatabell få fram information 
om förhållandet mellan värdefulla ekar och ekefterträdare, samt vitalitet och 
exponering. 

 

Bearbetning av data från Länsstyrelsen i GIS 

Innan inventeringen av ekefterträdare gjordes togs information fram ur den redan gjorda 
inventeringen av Länsstyrelsen i Stockholm (2009) ”På spaning efter värdefulla träd”. 
Deras inventering bestod av två GIS lager i form av shapefilerna sites_solna.shp och 
trees_solna.shp.  
 
Lagret sites_solna.shp bestod av bedömda lokaler. Varje lokal särskiljdes med ett namn 
och fyra olika parametrar i attributdata som beskrev naturtyp, behov av naturvård, 
hävdtillstånd och tillgång på efterträdare (se bilaga 1). 
 
Lagret trees_solna.shp innehöll data i form av punktobjekt vilket symboliserade alla 
värdefulla träd som inventerades. Varje punktobjekt/träd särskiljdes med 12 olika 
parametrar i attributdata, vilka beskrev trädslaget, trädets omkrets, exponering, 
hålstadier, mängd uppbruten bark, indikation på brandspår, savflöde, kulturspår, trädets 
vitalitet etc. (se bilaga 2). 
 
Från Länsstyrelsen i Stockholm (2009) inventering gjordes i GIS två urval. Valde 
enbart trädslaget ek från lagret trees_solna.shp och endast lokaler med många 
efterträdare i lagret sites_solna.shp. Skrev ut ortofoton över varje lokal med många 
efterträdare i Solna och inventerade dessa på efterträdare.  
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Efterträdare 

Efterträdare är träd som kan bli framtida jätteträd om de får den naturvård som behövs 
för utvecklingen av jätteträd (Hultengren & Nitare 1999). Inventeringen av 
länsstyrelsen i Stockholm (2009) bedömde efterträdare som träd på 200-313 cm i 
omkrets. Eftersom min inventering av ekefterträdare kommer sammanföras med deras 
inventering av värdefulla ekar tillämpar jag dessa mått för bedömning av efterträdare. 
 

Fältinventering 

 

Mätning av omkrets 

Mätningen av omkrets gjordes med måttband i brösthöjd vilket är en standardmetod för 
att mäta träd. Ibland var det svårt att bedöma om måttbandet låg i samma plan runt eken 
vilket skulle kunna bli en felkälla. 
 

GPS och programmet GPS Utility 

Vid varje träd togs en waypoint ut m.h.a. gps (Garmin GPS60). Kunde ibland behöva gå 
ut en bit (ca 3m) bort från trädkronan för att kunna få kontakt med satelliterna. 
Kontakten med satelliterna var beroende av molnigheten och hur tät skogen var. Exakta 
läget för varje uttagen waypoint pendlade +-10 m. Alla waypoints fördes in till en 
enhetlig shapefil som punktobjekt via ett gps-program (GPS Utility). Shapefilen kunde 
sedan öppnas i Arc GIS 9.3.1 och bearbetas vidare. 
 

Metod för bedömning av vitalitet 

För att bedöma vitalitet använde jag samma metod som länsstyrelsen i Stockholm 
använde, vilket är en modifierad vitalitetsbedömning från Hultengren & Nitare 1999 
(tabell 1). Jag bedömde vitaliteten genom att observera s.k. permanenta skador i hela 
kronan vilket innebär döda grenar, avbrutna större grenar eller dylikt. Enligt Hultengren 
& Nitare (1999) bedöms ett döende träd ha (>40%) permanenta skador och ett skadat 
träd ha (<40%) permanenta skador. Men dessa bedömningsmått har höjts till att istället 
bli (>80%) permanenta skador för en döende ek och (<80%) för en skadad ek. Denna 
höjning gjordes för att ekar har ovanligt stark livskraft (Miguel Jaramillo, muntligen). 
När det gäller att bedöma trädets krona har jag bedömt hela kronan. Den här 
vitalitetsstudien tar inte med kategorierna dött liggande träd och dött stående träd. 
 
Tabell 1. Parametrar för att bedöma vitalitet. 
 

1 = dött liggande träd enligt vitalitet sid 34 Hultengren & Nitare 1999 

2 = dött stående träd enligt vitalitet sid 34 Hultengren & Nitare 1999 

3 = döende träd En stor del av kronan (>80%) har synliga permanenta skador. 
Trädets döende förväntas bli relativt snabbt (inom 10 år) och 
kan ha koppling till sjukdom eller ålder 

4 = skadat träd Mindre del av kronan (<80%) har synliga permanenta skador 
5 = friskt träd Det mesta av kronan (>80%) lever 
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Metod för bedömning av exponering 

För att bedöma ekefterträdarnas exponering användes den metod som Rundlöf och 
Nilsson (1995) arbetat fram och som länsstyrelsen i Stockholm tagit efter (figur 2). Om 
trädets krona täcks med mindre än 25% av andra omgivande kronor klassas det som 
fristående (figur 2b) (tabell 2). Om trädet är täckt till mellan 25-75 % av andra kronor 
klassas det som halvöppet (tabell 2). Ett träd som har sin krona täckt med mer än 75% 
av andra kronor klassas som slutet (figur 2a) (tabell 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1a   1b 
 
Figur 2a och 2b. Bedömt träd med krona markerat med X. I en tänkt zon inom radien 2 
m runt den aktuella kronan bedöms hur mycket av ytan som täcks av andra kronor. I 
figur 2a är mer än 75% av ytan täckt av andra kronor varför bedömningen bedöms som 
sluten. I figur 2b är exponeringen mindre än 25% och blir därför öppen. (Från Rundlöf 
och Nilsson 1995). 
 
 

Tabell 2. Parametrar för att bedöma exponering. 

 
 

 

Potentiella felkällor p.g.a. metod 

 

Missade ekefterträdare 

Under inventeringen strävade jag efter att få med alla ekefterträdare. Dock vet jag att 
ingen inventering av den här storleken blir identisk med verkligheten så jag bör nämna 
att det med stor sannolikhet finns ekefterträdare i Solna som denna inventering missat.  

 

Bestämma ektrakter 

Då jag bestämde ektrakterna i GIS och använde indata från länsstyrelsens inventering 
av värdefulla ekar kan en felkälla uppstått. I efterhand visade det sig att en del 
värdefulla ekar inte var med i länsstyrelsens inventering och därför kan de bestämda 
ektrakterna vara ännu större eller ännu fler.  

1 = fristående Mindre än 25% täckt av andra kronor 
2 = halvöppet 25-75 % täckt av andra kronor 
3 = slutet Mer än 75 % täckt av andra kronor 
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Dubbelinventering 

Då Länsstyrelsen i Stockholm (2009) bedömde värdefulla ekar inte enbart med omkrets 
(muntligt Miguel) finns det värdefulla ekar som har omkrets som en ekefterträdare.  
Anledningen var att inte enbart aspekter som omkrets och hålbildning spelade roll, utan 
även kulturspår m.m. Bland de 313 st värdefulla ekar som Stockholms länsstyrelse 
inventerade, fanns 123 st med en omkrets som skulle kunna förväxlas med 
ekefterträdare då de hade en omkrets under 313 cm. Detta skulle kunna vara en felkälla 
i materialet. Denna felkälla blir dock liten då antalet inventerade ekefterträdare var 651 
st och i värsta fall kan 123 st av dessa vara värdefulla ekar istället. 
 

Att bedöma vitalitet 

För att göra en så objektiv bedömning som möjligt kan ens bedömningsförmåga 
kalibreras. Kalibreringen går till så att inventeraren i fält observerar ett referensträd för 
exempelvis frisk ek. På det sättet kalibreras bedömningsförmågan och det blir lättare att 
bedöma om en ek är skadad eller döende (Skogsstyrelsen 2000). Jag har inte kalibrerat 
min bedömningsförmåga men eftersom det endast varit jag som bedömt under hela 
inventeringen så är det istället min egna subjektivitet som kan räknas som felkälla. Att 
göra bedömningar om % permanenta skador är i sig svårt och det gäller att minska det 
subjektiva i bedömningarna. Under en solig dag kan exempelvis fler permanenta skador 
skönjas jämfört med under en mulen dag. Jag skulle kunna återupprepa inventeringen 
för att testa om samma resultat återfinns, men det skulle bli alltför tids- och 
arbetskrävande för att någorlunda hålla sig inom ramen på 10 veckor som ett 
examensarbete på kandidatnivå utgör. Bara att få fram den här studiens 
inventeringsunderlag för ekefterträdare tog längre tid än planerat.  
 
För att bedöma trädets vitalitet kan även tillkomsten av nödskott undersökas, 
toppvitaliteten undersökas, årsskottens längdtillväxt undersökas och studering av 
kronutglesning bedömas (Skogsstyrelsen 2000). Jag har valt att enbart bedöma 
mängden permanenta skador i form av döda grenar och avbrutna större grenar i kronan 
då detta säger en hel del om trädets förmåga att kunna utföra den vitala 
fotosyntetiseringen och klara av konkurrens om ljuset. För att göra grundligare 
vitalitetsbedömning kan man ta med andra aspekter som nämnts ovan. Här har jag valt 
att göra en mer generaliserad vitalitetsbedömning för att istället hinna med fler träd.  
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Resultat 

 

Resultat för hela Solnaområdet 

Studiens totala resultat för inventeringen uppgick till 964 st ekar; 651 st ekefterträdare 
som jag inventerade och bedömde och 313 st värdefulla ekar som länsstyrelsen 
inventerade och bedömde (se översiktskarta längst bak i arbetet). Dessa fördelade sig 
som 68 % ekefterträdare och 32 % värdefulla ekar över hela Solnaområdet (fig. 1).  
 
Utöver de 313 st värdefulla ekarna har jag kompletterat med 2 st värdefulla ekar som 
jag observerade under min inventering av ekefterträdare (se översiktskarta längst bak i 
arbetet). Dessa är endast utpekade på kartan men deltar inte i uträkningarna för 
ekkontinuitet, vitalitet eller exponering.   
 
Vid vitalitetsbedömningen för alla värdefulla ekar har 16 st tagits ur beräkningen då 
dessa redan dött. Bland de återstående 297 st levande värdefulla ekar bedömdes 66 % 
friska, 28 % skadade och 6 % döende (fig. 2).  
 
Vid exponeringsbedömningen för alla värdefulla ekar i Solnaområdet har en av de 
värdefulla ekarna ej fått sin exponering bedömd. Bland de 312 st exponeringsbedömda 
värdefulla ekarna stod 42 % i fristående miljö, 56 % i halvöppen miljö och 2 % i sluten 
miljö (fig. 3). 
 
För vitaliteten bland de 651 st ekefterträdare som jag inventerat och bedömt i hela 
Solnaområdet bedömdes 52 % friska, 44 % skadade och 4 % döende (fig. 4).  
 
För ekefterträdarnas exponering bedömdes 9 % stå i fristående miljö, 56 % i halvöppen 
miljö och 35 % i sluten miljö (fig. 5). 
 
De fyra trakterna (som togs fram enligt metod förklarat tidigare) fördelade sig så här 
över Solnaområdet (se bifogad översiktskarta längst bak i arbetet). 
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Figur 1. Fördelning mellan ekefterträdare och 
värdefulla ekar i Solnaområdet. 
 

 
Figur 2. Bedömd vitalitet för de 297 levande 
värdefulla ekar i Solnaområdet. 
 

 
Figur 3. Exponeringen för de 312 st värdefulla ekarna 
som Länsstyrelsen bedömt i Solnaområdet. 
 
 

 

 
Figur 4. Bedömd vitalitet för de 651 st inventerade 
ekefterträdarna i Solnaområdet. 
 

 
Figur 5. Bedömd exponering för de 651 st 
inventerade ekefterträdarna i Solnaområdet. 
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Resultat trakt 1 

 
Trakt 1 ligger i Ulriksdal och Bergshamra (se bifogad karta) och innehåller totalt 132 st 
ekar med 89 st ekefterträdare som jag inventerat och 43 st värdefulla ekar som 
länsstyrelsen inventerat. Fördelningen bland ekarna var 67 % ekefterträdare och 33 % 
värdefulla ekar (fig. 1).   
 
I trakt 1 har länsstyrelsen bedömt två värdefulla ekar som döda och är inte med i 
resultatet. Bland de 130 levande ekarna bedömdes 61 % friska, 34 % skadade och 5 % 
döende (fig. 2). I de 5 % döende ekarna befann sig inga värdefulla ekar men 6 st döende 
ekefterträdare. De 34 % skadade ekarna utgjordes av 10 st värdefulla ekar och 34 st 
ekefterträdare. I de 61 % friska ekarna befann sig 31 st värdefulla ekar och 49 st 
ekefterträdare. 
  
Exponeringen för ekarna i trakt 1 fördelade sig som så att 16 % stod fristående, 55 % 
stod i halvöppen miljö och 29 % stod i sluten miljö (fig. 3). Bland de 16 % som stod 
fristående var 1 st ekefterträdare och 20 st värdefulla ekar. Bland de 55 % som stod 
halvöppet var 50 st ekefterträdare och 23 st värdefulla ekar. I de 29 % av ekarna som 
stod i sluten miljö befann sig 38 st ekefterträdare och inga värdefulla ekar. 
 

 
Figur 1. Fördelningen mellan ekefterträdare och 
värdefulla ekar i trakt 1.  

 

 
Figur 3. Exponeringen för de 132 bedömda ekarna i 
trakt 1

Figur 2. Vitalitetsbedömningen för de 130 st levande 
ekarna i rakt 1. 
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Resultat trakt 2 
 
Trakt 2 ligger i Järvastaden, Bagartorp och Ulriksdalsfältet (golfbana) (se bifogad 
karta). Trakten innehåller 6 ekar; 3 st ekefterträdare och 3 st värdefulla ekar och är den 
minsta trakten både till yta och antal ekar. Fördelningen bland ekarna blev därmed 50 % 
ekefterträdare och 50 % värdefulla ekar (fig.1). 
 
För de 6 ekarnas vitalitet bedömdes 33 % friska, 67 % skadade och 0 % döende (fig. 2). 
I de 33 % friska ekarna befann sig 1 st ekefterträdare och 1 st värdefull ek. Bland de 67 
% skadade ekarna befann sig 2 st ekefterträdare och 2 st värdefulla ekar. 
 
För ekarnas exponeringssituation bedömdes 17 % befinna sig i fristående miljö, 66 % i 
halvöppen miljö och 17 % i sluten miljö (fig. 3). Bland de 17 % i fristående miljö 
befann sig 1 st ekefterträdare och inga värdefulla ekar. De 66 % som stod i halvöppen 
miljö utgjordes av 1 st ekefterträdare och 3 st värdefulla ekar. Bland de 17 % som stod i 
sluten miljö fanns 1 st ekefterträdare och 0 st värdefulla ekar. 
 

 
Figur 1. Fördelningen mellan ekefterträdare och 
värdefulla ekar i trakt 2. 
 

Figur 2. Bedömd vitalitet för de 6 st ekarna i trakt 2. 

 
Figur 3. Bedömd exponering bland de 6 st ekarna i 
trakt 2.
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Resultat trakt 3 
 
Trakt 3 ligger i Huvudsta, Råsunda, Norra kyrkogården, Haga och Tivoliområdet (se 
bifogad karta). Trakten är därmed den största och innehåller flest ekar med totalt 692 st 
fördelade på 455 st ekefterträdare och 237 st värdefulla ekar. Procentuella fördelningen 
i trakt 3 blev därmed 66 % ekefterträdare och 34 % värdefulla ekar (fig. 1).  
 
För vitalitetsbedömningen har 14 döda värdefulla ekar uteslutits från beräkningarna. För 
de resterande 678 levande ekarnas vitalitet bedömdes 57 % som friska,  
38 % skadade och 5 % döende (fig. 2). Bland de 57 % friska ekarna befann sig 248 st 
ekefterträdare och 140 st värdefulla ekar. Bland de 38 % skadade ekarna utgjorde 189 st 
ekefterträdare och 66 st värdefulla ekar. De 5 % av ekarna som bedömdes döende 
utgjordes av 18 st ekefterträdare och 17 st värdefulla ekar.  
 
I exponeringsbedömningen är en av de värdefulla ekarna inte med i beräkningarna då 
den ej bedömdes. Exponeringen för de 691 bedömda ekarna i trakt 3 fördelade sig som 
så att 20 % stod i fristående miljö, 57 % stod i halvöppen miljö och 23 % stod i sluten 
miljö (fig. 3). Bland de 20 % av ekarna som stod fristående fanns 39 st ekefterträdare 
och 100 st värdefulla ekar. För de 57 % av ekarna stående i halvöppen miljö var 265 st 
ekefterträdare och 130 st värdefulla ekar. Bland de 23 % av ekarna som bedömdes stå i 
sluten miljö befann sig 151 st ekefterträdare och 6 st värdefulla e

 

 
Figur 1. Fördelningen mellan ekefterträdare och 
värdefulla ekar i trakt 3. 

 
 
Figur 2. Vitaliteten för de 678 st levande ekarna i trakt 
3. 

 
Figur 3. Exponeringen bland de 691 bedömda ekarna i 
trakt 3.
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Resultat trakt 4 

 
Trakt 4 ligger i Pampasområdet med Pampas marina och Karlbergs slott (se bifogad 
karta). Trakten utgör 121 st ekar; 91 st ekefterträdare och 30 st värdefulla ekar. Ekarnas 
fördelning resulterade i 75 % ekefterträdare och 25 % värdefulla ekar (fig. 1).  
 
Vitaliteten hos ekarna bedömdes som 45 % friska ekar, 53 % skadade ekar och 2 % 
döende ekar (fig 2). Bland de 45 % friska ekarna befann sig 30 st ekefterträdare och 25 
st värdefulla ekar. Bland de 53 % skadade ekarna befann sig 59 st ekefterträdare och 5 
st värdefulla ekar. De 2 % döende ekarna bestod av 2 st ekefterträdare och inga 
värdefulla ekar. 
 
För exponeringen bedömdes 18 % av ekarna stå fristående, 55 % halvöppet och 27 % 
stå i sluten miljö (fig. 3). Bland de 18 % fristående ekarna var 10 st ekefterträdare och 
12 st värdefulla ekar. Bland de 55 % av ekarna som stod i halvöppen miljö var 49 st 
ekefterträdare och 17 st värdefulla ekar. I de resterande 27 % som levde i sluten miljö 
var 32 st ekefterträdare och 1 st värdefull ek.  
 

 
Figur 1. Fördelning mellan ekefterträdare och värdefulla 
ekar i trakt 4. 
 

 
Figur 2. Bedömd vitalitet för de 121 st ekarna i trakt 4. 

 

 
Figur 3. Bedömd exponering för de 121 st ekarna i trakt 
4. 
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Diskussion 

 

Kontinuitet 

Hur god är ekkontinuiteten i Solna? Om vi ser till hela Solnaområdet (se översiktskarta 
längst bak) med samtliga 964 st ekar blev fördelningen mellan värdefulla ekar och 
ekefterträdare, 32 % värdefulla ekar och 68 % ekefterträdare. Enligt idén om god 
ekkontinuitet bör fördelningen vara 15 % värdefulla ekar och 85 % ekefterträdare. Detta 
innebär ungefär att det skall finnas ca 6 st ekefterträdare per värdefull ek för att 
säkerställa god ekkontinuitet utan glapp. Utifrån denna idé kan Solnas ekkontinuitet 
ifrågasättas när det gäller att ha tillräckligt med ekefterträdare per värdefull ek för att 
inte generationsglapp ska uppstå och riskera förlust av biologisk mångfald så som 
livsmiljöer, arter och gener. En biologisk mångfald som vi indirekt ”byggt upp” mellan 
1300 – 1850 talet då ekarna skyddades av kungahus och adel.  

För att undersöka om det fanns enskilda trakter i Solnaområdet med god kontinuitet 
räknades fördelningen ut mellan värdefulla ekar och ekefterträdare för varje trakt. Men 
inga av trakterna uppnådde heller gynnsam fördelning för att kunna innehålla god 
ekkontinuitet. Den trakt som var närmast gynnsam fördelning var trakt 4 med 25 % 
värdefulla ekar och 75 % ekefterträdare, men detta var ändå inte tillräckligt.  
 
Det kan utöver fördelningen vara bra att ta med ekarnas eller ektrakternas samband i 
Solnas urbana miljö. Studien har inte analyserat sambanden vilket kan vara en viktig 
aspekt att ta med om god kontinuitet ska resultera i bevarande av eklevande organismer. 
Naturvård som inriktar sig på att vårda samband och kontinuitet på landskapsnivå kan 
vara det bästa för att bevara ekarnas biologiska mångfald i Solnas urbana miljö. Men en 
urban miljö betyder just att den är präglad av människan. Samband och kontinuitet 
påverkas där med av barriärer och exploatering i form av kontorslokaler, Europavägar, 
bostadshus, sjukhus och evenemangsarenor etc.  
 
Eftersom det är svårt att anpassa Solnas urbana miljö till dess ekmiljö kan en drastisk 
naturvårdsidé vara att successivt och långsamt börja avverka värdefulla ekar så god 
ekkontinuitet uppstår. Man börjar då göra om ekmiljön i relation till hur det idag ser ut i 
Solnas urbant präglade miljö men ser planenligt till att fördelningen 15 % värdefulla 
ekar och 85 % ekefterträdare samtidigt infinner sig. Detta skulle med största sannolikhet 
minska biologiska mångfalden men å andra sidan leda till en ”nystart” och kanske bättre 
grund för framtidens biologiska mångfald utan åldersglapp. Det blir en sorts ”bryta ner 
bygga upp” idé. Det skulle hur som helst vara intressant att göra en GIS-modell som 
beskriver hur detta skulle kunna se ut.  
 

Vitalitet 

Hur mår de värdefulla ekarna och ekefterträdarna i Solna? Om man ser till hela 
Solnaområdet så visar resultatet för de 297 st värdefulla ekarna att 66 % bedömts friska. 
Att mer än hälften av de värdefulla ekarna är friska bör anses positivt för dagens 
ekkontinuitet. Det kan å andra sidan diskuteras varför 28 % bedömts skadade och 6 % 
döende. Huruvida detta beror på bristande ljusinsläpp, parasitangrepp, utarmad 
jordmån, gifter i marktäcket eller bara naturligt åldrande kan man spekulera i men är 
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inget (förutom ljusinsläpp) som studien analyserat. I framtiden kommer dessa värdefulla 
ekar hur vitala de än må vara att dö och då kan det vara mer intressant att diskutera hur 
dagens ekefterträdare mår.   
 
I resultatet för de 651 st ekefterträdarnas vitalitet över hela Solnaområdet bedömdes 52 
% friska, 44 % skadade och resterande 4 % döende. Det är fortfarande över hälften som 
är friska men i jämförelse med vitalitetssiffrorna för de värdefulla ekarna mår 
ekefterträdarna procentuellt sämre i samtliga vitalitetsklasser. Då det är ekefterträdarna 
som i framtiden ska utvecklas till värdefulla ekar kan det i ett framtidsscenario uppstå 
ännu mer generationsglapp i en ekkontinuitet som redan idag bedömts ha underskott på 
ekefterträdare. Kan dessa vitalitetsskillnader mellan värdefulla ekar och ekefteträdare 
bero på att dagens värdefulla ekar hade bättre miljömässiga förutsättningar under tiden 
som de var växande ekefterträdare? Är detta en indikation på att vi måste börja vårda 
ekefterträdarna mer som vi vårdade dagens värdefulla ekar då de var ekefterträdare och 
inte bara skydda värdefulla ekar utan i ett holistiskt perspektiv även ekefterträdarna?  
 
 

Exponering 

Hur exponerade står de värdefulla ekarna och ekefterträdarna i Solnaområdet? För de 
värdefulla ekarna stod 42 % fristående, 56 % halvöppet och 2 % slutet. Då ekar behöver 
mycket värme och ljus är exponeringsgraden en viktig aspekt. Frågan är hur mycket en 
ek hämmas utvecklingsmässigt om den står halvöppet eller slutet. Energin i ljus är en 
vital komponent för alla växters fotosyntetisering. Med den energin kan växten utöka 
sitt furageringsområde (jaktområde) både i marktäcket via rotsystemet och uppe i 
luftutrymmet via stammen och de bladtäckta grenarna. Detta kan innebära att god 
exponering leder till ännu bättre exponering i en sorts positiv spiral. Men på samma sätt 
kan försämrad exponering leda till en negativ spiral i form av försämrad tillväxt och 
minskat furageringsområde i luftutrymme och marktäcke.  
 
Den bedömda exponeringen för ekefterträdarna i hela Solnaområdet blev 9 % 
fristående, 56 % halvöppet och resterande 35 % slutet. Att enbart 9 % bland 
ekefterträdarna lever fristående och därmed får goda förutsättningar för att utvecklas till 
värdefulla ekar, kan inte vara hållbart om man i framtiden vill förbättra ekkontinuiteten 
och minska generationsglappen. Även föryngringen behöver öppna ljusa miljöer för att 
bygga upp de djupgående rötterna, kronverket och (när det gäller ekar) hårda virket. En 
intressant fråga är hur ekefterträdarna påverkas i sin utveckling då de lever i halvöppen 
miljö. Om det är så att de utan problem kan utvecklas till värdefulla ekar blir dessa 56 
% i halvöppen miljö en mindre oroande siffra för framtiden. Om det istället är så att de 
hämmas kan det behövas någon sorts naturvård. De 35 % som lever i sluten miljö bör 
letas upp och frihuggas. Det är onödigt om de fått utvecklats så pass länge som 100 – 
150 år för att sedan dö på grund av bristande naturvård. 
 
Hur bör man vårda hela Solnaområdet för att hjälpa ekkontinuiteten? För 
ekkontinuiteten i hela Solnaområdet kan det behövas vård som stärker sambanden 
mellan trakterna. Det har tidigare nämnts (se ovan) hur samband försvagas med 
barriärer så som kontorslokaler och Europavägar etc. Men hur ska man skapa korridorer 
och öppna upp i Solnas urbana landskap? Frågan kräver stort samarbete mellan 
byggsektorn och naturvårdssektorn. Om det finns möjlighet skulle gröna korridorer, det 
vill säga avlånga lövskogar mellan trakterna anläggas. På så sätt kan migration bland 
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eklevande organismer som söker ny livsmiljö ske. Men som sagts tidigare behöver de 
eklevande organismerna både kunna migrera och ha tillgång till en ekkontinuitet som 
erbjuder varierande hålutveckling. Generellt kan man säga att om en organism (ex. 
eken), en biotop (ex. lövskogen) eller ett landskap (ex. Solna kommun) innehåller 
många olika livsmiljöer så ökar sannolikheten i ett friskt ekosystem att fler arter 
utvecklas. 
 
Nu har jag diskuterat utifrån ett större rumsligt perspektiv i form av ekarna i hela 
Solnaområdet (landskapsnivå). Vidare intar jag mindre perspektiv genom att diskutera 
de fyra enskilda trakternas kontinuitet, vitalitet, exponering och naturvårdsåtgärder. 
  

Diskussion trakt 1 

Trakt 1 med områden som Ulriksdal och Bergshamra har procentuellt bland sina 130 st 
levande ekar flest friska ekar med 61 %. Frågan är dock hur länge denna siffra kommer 
hålla i sig i framtiden, då trakten även procentuellt har högst antal ekar i sluten miljö 
(29 %) och alla dessa är ekefterträdare. Trakten har en st ekefterträdare i fristående 
miljö vilket kan tyckas lite i jämförelse med de 20 st värdefulla ekarna i fristående 
miljö. 
 
I framtiden kan det uppstå problem i form av att allt för stora generationsglapp bildas 
mellan de värdefulla ekarna och ekefterträdarna. Även om de värdefulla ekarna idag har 
mycket bra exponeringsförhållanden kommer de slutligen att dö och nya värdefulla ekar 
bör ha hunnit utvecklas med exempelvis hålbildning och mulm långt innan för att kunna 
ta över den biologiska mångfalden.  
 
Om det är så att flera ekefterträdare står väldigt nära varandra kan det uppstå en 
konkurrenssituation om vatten och mineraler i jordmånen och solljuset i luftutrymmet. 
En konkurrenssituation om resurserna som denna kan möjligtvis göra så att det tar 
mycket längre tid innan någon av ekefterträdarna utvecklas till värdefulla ekar. För att 
lösa en sådan konkurrenssituation och påskynda ”leveransen” av värdefulla ekar skulle i 
naturvårdande syfte vissa ekefterträdare kunna avverkas till förmån för utvecklingen av 
framtida värdefulla ekar. Innan detta sker bör dock en noggrann bedömning göras så att 
de ekefterträdare som rumsligt ligger sämst till och har sämst vitalitet avverkas.  
 
Då god kontinuitet skulle innehålla åldersfördelningen 85 % ekefterträdare och 15 % 
värdefulla ekar och trakt 1 bedömdes ha åldersfördelningen 67 % ekefterträdare och 33 
% värdefulla ekar kan det bli svårt att avverka ekefterträdare då det redan är brist på 
dem. Det kan finnas risk att det uppstår en s.k. utdöendeskuld i framtiden. Som 
naturvård på traktnivå kan man försöka ersätta de livsutrymmen som de värdefulla 
ekarna inhyser och på så sätt mildra en potentiell utdöendeskuld. Man skulle kunna 
börja en nyplantering av ek, men det är oftast för sent. Istället kan man börja ses sig 
omkring i trakten efter ersättningsträd som exempelvis asp P. tremula, apel M. 
domestica, björkar Betula spp. och sälg S. caprea. vilka är pionjärträd i successionen 
och snabbare utvecklar hålbildning. En annan metod är att spika upp holkar i trakten 
fyllda med mulmliknande ämnen för att försöka behålla mångfalden i insektsfaunan. 
Här kan det dock behövas bevakning så dessa holkar inte upptas av andra organismer 
som exempelvis ekorrar och fåglar etc..   
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Naturvård för enskilda ekar kan vara att åka ut till de 29 % av ekarna i trakten som lever 
i sluten miljö och göra en bedömning för hur man ska öka exponeringen för vardera ek. 
Om de står slutet för att det finns många träd runtomkring vars kronor skuggar kan 
frihuggning behövas, dock stegvis frighuggning så eken inte stressas av en allt för snabb 
exponeringsskillnad. Om det beror på byggnation är det svårare att öppna upp. Om det 
är äldre byggnation som ska rivas för nyare byggnation, kan det byggas så ekens 
exponering gynnas i högre grad.    
 
 

Diskussion trakt 2 

Trakt 2 med områden som Järvastaden och Bagartorp var längst ifrån god kontinuitet 
med en fördelning på 50 % ekefterträdare och 50 % värdefulla ekar. För naturvård på 
traktnivå kan en omstrukturering ske för att trakten i framtiden ska bli starkare med fler 
ekar och bättre fördelning. En akut åtgärd för att mildra framtida förlust av biologisk 
mångfald är att påskynda hålbildningsprocessen genom att skada de 3 st ekefterträdarna 
och i skadan tillsätta vedsvamp för att snabbare påbörja rötning. Även här kan man 
börja leta efter hålträdsersättare som  asp P. tremula, apel M. domestica, björkar Betula 
spp. och sälg S. caprea. och vårda dem. Holkar med sågspån och andra ingredienser kan 
också monteras upp i trakten för att hjälpa insektslarver att överleva.  
 
När dessa mer akuta åtgärder vidtagits kan en reducering av barrträd som finns i trakten 
göras, som på så vis ger livsutrymme för en ekplantering. Denna omstrukturering skulle 
på sikt kunna stärka trakten och möjligtvis kunna mildra förlusten av biologisk 
mångfald men risken finns alltid att det fått stå orört allt för länge.  
 
Att vårda en sådan svag trakt med enbart 6 st ekar kan verka som en naiv idé och 
kanske till och med försumbart. Dock är en annan idé att trakten blir viktig för att hålla 
ihop och vårda det större landskapsperspektiv med hela ekmiljön i Solna.  
 
Konflikten mellan exploatering och faktumet att biologisk mångfald behöver livsmiljöer 
kan observeras i samtliga trakter. Det som talar emot ekarna och deras biologiska 
mångfald i trakt 2 är att den är liten, det behövs ganska omfattande naturvårdsåtgärder 
och det är redan exploaterat med exempelvis järnväg, stenkrossanläggning, nya bostäder 
och golfbana. Det skulle i en annan studie vara intressant att se hur trakten såg ut innan 
exploateringen (med häradskartor etc.) och på så vis avgöra huruvida trakten var 
starkare förr då ekar skyddades av kungahus och adel. En sådan studie skulle kunna ge 
perspektiv på hur mycket miljöanspråk vi tagit under de senaste århundradena i Solna 
kommun och på så sätt kunna ta mer sunda och hållbara politiska miljöbeslut i 
framtiden. 

 

Diskussion trakt 3 

Trakt 3 med områden som Huvudsta, Råsunda, Haga, Stockholms norra 
begravningsplats och Tivoliområdet är den största trakten och innehåller flest antal 
inventerade ekar (692 st). Även trakt 3 uppvisar ett underskott på ekefterträdare i 
ekkontinuiteten. Att så få som 18 st av de 455 st ekefterträdarna i trakten bedömdes 
döende kan anses positivt och tyda på att trakten är något som man kan jobba med och 
förbättra i en framtida ekkontinuitet. Det visar sig också att i jämförelse med de andra 
trakterna har trakt 3 procentuellt flest fristående ekar. Detta är positiva observationer 
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men å andra sidan lever 151 st ekefterträdare i sluten miljö. För framtiden kan detta 
innebära att många ekefterträdare inte klarar av att utvecklas till värdefulla ekar och på 
så sätt öka risken för åldersglapp i framtidens ekkontinuitet.  
 
Trakt 3 innehåller mest urban miljö jämfört med de andra trakterna. Därmed kan många 
av ekefterträdarna ha hamnat nära bebyggelse. För ekefterträdare kan ett nära liggande 
hus bli som en konkurrent om resurserna. Husgrunden tar upp markutrymme som skulle 
kunna utnyttjas av ekefterträdarens rötter till att absorbera vatten och mineraler. 
Huskroppen tar upp luftutrymme där trädkronan skulle kunna växa och bladen 
absorbera solenergi via fotosyntesen. Detta är problematiskt och som nämnts tidigare i 
ett landskapsperspektiv, kan man också fråga sig om den ekanknutna faunan kan sprida 
sig mellan de barriärer som byggnation skapar. En annan anledning utöver biologisk 
mångfald till att ha ekefterträdare som senare ska få utvecklas till värdefulla ekar i den 
urbana miljön kan också ligga på ett socialt plan. Det vill säga att dessa ekar kan 
fungera som ”skyltfönster” eller ”reklampelare” för exempelvis många av de ungdomar 
och invandrare som sällan är ute i naturen (Almsted & Emanuelsson 2005).  
 
 
 
För att vårda de enskilda ekar som lever längs vägkanterna i den urbana miljön kan 
frihuggning behövas på insidan då det kan växa igen där men inte ut mot vägen. För de 
ekar som står slutet eller halvöppet i Tivoliområdet, Haga och Stockholms norra 
begravningsplats kan det vara behövligt med någon lämplig hävd. För de 6 st värdefulla 
ekar som stod slutet kan frihuggning i etapper behövas. För de 151 st ekefterträdare som 
stod slutet behövs frihuggning om slutenheten beror på större träd runtom. Om 
slutenheten beror på mindre sly kan hävd i form av betesdrift eller slåtter användas för 
att öppna upp. 
 
Av egen subjektiv erfarenhet vet jag att det finns många ekar insprängda i Solnas 
urbana miljö. Ett exempel på det är då jag i Hagalund hittade 11 st ekefterträdare (se 
kartbild trakt 3) vilket var ett område som inte bedömdes innehålla många 
ekefterträdare av länsstyrelsen. Ett annat exempel är de ekar som står på alla tomter i 
Råsundas villaområde. Som nämnts tidigare i arbetet har även värdefulla ekar öster om 
postens huvudkontor observerats men är inte med i länsstyrelsens inventering. Kanske 
har länsstyrelsen förbisett dessa ekar då de ändå står i en så pass exploaterad miljö.  
 
Jag kan se att det i framtiden behöver finnas en klar idé för hur byggföretagen ska 
placera sina byggprojekt så skador på omkringliggande grönområden samtidigt 
minimeras. Det görs alltid en miljökonsekvensbeskrivning men jag undrar hur stor del 
av den som beskriver hur naturen på individ-, biotop- och landskapsnivå kommer 
påverkas. Vilket jag nämnde i introduktionen så är hållbar naturvård komplex då den 
måste hantera alla dessa tre rumsperspektiv samtidigt. Det vore mycket tråkigt om det 
visar sig att byggföretagen känner en hopplöshet inför uppgiften att bygga utan att 
negativt påverka naturen. Dock är det då som kunniga naturvårdare kan komma in och 
förmedla lösningarna så att byggprojektet strävar efter att göra allt utifrån den kunskap 
som idag finns för att mildra skadorna. Likt vilken KRAV-märkt produkt som helst som 
måste ta hänsyn till vissa ekologiska aspekter, bör det finnas byggprojekt som kan 
stoltsera med att de minsann gjort allt för att mildra skadorna på naturen.  
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Det skulle i en annan studie vara intressant att bedöma hur mycket värdefulla ekar och 
ekefterträdare det finns i trakt 3:s urbana miljö. Dessa områden kan innehålla ekar med 
hög biologisk mångfald men glömts bort och behöver enskild naturvård.     
 

Diskussion trakt 4 

Trakt 4 med områdena Pampas och Karlbergs slott var närmast god ekkontinuitet med 
förhållandet 75 % ekefterträdare och 25 % värdefulla ekar. Trots att trakten är närmast 
god kontinuitet så kan de 33 st ekefterträdare som står slutet behöva enskild naturvård. 
Frihuggning kan även här vara ett alternativ. För att sedan behålla konkurrensen i 
schack kan betesdrift med inhägnade får införas eller så kan slåtter användas. För de två 
ekefterträdare som står närmast Pampas marina längs vägen kan frihuggning på insidan 
behövas.  
 
De flesta av ekarna som bedömts skadade eller döende i trakten var ekefterträdare (61 st 
ekefterträdare mot 5 st värdefulla ekar). Om detta beror på att de inte står tillräckligt 
exponerat är lösningen enkel. Om det däremot inte beror på abiotiska effekter i den 
fysiska miljön utan på biotiska effekter blir naturvårdsåtgärderna annorlunda. Exempel 
på biotiska effekter som idag bör tas i beaktande är den parasiterande Oomyceten 
Phytophthora spp.. Parasiten har under de senaste decennierna visat sig allt mer vanlig i 
södra Sverige och utöver att orsaka skador på bladen har en viss art i släktet 
specialiserat sig på ekens rötter vilket orsakar utslag av död vävnad på grova rötter samt 
skador på fintrådiga rötter (Jönsson 2003).  
 
Hur skulle vård av drabbade ekar se ut? Om Phytophthora spp. som är en svag 
konkurrent parasiterar på ekarna i Solna skulle tillförsel av mikrobiella konkurrenter 
kunna hämma dess tillväxt (Weste & Vithanage 1977; Keast & Tonkin 1983). Det har 
visat sig att mykorrhiza med sitt omgivande mycel runt rötterna blir en skyddande 
barriär mot parasiterande Phytophthora spp. (Zak 1964; Marx 1973; Barham et al. 
1974). Om marktäcket innehåller Phytophthora spp. och detta påverkar ekens vitalitet 
skulle en förändring i markfloran med exempelvis införsel av mykorrhiza-svamp och 
ökad mikrobiell konkurrens indirekt kunna hjälpa eken.  
 
När det gäller naturvård i landskapsperspektiv för Solna är trakt 4 enligt mig starkast 
isolerad och svårast att öka sambanden för till andra närliggande trakter. Trakten omges 
av ett komplext nätverk med järnvägar och motorvägar vilka utgör kraftiga barriärer för 
de eklevande organismernas tillfälle för migration. Så här i efterhand om man räknar 
med de två värdefulla ekarna på Karolinska institutområdet som jag kompletterat hör 
trakt 3 och trakt 4 ihop. Men eftersom jag utgått från länsstyrelsens inventering då jag 
började bearbeta fram trakterna i GIS blev resultatet utefter det indatat.    
 
Avslutningsvis skulle det för samtliga trakter vara intressant med en rumslig GIS-analys 
där varje döende ek samt ek i sluten eller halvöppen miljö belystes för att få fram 
områdena där kommunen behöver mest skötselåtgärder för ekkontinuiteten.  
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Slutsats 

 
Vad kan man dra för sunda slutsatser utifrån den här studiens resultat och diskussion 
angående ekkontinuitet, vitalitet, exponering och naturvård.  

 
Vad gäller kontinuiteten observerades aldrig någon god ekkontinuitet som skulle kunna 
förebygga generationsglapp och förlust av biologisk mångfald. Trakt 4 (Pampas och 
Karlbergs slott) var närmast god ekkontinuitet. 

 
Vad gällde vitaliteten i hela Solnaområdet mår ekefterträdarna procentuellt sett sämre 
än de värdefulla ekarna i samtliga vitalitetsklasser. Trakt 1 (Ulriksdal och Bergshamra) 
hade högst procent friska ekar.  
 
För exponeringen i hela Solnaområdet hade ekefterträdarna samma procentuella 
fördelning som de värdefulla ekarna när det gällde halvöppen exponering, men utöver 
det hade ekefterträdarna sämre exponering än de värdefulla ekarna. Trakt 1 hade 
procentuellt flest antal ekar i sluten miljö och trakt 3 procentuellt flest antal ekar i 
fristående miljö. 
 
När det gäller naturvård behöver Solnaområdet vårda ekefterträdarna om de i framtiden 
ska kunna bli värdefulla ekar. Det handlar främst om att öka exponeringen. Trakt 1 
behöver vårda sina ekefterträdare som står i sluten miljö om de ska kunna utvecklas till 
värdefulla ekar. Trakt 2 är den svagaste trakten och om inga åtgärder vidtas kommer 
trakten vara först med att försvinna. Trakt 3 innehåller flest ekar och är mest präglad av 
urban miljö. Måste öka exponeringen för de 151 st ekefterträdarna som står i sluten 
miljö. Trakt 4 måste öka exponeringen för sina 33 st ekefterträdare som står slutet. De 
två ekefterträdarna vid vägen nära Pampas marina är typexempel på ekar vid vägar som 
behöver frihuggning på insidan. 
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Bilaga 1 
 
Tabell 1. Varje lokal klassificerades in i naturtyper.           
OID CODE Description 

1 1 Allé 
2 2 Vägkant 
3 3 Lövskog 
4 4 Barrskog 
5 5 Blandskog 
6 6 Betesmark 
7 7 Slåtteräng 
8 8 Åker 
9 9 Park 
10 10 Kyrkogård 
11 11 Tomt 
12 12 Skogsbryn 
13 20 Övrigt (kommentar) 
14 99 Ej bedömt 
 
Tabell 2. Lokalernas vårdbehov bedömdes. 
OID CODE Description 
1 0 Välskött 
2 1 Akut vårdbehov 
3 2 Inom 10 år 
4 4 Särskild vårdutredning 
5 99 Ej bedömt 
 
Tabell 3. Lokalernas innehåll av efterträdare bedömdes. 
OID CODE Description 

1 0 Saknas (inga efterträdare inom eller i anslutning till lokalen) 

2 1 Enstaka (enstaka efterträdare med omkrets 200 – 313 cm inom 
lokalen) 

3 2 Många (ungefär lika med antal grova träd inom lokalen) 

4 3 I anslutning (inom 500 m) 
5 99 Ej bedömt 
 
Tabell 4. Hur väl hävdade lokalerna var bedömdes 
OID CODE Description 
1 0 Ingen hävd 
2 1 Bete 
3 2 Slåtter 
4 3 Park/Allé/Tomt 
5 4 Övrigt 
6 99 Ej bedömt 
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Bilaga 2 
 
Tabell 1. Bedömning av trädets exponering 
OID CODE Description 
1 99 Ej bedömd 
2 1 Fristående (<25%) 
3 2 Halvöppet (25-75%) 
4 3 Slutet (>75%) 
 
Tabell 2. Bedömning av trädets hål- och mulmutvecklingsstadier.  
OID CODE Description 
1 99 Ej bedömt 
2 0 Ingen hålighet med mulm 
3 4 (4) Lite hålighet. Lite mulm. 
4 5 (5) Medelstor hålighet. Mycket mulm. 
5 6 (6) Stor hålighet. Mycket mulm. 
6 7 (7) Stor hålighet. Lite mulm. 
 
Tabell 3. Bedömning av trädets hotbild. 
OID CODE Description 
1 0 Inget 
2 1 Igenväxning 
3 2 Avverkning 
4 3 Myror 
5 20 Övrigt (kommentar) 
6 99 Ej bedömt 
 
Tabell 4. Bedömning om trädet har några kulturspår. 
OID CODE Description 
1 0 Inga kulturspår 
2 1 Hamling (upphörd) 
3 2 Hamling (pågående) 
4 3 Nyhamling 
5 4 Stamkvistning 
6 20 Övrigt (kommentar) 
7 99 Ej bedömt 
 
Tabell 5. Artbestämning av trädet (exempel på några arter). 
OID CODE Description 
1 1 Ek Querqus robur 
2 2 Lind Tilia cordata 
3 3 Ask Fraxinus excelsior 
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Tabell 6. Bedömning av trädets vårdbehov. 
OID CODE Description 
1 0 Inget vårdbehov 
2 1 Akut vårdbehov 
3 2 Inom 10 år 
4 99 Ej bedömt 
 
Tabell 7. Bedömning av trädets vitalitet. 
OID CODE Description 
1 99 Ej bedömt 
2 1 Dött liggande träd 
3 2 Dött stående träd 
4 3 Döende träd 
5 4 Skadat träd 
6 5 Friskt träd 
 
Tabell 8. Bedömning om trädet har ödved, savfllöde, övriga hål och brandspår.  
OID CODE Description 
1 0 Nej  
2 1 Ja 
3 9 Ej bedömt 
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Resultat kartor 
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