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Förord

Grebo samhälle i Åtvidabergs kommun ligger i en viktig korridor med värdekärnor 
för eklandskapet och förbinder Åtvidabergs och Linköpings eklandskap. I Grebo 
finns det, bland annat på grund av närheten till Linköping, behov av att utveckla om-
råden för bostadsbebyggelse i attraktiva lägen. Åtvidabergs kommun vill vid plane-
ring av nya bostadsområden ta vara på de kvaliteter som finns i Grebo för att utveck-
la unika gröna boendemiljöer. En central tanke i utvecklingen av Grebo är att försöka 
hitta synergier mellan den samhällsnära naturen och befintliga samt planerade boen-
demiljöer. Det är viktigt att utforma en långsiktigt hållbar grönstruktur i Grebo, där 
utvecklingen av samhället inte kommer i konflikt med bevarandearbetet. För att ska-
pa denna integrerade grönstruktur växte idén fram att utforma ett landskapligt ram-
verk för Grebo. Ramverkets huvudsyfte ska vara att bevara och förstärka det regiona-
la sammanhängande eklandskapet på lång sikt och att visa hur bebyggelse och andra 
funktioner kan integreras så att landskapet och boendemiljön utvecklas hand i hand.

Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av 
länsstyrelsen i Östergötland.
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1. Sammanfattning

Bakgrund

Calluna AB fick hösten 2013 i uppdrag av Åtvidabergs kommun att ta fram ett 
landskapligt ramverk för utvecklingen av Grebo som ligger i norra delen av Åtvida-
bergs kommun. Närheten till Linköping gör att orten är intressant att utveckla med nya 
bostäder och utökad service. Från kommunens sida vill man ta tillvara de kvaliteter 
som finns kring Grebo och låta det styra hur Grebo kan växa. En av de viktigaste kvali-
teterna ligger i det eklandskap som omger Grebo och som också är en del av det riks-
intressanta eklandskapet som finns i Linköping och Åtvidaberg. I denna rapport redo-
visar vi analyser av hur eklandskapet har hängt samman historiskt och hur det hänger 
samman i nuläget. Vi ger också förslag till målbild samt hur ny bebyggelse skulle kun-
na integreras i landskapet.

Analys av ekbestånd historiskt och i nuläget

Den historiska analysen över utbredningen av ekmiljöer visar att det på 1870-talet kan 
ha funnits cirka 640 hektar (ha) med ekbestånd eller lövträdsmiljöer med inslag av ek. 
Det motsvarar 35 % av ytan kring Grebo. Med en motsvarande nulägesanalys, som 
bygger på en fältkartering från 2013, är motsvarande siffra 360 ha eller knappt en fem-
tedel av arealen. Slutsatsen är att det under 150 år har försvunnit stora ytor av ekmiljö-
er, vilket sannolikt fått till följd att landskapet håller på att bli fragmenterat och arter 
får svårt att sprida sig. Vi använde läderbagge som modellart vid spridningsanalyser-
na, eftersom mycket av artens biologi är känd, den har ett starkt skydd och en begrän-
sad spridningsförmåga. Kort sagt, om ett eklandskap fungerar för denna art är mycket 
vunnet för en stor mängd andra sällsynta arter.

Hålträdsekar och ekdemografi 

Vid trädkarteringen klassade vi också ekarnas ålder lite grovt i olika åldersklasser, vil-
ket gjorde det möjligt att upprätta en demografisk tabell, med antal träd i olika ål-
dersklasser. Själva karteringen visar att det i dagsläget finns knappt 400 ihåliga ekar 
och andra ädellövträd i området. För att uppnå en livskraftig population av läderbagge 
krävs minst 160 ihåliga ekar. Slutsatsen är därför att nuvarande status är gynnsam, 
men på sikt riskerar det att bli problem. Med nuvarande trädfördelning kommer en-
dast ett litet tillskott av ihåliga träd på 50-100 års sikt. Därför behöver antalet unga ekar 
öka. Det kan ske genom riktad skötsel för att öka överlevnaden av befintliga ekar, samt 
genom att låta ek växa upp i nya bestånd. I en analys av möjliga framtida bestånd vi-
sade det sig att det med ganska enkla medel är möjligt att öka ytan av ekmiljöer med 
en fjärdedel eller 125 ha.
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Eklandskapsplan

Utifrån analyserna formulerade vi en eklandskapsplan. I den finns strategier för sprid-
ningsstråk och målsättning för antal ekträd och total yta med ek. Nedan listas en sam-
manfattning av målen:

• Inom 30 år består ytan som omger tätorten till en fjärdedel med ekmiljöer där det 
finns äldre ekar (>100 år). Det innebär en ökning med 25 % eller 90 ha från dagens 
360 ha. I första hand främjas bestånd där det redan förekommer yngre ek och då sker 
också en prioritering av bestånd som ligger i spridningsstråken.

• Över tid ska det finnas 400 gammelekar (idag finns det 326 st).

• Över tid ska det finnas 500 ihåliga ekar (392 finns idag).
• Förutsättningarna för storskaliga spridningsstråk till Sturefors eklandskap och till 

Ekenäs på båda sidorna om Ärlången ska upprätthållas.

• Huvudstråk för spridning inom Grebos eklandskap ska etableras.
• Huvuddelen av kärnområdena bör skötas genom bete.

• Utöver ekmiljöer gynnas blommande och bärande buskar i ekbestånd (och särskilt i 
betade miljöer) samt öppna naturbetesmarksytor.

Landskapligt ramverk, rekommendationer och idéer till Grebos utveckling

Under avsnittet om landskapligt ramverk tas ett antal åtgärder upp som påtagligt kan 
förbättra grönstrukturen och öka boendekvaliteten i Grebo. I avsnittet ges också några 
idéer och rekommendationer vad gäller bebyggelseutveckling liksom omdragning av 
riksväg 35.

För att förbättra grönstrukturen föreslår vi att åtgärder görs för att säkra möjligheterna 
till beteshävd och att hävd av strandängen i sydänden av Ärlången återupptas. Vidare 
har vi tagit fram ett lokaliseringsförslag till naturstig och en miljöanpassad skogs-
bruksplan.

Ur natur- och rekreationssynpunkt finns inga hinder för att varsamt etablera bebyggel-
se kring Norrby storgård. Denna bebyggelse kan också landskapsanpassas i hög grad, 
genom att etablera en ekallé, kanske skapa en 
”ekträdgårdsstad” med genomgående ek-
planterade ytor, och genom att anlägga våt-
marker.

Slutligen, för riksväg 35 framstår ett västligt 
alternativ som bättre än det som löper öster 
om nuvarande 35:an.
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2. Inledning och syfte

Bakgrund

Calluna AB fick hösten 2013 i uppdrag av Åtvidabergs kommun att ta fram ett 
landskapligt ramverk för utvecklingen av Grebo. Grebo är en liten tätort i norra delen 
av Åtvidabergs kommun och ligger i ett mycket naturskönt landskap. Närheten till 
Linköping gör att orten är intressant att utveckla med nya bostäder och utökad service. 
Från kommunens sida vill man ta tillvara de kvaliteter som finns kring Grebo och låta 
det styra hur Grebo kan växa. Det ska göra orten och kommunen både attraktivare och 
samtidigt visa på hur man kan planera för en hållbar utveckling när det gäller land-
skapet med dess kulturhistoria, natur och landskapsbild. Det finns alltför många sorg-
liga exempel på villamattor i tidigare natursköna landskap, där man helt enkelt har 
byggt bort de kvaliteter som borde ha varit givna att behålla och utveckla. Med ett 
landskapligt ramverk ska Grebo kunna få nya invånare, samtidigt som kultur- och na-
turbygden stärks. Underlaget som kommer fram i detta projekt är viktigt för arbetet 
med Åtvidabergs kommuns översiktsplan.

Ett liknande projekt genomfördes under åren 2006-2007 för Åtvidabergs tätort och ha-
de titeln ”Åtvidabergs framtid – ekar och bebyggelse i samverkan” (Askling 2007). 

Projektet är en del av den lokala naturvårdssatsningen LONA, som staten genom läns-
styrelsen bidragit med pengar till, liksom Åtvidabergs kommun.

Syfte och projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att bygga upp kunskapen kring Grebos tätortsnatur och att 
ta fram en grund till ett långsiktigt ramverk för att bevara och förstärka de höga natur-
värden som finns i Grebo. Projektet ska ha en praktisk inriktning och kunna vara un-
derlag för den fysiska planeringen samt för driften inom park- och skogsförvaltningen.

Söder om sjön Ärlången vill kommunen öka tillgängligheten och intresset för den få-
gelrika våtmarken genom ett fågeltorn och en naturstig. Stigen skulle förbinda våtmar-
ken med strandbadet och fortsätta mot Käringberget, en hög klippbrant mot sjön med 
lämningar av en fornborg och med en fantastisk utsikt. För att framhäva de natur- och 
kulturvärden som finns längs naturstigen avser kommunen att utforma och placera 
informationsskyltar längs stigen.

I projektet skall ingå:

1. Inventering och naturvärdesbedömning av värdefulla områden och träd i och i 
anslutning till tätorten, inklusive viss artinventering, samt inventering av om-
råden som på sikt kan förstärka och binda ihop de områden som redan nu har 
höga naturvärden knutna till lövträd.
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2. Att ta fram en bevarande- och skötselplan för den samhällsnära naturen ur ett 
landskapsekologiskt perspektiv, med de inventeringar som nämns ovan som 
underlag..

3. Att ta fram och placera ut informationsskyltar. Informationen skall förmedla 
kunskap om natur- och kulturvärden vid naturstigen mellan våtmarken och 
Käringberget.

Ovanstående ska ge grunden för hur det landskapliga ramverket ska utformas, hur och 
var bebyggelse kan integreras och hur andra funktioner, såsom promenadstigar, rekre-
ationsfunktioner m.m., ska utvecklas.
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3. Grebos eklandskap i perspektiv

Natur- och kulturvärdena i Östergötlands eklandskap är av högsta internationella klass 
och dessa värden har dokumenterats i en rad rapporter, inventeringar och i andra 
sammanhang under lång tid. 1983 kom exempelvis länsstyrelsens natur- och kultur-
vårdsprogram ut (Liman 1983), och där pekades många av det östgötska eklandska-
pens värdekärnor ut. De första ordentliga inventeringarna av eklandskapen genomför-
des under sent 80-tal och tidigt 90-tal och utmynnade i de två rapporterna om ekland-
skapet, Eklandskapet I och II (Antonsson & Wadstein 1991, Kersna & Tingvall 1995).

Insikten om de nationellt, och sedan även internationellt, höga värdena ledde fram till 
att stora Natura 2000-områden skapades, ett LIFE-projekt drogs igång (bevarandet av 
läderbagge 1997-2002), Eklandskapsfonden bildades (www.eklandskapet.nu) och ytter-
ligare dokumentation och litteratur om eklandskapet togs fram (se t.ex Länsstyrelsen i 
Östergötland 1995, Johannesson & Ek 2005, Länsstyrelsen i Östergötland 2007). En stor 
källa till kunskap var också kartläggningen av skyddsvärda träd, som inte bara gällde 
eklandskapet i Åtvidaberg och Linköping, utan omfattade hela Östergötland (Claeson 
& Ek 2009).

I Östergötland finns ca 20 000 grova ekar, d.v.s ekar med en stamdiameter i brösthöjd 
på mer än en meter. Det motsvarar en fjärdedel av de uppskattningsvis 80 000 grova 
ekarna som finns i Sverige. Ytmässigt finns 18 000 ha värdefulla ekmiljöer kartlagda i 
Östergötland. Totalt sett handlar det om Sveriges, men också Europas, största koncent-
ration av grova och gamla ekar. I dessa ekmiljöer lever en stor mängd rödlistade arter. 
Till de mest uppmärksammade hör läderbagge som också är landskapsinsekt för Ös-
tergötland.

Läderbaggen är knuten till gamla ihåliga lövträd, där larven lever inne i stamhålig-
heternas mulm (mulm är löst material, framförallt bestående av starkt nedbruten ved) 
och livnär sig av den omgivande fastare döda veden. Arten är fridlyst och dess livsmil-
jöer skyddade genom artskyddsförordningen. Läderbagge är också upptagen i EU:s 
art- och habitatdirektiv och listas där som en prioriterad art (bilaga 2 till direktivet). 

Ekmiljöerna är inte bara viktiga för biologisk mångfald, utan har också stora rekrea-
tionsvärden och har stor betydelse för länets invånare som symbol för kvaliteterna i 
Östergötlands odlingslandskap. Här finns starka kopplingar till landskapets egna iden-
titet och vad som värdesätts i befolkningens ögon. Eklandskapen är också en kultur-
produkt och som sådan har den höga kulturmiljövärden, men också en koppling till 
jordbruket. Utan beteshävd försvinner eklandskapen. Av de ekmiljöer i länet som klas-
sats som värdekärnor är 94 % på något sätt skapade av människan och beroende av 
skötsel (ängs- och betesmarker, parker och alléer), medan resterande 6 % utgörs av mer 
naturliga biotoper, såsom branter med senvuxna gammelekar (Länsstyrelsen i Öster-
götland 2007). En värdekärna är ett område med särskilt högt naturvärde från natur-
vårdssynpunkt.

Landskapligt ramverk för Grebo
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Länsstyrelsen har identifierat var i länet eklandskapen finns, genom att avgränsa 16 
värdetrakter för ekmiljöer i länet (figur 1). Värdetrakter är landskapsavsnitt med sär-
skilt höga ekologiska bevarandevärden. I dessa är möjligheterna att långsiktigt bevara 
en hög biologisk mångfald större. Av figur 1 framgår att Grebo ligger ganska centralt i 
den största värdetrakten i Östergötland.

Miljömål och regional landskapsstrategi

Regeringen gav år 2006 sju länsstyrelser i uppdrag att utveckla regionala land-
skapsstrategier, med utgångspunkt i miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. 
Länsstyrelsen i Östergötland tog då fram en landskapsstrategi som behandlar Öster-
götlands eklandskap och som kallas ”Levande eklandskap” (Länsstyrelsen i Östergöt-
land 2007).

Det största hotet och problemet är att 2/3 av ekmiljöerna står utan hävd. Av den an-
ledningen går en stor del av strategin ut på att ange olika vägar för att hindra igenväx-
ning, genom olika former av skötsel. Bland åtgärderna ligger tyngdpunkten på att, till-
sammans med markägare och brukare, upprätthålla betesdriften och restaurera och 
röja ekmiljöer, men det finns även andra åtgärder som är inriktade mot ekoturism.

Landskapligt ramverk för Grebo
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Figur 1. De skuggade partierna utgör Östergötlands 16 värdetrakter för ädellövmiljöer (främst ek). Ur Länssty-
relsen i Östergötland (2007).
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I figur 2 framgår vilka ekmiljöer (värdekärnor) som är prioriterade att restaurera och 
hävda. Flera av dessa ligger i närheten av Grebo.

En annan åtgärd som behandlas i landskapsstrategin är fysisk planering. I dokumentet 
konstateras att många ekmiljöer ligger i eller intill tätorter och att de därför riskerar att 
försvinna eller mista viktiga kvaliteter när tätorter växer till (Länsstyrelsen i Östergöt-
land 2007). Den strategi som föreslås är att ekologiska eklandskapsplaner ska tas fram i 
samband med fysisk planering i områden som berör värdetrakter eller viktiga värde-
kärnor utanför värdetrakter. För att underlätta arbetet med ekologiska ekland-
skapsplaner har en särskild handledning för detta tagits fram (Länsstyrelsen i Öster-
götland 2010). Det konstateras också att eklandskapet kan ge tydliga mervärden i pla-
neringen, genom att erbjuda attraktiva boendemiljöer med god tillgång till rekreation-
sytor, samtidigt som det kan bidra till stadens och landsbygdens ekologiska struktur.

Vidare lyfts också behovet av att få in frågorna tidigt i den fysiska planeringen, oavsett 
om det handlar om översiktsplaner eller detaljplaner. Det sista kapitlet ”Fördjupning-
ar” innehåller en mycket bra sammanställning av vad som menas med ekologisk funk-
tionalitet samt olika typer av konkreta åtgärder som kan genomföras för att gynna ek-
miljöer. Här listas också på ett mycket konkret sätt hur man kan ta detaljhänsyn till 
ekar i samband med planering och byggande, t.ex rekommenderade avstånd till be-
byggelse.

I samband med att handledningen togs fram testades rekommendationerna i Grebo 
och resultatet av det har varit en viktig källa till denna rapport.

Landskapligt ramverk för Grebo
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Figur 2. Karta från länsstyrelsens rapport ”Ett levande eklandskap” (Länsstyrelsen i Östergötland 2007). Kartan 
visar värdetrakten Linköping-Åtvidaberg och de värdekärnor som är viktigast att restaurera och hävda (mörk-
röd färg) jämfört med de som bör restaureras i andra hand (röda områden).
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Landskapligt ramverk – en landskapsansats

I projektet ”Landskapligt ramverk för Grebo” finns en uttalad ambition att fånga hel-
heten och att integrera den i utvecklingen av Grebo. Helheten representeras av land-
skapet och dess relation till människan. Landskapet är något som vi lätt tar för givet, 
ungefär som luft. Det finns alltid där. Samtidigt har vi alltid en relation till landskapet 
och det är viktigt för vår uppfattning om vad som anses som hemma eller hembygd, 
liksom vad som präglar en plats vi besöker. Man kan säga att en del av vår egen identi-
tet utformas i samspel med det landskap vi vistas i. 

Trots detta diskuteras sällan landskap i samband med planering. Istället bryts det ner 
till sektorsintressen som naturvård, rekreation, kulturmiljövård osv. Det är bra att det 
finns sektorsintressen, men om dessa inte ryms under ett paraply, finns en risk att pla-
neringen styrs i sådan riktning att man vill undvika så många konflikter som möjligt 
istället för att utgå ifrån vad man vill med ett landskap.

Ett landskap kan uttryckas i känslighet och potential. Känsligheten utgår från förut-
sättningarna, d.v.s de karaktärer och funktioner som finns på plats idag samt de tren-
der som pågår (omvandlingstryck, igenväxning, fritidslandskap osv). Om karaktärerna 
förloras mister man också det som gör just detta landskap unikt, liksom dess särdrag 
och identitet. Potential är framåtriktat och utgår från vad vi vill med landskapet. Här 
kan man ställa sig frågan om hur karaktärer och funktioner kan stärkas och vad som 
kan tillföras landskapet.

I arbetet med ”Landskapligt ramverk i Grebo” har landskapsansatsen använts. I grund 
och botten är det mycket naturmiljöer och då särskilt ekmiljöer som har varit i fokus. 
Dessa har satts i relation till vilka möjligheter som finns för att skapa nya bebyggelse-
miljöer som har bättre fotfäste i landskapet och som ger hög kvalitet i grönstrukturen 
för både nuvarande och kommande grebobor.
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4. Grebos eklandskap förr och nu

Grebo på 1870-talet

En stor del av eklandskapet kring Grebo hör samman med Sturefors slotts ägor. Även 
om markerna ligger långt från själva godset är eklandskapet i stora stycken herrgårds-
betonat. Figur 3 visar den häradsekonomiska kartan från år 1868 med Grebo kyrkby i 
mitten. Som ekonomisk karta visar den även den dåvarande markanvändningen. Gul 
färg markerade åker och grön färg äng. Ofärgad mark anger utägor som användes för 
bete, virke etc, och mörkt grön färg visar trädgård, park m.fl husnära markslag. Den 
ofärgade utmarken kunde antingen vara öppen eller helt eller delvis skogklädd. Löv-
skog markeras med ringar och barrskog med stjärnor. Merparten av utägorna var löv-
dominerade vid 1870-talet och det finns därför stor anledning att tro att ek var ett av de 
dominerande lövträden även på 1870-talet. Många av de gamla ekar som finns kvar 
idag kring Grebo är så gamla att de fanns redan för 150 år sedan och är på så vis ett 
modernt ”kvitto” på ekförekomsten. 

Landskapligt ramverk för Grebo
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Figur 3. Häradskarta från 1870-talet som visar markanvändning och vegetationsslag. Gula ytor markerar åker, 
mörkgröna ytor trädgård, park, kyrkogård osv, och de ljusare gröna markerar äng. De ofärgade områdena visar 
utmarker, som ofta bestod av skogsklädda betesmarker. Ringar markerar lövskog och stjärnor barrskog. Löv-
skog dominerar i utmarkerna och det finns därför skäl att anta att en stor del av denna lövskog bestod av ek.



Fram till 1830 var eken fridlyst och fick inte huggas eftersom den behövdes till skepps-
byggnad. Efter 1830 avverkades mängder med ek på bondeägd mark, medan eken ofta 
blev kvar på frälsejorden. Det är därför sannolikt att en stor del av lövskogen år 1868 
var bevuxen med ek.
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Figur 4. Ekmiljöer (gröna områden) från 1870-talets häradskarta. Kring ekbestånden har vi modellerat sprid-
ningsmöjligheterna, vilket markeras som gula buffertar kring ekmiljöerna.



Utifrån häradskartan gjorde vi en historisk kartering av ekmarker. Mellan dessa ekmil-
jöer har vi sedan modellerat spridningsmöjligheterna genom en enkel metod. Den ut-
går från att det finns ett maximalt spridningsavstånd på 200 meter mellan ekbestånden 
i stora områden och att detta avstånd sedan minskar med avtagande yta. Detta illustre-
rar vi i figur 4, där de enskilda ekmiljöerna från 1870-talet är gröna och spridningszo-
nerna ligger som gula buffertar kring dessa. En slutsats av modelleringen av 1870-ta-
lets Grebo är att eklandskapet hängde samman eftersom spridningszonerna går in i 
varandra. I ett sådant landskap är spridningsmöjligheterna förmodligen mycket goda.

På 1870-talet uppgick den karterade arealen ekmiljöer/lövträdsmiljöer med ekinslag 
till 640 ha av analysområdets totalt 1 830 ha. Det betyder att 35 % av ytan kan ha varit 
ekdominerade marker eller åtminstone marker med stort inslag av ek. Ett exakt facit 
kommer vi inte att få utan antagandena bygger på markanvändningshistoria samt på 
vetskapen att områdena är tillräckligt bördiga och med passande lokalklimat för att 
gynna ek. Jämför man med den tidigare rapporten för Åtvidabergs tätort var motsva-
rande historiska siffror 47 % ekmiljöer och hela 1 309 ha (Askling 2007), d.v.s. dubbelt 
så stor yta som för Grebo och med ett högre inslag av ekmiljöer. Siffrorna för Grebo är 
dock mycket höga och jämförelsen med Åtvidaberg haltar kanske lite, då det senare är 
ett av de allra största kärnområdena för ek i det östgötska eklandskapet.

Grebo i nuläget

Figur 5 visar en motsvarande modellering av nutidens eklandskap kring Grebo. Data-
setet grundar sig på en fältinventering av ekbestånd som utfördes under 2013. Fortfa-
rande finns det gott om ekbestånd och många av dem hänger samman, men det finns 
också ganska många som ligger mer eller mindre isolerade från varandra och bestån-
det är ganska ungt. Endast på knappt en femtedel av ytan (ca 360 ha) finns bestånd av 
ek med en ålder på minst 100 år.

I jämförelse med Åtvidaberg återstår idag ca 550 ha ekmiljöer, vilket också motsvarar 
knappt en femtedel av ytan. Fragmenteringen och förlusten av ekmiljöer har alltså gått 
snabbare i Åtvidaberg än kring Grebo. 

En fråga man kan ställa sig är hur dessa ytor och andelar förhåller sig till vad som 
krävs. Det kritiska tröskelvärdet för en naturtyp i ett landskap varierar mycket mellan 
olika arter och ligger runt 10-30 % av ”ursprunglig” livsmiljö. För skoglig mark gäller 
t.ex. att 20 % av ytan måste undantas från skogsbruk för att den biologiska mångfalden 
ska bevaras (Angelstam & Andersson 1997). Såväl Grebo som Åtvidaberg ligger där-
med precis i riskzonen för allvarliga fragmenteringseffekter och är därför känsliga för 
ytterligare förlust av ekmiljöer eller för etablering av bebyggelse som kan verka som 
spridningsbarriärer.

Den andra frågan är om ytan räcker till? Här finns det en tidigare utredning av Berg-
man (2003) som grundligt gick igenom habitatkrav för känsliga eklevande insekter och 
där läderbaggen var den viktigaste modellorganismen. Bergman (2003) uppskattade 
tröskelvärden vad gäller antal hålträd och ytan av funktionell ekmiljö för Händelö i 
Norrköpings kommun. Enligt studien behövdes minst 160 hålekar (3 hålekar/ha) och 
minst 57 ha ekmiljö för långsiktig överlevnad av läderbagge i området. I utredningen 
framgår det också att det finns en koppling mellan antal hålekar och ytan av ekmiljöer, 
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på så vis att träd kräver ytor och ska det finnas möjlighet till föryngring krävs alltså 
minst 57 ha för en livskraftig population. Bergman visade också att 280 ha ekmiljöer 
behövs om man med stor säkerhet ska ha läderbagge i en livskraftig population.
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Figur 5. Områden med 100-åriga ekar (gröna) tillsammans med potentiella spridningsytor för ek (ljusgula) och 
befintliga skyddsvärda ekar (gröna punkter).



Sätter man dessa ytor i relation till Grebo kan man konstatera att Grebo med 360 ha har 
stora förutsättningar för gynnsam bevarandestatus för exempelvis läderbagge även 
framöver. Eftersom läderbagge är en krävande och svårspridd art betyder detta samti-
digt att eklandskapet kring Grebo kan passa för många fler sällsynta eller rödlistade 
arter. En sådan karaktärsart är ekoxe. Ekoxen lever, till skillnad från läderbaggen, i 
stubbar och rötter av ek. Den är inte bara Sveriges utan Europas största skalbaggeart. 
Det tar ca fem år för larven att utvecklas till en fullvuxen individ. Arten var rödlistad 
fram till år 2005, men anges numera som livskraftig (Artdatabanken 2015). Kunskapen 
om artens spridningsbiologi har ökat snabbt de senaste 20 åren som en följd av att ar-
ten upptas i EU:s art- och habitatdirektiv i bilaga 2. Dessa studier visar att förmågan till 
spridning är bättre än hos läderbagge och ligger på ca 800-1000 m (se t.ex Thomaes 
2009, Fremlin 2009 och Rink & Sinsch 2007). Den längsta dokumenterade sträcka som 
läderbagge förflyttat sig i Sverige är ca 500 meter, men de kan sannolikt förflytta sig 
längre än så. Dock är spridning längre än 200-300 m ytterst ovanligt (<1-5%). 

Hålträdsekar och ekdemografi

Under fältarbetet kartlade vi inte bara ekbestånd utan även antalet ekar av olika ålder 
inom ekbestånden. För skyddsvärda träd dokumenterade vi dessutom deras placering 
med en individuell koordinat, vilket levererats till Åtvidabergs kommun som GIS-un-
derlag.

I figur 6 syns åldersfördelningen av ek kring analysområdet i Grebo. De träd som kate-
goriserats som grova (>1 m i stamdiameter för ek), eller ihåliga träd, är s.k skyddsvär-
da träd och de finns till stor del i ekbestånd söder och sydväst om Grebo. Totalt regi-
strerade vi 537 stycken skyddsvärda träd och av dessa var 392 ihåliga. Vidare bedömde 
vi att 326 träd är äldre än 250 år.
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Figur 6. Antal ekar i olika ålderskategorier inom analysområdet vid Grebo.
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Läderbaggen lever helst i träd som är mer än 200-250 år gamla och som rymmer myck-
et mulm. De träd som håller de största populationerna är ofta 300–400 år gamla. Av 
detta följer att det tar lång tid innan en ek har utvecklat passande livsmiljöer för läder-
bagge och ett stort hot är därför om generationsglapp uppstår. Det är här dokumenta-
tionen av ekdemografin kommer in.

Det har gjorts flera studier och modelleringar kring läderbaggens utdöenderisk och 
tröskelvärden vad gäller habitatets storlek och kvalitet. För långsiktig överlevnad be-
höver arten ett bestånd av minst 20 lämpliga hålekar (Hanski m.fl 1996). Utdöenderis-
ken för läderbagge varierar stort mellan olika träd beroende på trädets mulmvolym, 
där utdöenderisken ökar dramatiskt vid mulmvolymer under 10 liter. Utifrån att 20 
lämpliga hålekar behövs för en långsiktig överlevnad bygger Bergman (2003) ett reso-
nemang om att det då krävs totalt 160 st hålekar. Detta bygger i sin tur på att hälften av 
hålekarna inte är passande och att sannolikheten för förekomst i ett bestånd är ca 25 % 
för de återstående 80 passande hålekarna.

Antalet hålekar kring Grebo är 392 st, vilket är mer än dubbelt så många som krävs för 
en livskraftig population. Visserligen befinner sig inte alla ihåliga ekar inom sprid-
ningsavståndet, men bedömningen är ändå att det totalt sett är gynnsam bevarandesta-
tus för läderbagge och liknande arter kring Grebo.

Grebo i framtiden

Ekdemografin och karteringen av bestånd är användbara för att också förutspå framti-
den, förutsatt att markanvändning och andra faktorer är som idag.

Om tillkommande bestånd med yngre generationer av ek modelleras på samma sätt 
som i figur 4 och 5 skulle man om 100 år ha ett bestånd med minst 120-150-åriga ekar 
enligt figur 7. Detta kan sägas representera den potential som finns kring Grebo idag 
vad gäller att utveckla och förstärka ekmiljöer.

Den totala ytan i figur 7 uppgår till ca 485 ha, vilket kan jämföras med dagens 360 ha. 
Det finns alltså potential att öka arealen med 125 ha (35 %) jämfört med nuläget. Ande-
len ekmiljöer skulle då vara drygt en fjärdedel av analysområdet, vilket skulle ge en 
dramatisk förbättring av spridningssambanden (konnektiviteten) mellan ekbestånden 
jämfört med nuläget (jämför figur 7 och 5). Med en ökning av andelen ek från 20 till 
25 % får man ett landskap som mer påminner om det historiska (figur 4) vad gäller 
ekologiska samband. 

Genom att studera åldersfördelningen kan man få svar på om man kan förvänta sig 
allvarliga generationsglapp som kan kräva särskilda insatser. För Åtvidabergs ekland-
skap gjorde Askling (2007) en uppskattning om hur stor andel av populationen som 
dör mellan olika ålderskategorier. Beräkningen grundade sig på det mycket omfattan-
de materialet som finns i länsstyrelsens trädinventering. Där visade det sig att överlev-
naden från en ålderskategori till nästa är ca 40 %. Det betyder att resterande 60 % av 
individerna har ”dött” under den period som trädet befunnit sig i den specifika ålder-
skategorin. Det finns en korrelation mellan ålder och stamdiameter, särskilt för träd 
som vuxit på normala markförhållanden och utan konkurrens. Tyvärr är det svårt att 
tillämpa detta för ekar som vuxit upp i betesmark och ängar. Hävden kan fördröja ut-
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vecklingen och om träden står tätt finns en hämmande ljuskonkurrens. För att ändå 
kunna göra en översiktlig åldersfördelning för det stora östgötamaterialet har vi an-
vänt oss av data från bl.a åldersbestämningar i eklandskapet i Linköpings kommun 
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Figur 7. Modellering av ekbestånd om 100 år. De ljusa partierna visar potentialen som finns för att öka antalet 
ekmiljöer och åstadkomma bättre samband dem emellan.



(Nicklasson & Abrahamsson 2009) och då tillämpat följande värden: >250 år om 
120 cm, >150 år om 100 cm, >100 år om 80 cm. De träd som vi karterade i fält ålders-
skattade vi enligt detta tidsspann.

Med denna åldersindelning och vetskap om dödlighet mellan ålderskategorier kom-
mer vi till följande slutsats: Det råder ett underskott på yngre ekar och det kan vara 
ganska stort. För att det i framtiden ska kunna bli 326 ”nya” gammelekar krävs det att 
det finns 815 st ekar i ålderskategorin 150-250 år. I nuläget finns det bara 610 stycken. 
Skulle dödligheten vara lägre, t.ex 40 %, skulle det endast krävas 543 ekar. Då räcker de 
nuvarande 610 ekarna, men hoppar man då ytterligare en ålderskategori bakåt finns 
bara 585 träd att tillgå, d.v.s. här saknas 25 träd. Det är särskilt i ålderskategorin 100-
150 år som det är brist på träd.
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5. Eklandskapsplan för Grebo

Hur många ekar behövs

Det finns en uppenbar brist när det gäller ekpopulationen idag, som beror på att rekry-
teringen av ek är för låg. Det ser visserligen bra ut på 50 års sikt med god rekrytering 
av efterträdare till dagens jätteekar, men därefter kommer en flaskhals att uppstå om 
inget görs. Till det positiva hör att antalet hålekar i dagsläget är stort och att antalet 
ligger mer än dubbelt så högt som det kritiska tröskelvärdet på 160 hålträd. Utifrån 
dagens åldersfördelning skulle antalet ekar i de yngre åldersklasserna åtminstone be-
höva fördubblas för att rekryteringen ska bli tillfredställande. Det ställer krav på två 
saker, en medveten skötselstrategi för att gynna yngre ekar samt tillförsel av nya ytor 
med ekar.

I dagsläget är knappt en femtedel av markytan bevuxen med bestånd där det finns ek 
äldre än 100 år. Den ytan skulle behöva ökas ytterligare. Det finns en naturlig potential 
genom att det förekommer yngre ekar i flera skogsbestånd. Med en riktad skötsel skul-
le man kunna öka andelen ytor med äldre ekar från 20 % till 25 % utan några egentliga 
insatser mer än normal skötsel som gynnar ek. I detta avseende ska sägas att det finns 
många andra kvaliteter när det kommer till natur kring Grebo. Exempelvis finns det 
många fina tallbestånd. Förslagen att öka andelen ekytor innebär inte att de enbart ska 
bestå av ek, tvärtom, det ska finnas plats för andra kvaliteter och med både träd och 
buskar samt ett öppet landskap. Det är viktigt att ha med sig när målbilder skapas. 
Eken är ett ljusälskande träd som gärna vill breda ut sig. De aktiva skötselinsatserna 
bör gynna att ett stort antal yngre ekar får möjlighet att växa till sig.

En ökning av andelen bestånd med äldre ek skulle också ge stora fördelar genom att 
fragmenteringen minskar och sammanlänkningen ökar. Figur 7 visar en kraftig förbätt-
ring när det gäller spridningssambanden och där ökningen av andel äldre ekbestånd är 
just 5 %.

Var bör bestånden ligga?

Om man börjar med att titta på området från en större skala kan man konstatera att 
Grebo ligger ganska centralt i den största värdetrakten för ek i Östergötland. Trakten 
kring Grebo har därför både en funktion som en värdekärna, med stora förekomster av 
gamla ekar, och en funktion som länk till andra större koncentrationer av ekbestånd 
inom samma värdetrakt.

På kartan i figur 8 framgår hur ekmiljöerna kring Grebo förhåller sig till andra ekmiljö-
er mellan Linköping och Åtvidaberg. I och omkring Åtvidaberg finns ett oerhört värde-
fullt eklandskap och likaså finns betydande värdekärnor omkring Bjärka-Säby och Stu-
refors. Stora koncentrationer av ek finns också kring Ekenäs. För att den stora värde-
trakten mellan Linköping och Åtvidaberg långsiktigt ska kunna fungera bör det finnas 
spridningssamband mellan de olika koncentrationerna av ek. Grebos eklandskap har i 
det sammanhanget en viktig funktion för att knyta samman Åtvidabergs eklandskap 
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med de andra värdekärnorna. Från Åtvidaberg finns egentligen bara två potentiella 
spridningsvägar och det är antingen över Mormorsgruvan och sedan vidare till Bjärka-
Säby, eller via Grebo. Spridningsvägen via Mormorsgruvan har dock en stor brist i och 
med att det saknas ekbestånd på en sträcka av ett par kilometer. Över Grebo är förut-
sättningarna betydligt bättre. Här finns ekbestånd mer eller mindre kontinuerligt över 
hela sträckan och kontakten norrut mot både Ekenäs och Sturefors är goda.
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Figur 8. Analysområdet i förhållande till ekmiljöer i omgivningarna mellan Linköping och Åtvidaberg. Pilarna 
visar viktiga spridningsstråk kring Grebo (centralt) för ekanknutna arter. Frågetecknet vid nedersta pilen anger 
ekbrist vid Mormorsgruvan (de förklarande text ovan).

Bjärka-Säby

Sturefors

Åtvidaberg

Ekenäs

?



Går man sedan ner något i skala och ser till hur spridningssambanden ser ut kring 
Grebo finns det två spridningsvägar norrut på båda sidorna om sjön Ärlången. Ingen 
av dessa har i dagsläget en fördel framför den andre mer än att kopplingen mot Ekenäs 
via Bankekind förstås är bättre på den östra sidan om Ärlången. Strategin bör vara att 
behålla båda dessa spridningsvägar även i framtiden.

Utifrån denna översiktliga bild är det möjligt att skapa en grönstruktur även inom ana-
lysområdet kring Grebo. Målet är att hålla samman ekmiljöerna kring Grebo, samtidigt 
som det större sammanhanget med spridningsvägar norrut och söderut gynnas. Ut-
bredningsmönstret, med stora koncentrationer av hålekar söder och sydväst om Grebo, 
är både en fördel och en nackdel. I dagsläget är förutsättningarna för spridning mycket 
gynnsamma i de områden där de flesta hålekarna finns, men är däremot något sämre 
för spridning över ett längre avstånd. Här spelar de yngre ekbestånden en stor roll då 
de har potential att förbättra situationen. Värdekärnorna är en viktig utgångspunkt för 
hur spridningsstråken bör förläggas och de yngre ekbestånden är viktiga för att binda 
samman värdekärnorna i framtiden. De yngre bestånden kan tillföra ytterligare funk-
tion till sammanhanget, därför utgår denna eklandskapsplan för Grebo utifrån det 
framtidsscenario som vi presenterade i figur 7.

I figur 9 har vi tagit analysen ett steg längre genom att skissa på stråk och värdekärnor 
kring Grebo. Grovt sett finns det sex värdekärnor här och mellan dessa finns spridda 
förekomster av äldre ekar, som är viktiga för spridningen. Med kärnområdena och de 
storskaliga spridningssambanden får man ett par viktiga axlar för spridningsstråk, vil-
ket framgår av figur 9.

Mål för eklandskapet vid Grebo

Nedan sammanfattas de viktigaste målen för eklandskapsplanen för Grebo:

• Inom 30 år ska en fjärdedel av ytan kring tätorten bestå av ekmiljöer där det finns 
äldre ekar (>100 år). Det innebär en ökning med 25 % eller 90 ha från dagens 360 ha. I 
första hand främjas bestånd där det redan förekommer yngre ek och då sker också en 
prioritering av bestånd som ligger i spridningsstråken.

• Över tid ska 400 stycken gammelekar finnas (det finns 326 st idag).

• Över tid ska 500 ihåliga ekar finnas (det finns 392 st idag).

• Förutsättningarna för storskaliga spridningsstråk till Sturefors eklandskap och Eke-
näs, på båda sidorna om Ärlången, ska upprätthållas.

• Huvudstråk för spridning inom Grebos eklandskap ska etableras, enligt figur 9. 

• Huvuddelen av kärnområdena bör skötas genom bete.

• Utöver ekmiljöer ska blommande och bärande buskar (särskilt i betade miljöer), lik-
som öppna naturbetesmarksytor, gynnas i ekbestånd.
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Figur 9. Förslag till eklandskapsplan för Grebo med viktiga värdekärnor för ek (röda ringar) och spridningsstråk 
mellan dem (streckade röda pilar).



6. Landskapligt ramverk – rekommendationer och idé-
er till Grebos utveckling

Grönstrukturen i omgivningen

Det finns mycket värdefull natur i och i anslutning till Grebo.
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Figur 10. Värdefull natur kring Grebo (från 2013 års naturvärdesinventering).
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Hittills har eklandskapet varit i fokus, men i samband med utredningarna av ett 
landskapligt ramverk har vi även genomfört en naturvärdesinventering (NVI) kring 
Grebo. Denna fungerar dels som en uppdatering av Åtvidabergs naturvårdsprogram 
och dels som ett konkret underlag till bebyggelseutveckling och dragning av riksväg 
35. Resultatet av den inventeringen framgår av kartan i figur 10. För mer information 
om denna inventering och de enskilda objekten hänvisas till naturvårdsprogrammet 
(för information om detta kontakta kommunen, i första hand kommunekologen). De 
flesta områden i naturvärdesinventeringen, särskilt de mer värdefulla, är inte överras-
kande ekmiljöer, även om det finns en hel del andra naturmiljöer i omgivningarna ock-
så, bl.a äldre tallmiljöer och hagmarker på östra sidan om Ärlången och den större 
strandängen vid Ärlångens södra ände. 

De rekommendationer och idéer om grönstrukturen som föreslås är:

• En naturstig på östra sidan om Ärlången bör anläggas. En del i uppdraget bestod av 
att ta fram ett förslag till vandringsstråk eller naturstig kring Grebo. Vi föreslår att 
man drar ett sådant stråk från förskolan ner mot badplatsen, där det sedan får vika 
av norrut och följa Ärlången upp till Kärringberget. Därefter kan stigen vika av ös-
terut till Norrbyvägen för att därefter gå tillbaka till samhället och förskolan. Längs 
stigen bör fem skyltar sättas upp som ger en liten beskrivning av naturlandskapet 
kring Grebo och slingan. Naturstigen finns inlagd i figur 10.

• Bete av strandängen i södra änden av Ärlången bör återupptas (objekt 42 i figur 10 
och 568 i naturvårdsprogrammet). Det är angeläget att återfå hävd på strandängen. 
Den är till huvuddelen fortfarande öppen och är en viktig komponent i landskaps-
bilden. Historiskt har den använts som mad och därmed slåttrats för hö (se härads-
kartan figur 3) och representerar därför också ett stycke levande kulturhistoria. Efter 
att ängsbruket upphörde användes den istället som betesmark. Om beteshävden inte 
kan återupptas kommer strandängen att växa igen och på sikt bli en strandskog. 
Strandängen är tillräckligt stor för att vara intressant för fågelfaunan, men om den 
ska bli rik behöver området betas. En annan aspekt av våtmarken är dess funktion 
för näringsreduktion. Genom strandängen löper ett dike och här finns potential att 
åstadkomma kvävefällor inom strandängen eller uppströms denna. Strandängen har 
också potential som fågelskådarplats, genom att anlägga ett fågeltorn eller besöks-
plattform med utsikt över Ärlången. Här är det viktigt att inte störa fågellivet för 
mycket och därför föreslår vi att den anläggs i ett sidoläge på strandängen, kanske 
tillsammans med en stig ut till udden i västra delen av strandängen (objekt 160). Det 
exakta läget kan utformas tillsammans med exempelvis fågelklubben.

• Beteshävd längs östra sidan av Ärlången bör fortsätta. Det är viktigt att förutsätt-
ningarna för bete inte beskärs av ny bebyggelse. I åkermarkerna öster om Ärlången 
skulle man kunna sätta en gränsdragning för bebyggelse (något öster om lågpunk-
ten), för att ge förutsättningar för fortsatt bete. Hagmarkerna hamnar då gott och väl 
inom rekommenderade skyddsavstånd (se markerade områden i figur 10). Om ny 
bebyggelse uppförs kommer inte stallanläggningen i Norrby att kunna användas 
längre, vilket också måste beaktas. Det är viktigt att kommunen hittar och hjälper till 
med alternativ lokalisering av en ny hall för exempelvis lösdrift. Annars är risken 
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stor för att betesbruket läggs ner, vilket vore direkt förödande för natur- och kultur-
värden, liksom för de visuella värdena i Grebo.

• Man bör utreda möjligheter till hävd i några mer avsides, men tätortsnära områden, 
och då kanske med fårbete, som i allmänhet innebär mindre konflikt med allmänhe-
ten. Detta gäller främst objekt 65 och 121b. Anledningen till att beteshävd skulle fö-
redras är att det är den lämpligaste och effektivaste skötselmetoden för denna typ av 
marker.

• Skogsbruk: Kommunen äger en del mark inne i tätorten och har för den tagit fram en 
skogsbruksplan. Den bör ses över så att tyngdpunkten vad gäller skötsel ligger på 
rekreation och naturmiljö. Som ekosystemtjänst betraktat har skogar i direkt närhet 
till tätort normalt högre värden för de närboende än vad det rent ekonomiska värdet 
för rationellt skogsbruk motiverar. Exempelvis bör endast plockhuggning/blädning 
tillåtas.

• Vid ny bebyggelse öster om Ärlången kommer behov att finnas av anpassad skötsel 
av ytterligare skogsmiljöer. Potentialen är god då det finns flera äldre talldominerade 
skogsmiljöer omedelbart öster om utvecklingsområdet, t ex objekt 15 och 16.

Bebyggelseutveckling av Grebo

Ett av de viktigaste målen med denna utredning har varit att studera möjligheterna att 
kombinera bebyggelseutveckling och utveckling av eklandskapets kvaliteter. Tesen är 
att det borde vara möjligt att kombinera dessa till synes motstridiga intressen eftersom 
dagens markanvändning inte är optimerad för att utveckla eklandskapet. Möjligheter 
för en samtidig bebyggelseutveckling kan enkelt skapas med en mer optimerad mar-
kanvändning vad gäller ekmiljöerna.

Utformningen av boendemiljöerna är en annan aspekt som är viktig i sammanhanget. 
En bärande tanke från kommunens sida har varit att utgå ifrån kvaliteterna i landska-
pet för att på så vis planera för bebyggelse med hög attraktivitet. På exempelvis kvar-
tersmark kan man därmed ”bygga in” kvaliteter för att gynna biologisk mångfald även 
i den bebyggda miljön.

Här är några rekommendationer och idéer kring det fortsatta arbetet:

• Ny bebyggelse öster om Ärlången. Det bör vara möjligt att varsamt utveckla delar av 
områdena öster om Ärlången kring Norrby storgård. Lämpliga lokaliseringar på så-
dana områden illustreras i figur 11. De kvaliteter som finns i landskapet i form av 
ekmiljöer, tallskog och beteslandskap, har då förutsättningar att kunna behållas och 
utvecklas, vilket också innebär avsevärda boendekvaliteter.

• Längs Norrbyvägen föreslås en ekallé. Det är delvis en utveckling av befintlig allé/
vägträd.

• En intressant idé är att pröva om det går att tydligt integrera en ekmiljö med bostä-
der, en s.k. ”ekträdgårdsstad”, där tomterna utgörs av lummig och gles ängsekskog, 
se figur 12 för illustration.

• En annan komponent som skulle kunna inverka positivt på sammanlänkningen av 
ekmiljöer är att anlägga ett par tvärgående axlar med ek/trädstråk genom bebyggel-
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sen från Norrbyvägen mot Ärlången. För dessa stråk är befintliga naturvärdesklassa-
de områden utmärkta att utgå ifrån och då får man också möjligheter att ansluta en 
gång- och cykelväg in mot Grebo centrum, samt mot naturstigen och naturområdena 
vid Ärlången.

• Camping. En enklare camping finns som en idé och den skulle kunna förläggas nära 
badplatsen. Ur landskapssynpunkt finns inga hinder för en sådan lokalisering, utan 
man får istället både möjligheter till fina promenader längs naturstigen och i hag-
markerna och samtidigt förstås badmöjligheter.
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Figur 11. Detaljkarta över tänkbara utvecklingsområden i Grebo öster om Ärlången, med bl.a ny bebyggelse, 
våtmarker för dagvattenhantering och camping. Orginalkarta i figur 10 där också teckenförklaring framgår.

Figur 12. Montage av hur en ”ekträdgårdsstad” skulle kunna se ut. Bilden är hämtad från Åtvidabergs kom-
muns översiktliga planutredning för Grebo.
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• Dagvattenhantering är ett behov som alltid uppkommer i samband med bebyggelse. 
I detta fall är möjligheterna mycket goda för att finna lösningar. I åkermarken väster 
om ett tänkt bebyggelseläge finns lågpunkter och här kan våtmarker anläggas.

Denna rapport har fokuserat på om det är möjligt att kombinera bebyggelseutveckling 
och eklandskap för att på så vis erhålla vinster för både biologisk mångfald och boen-
dekvalitet. I arbetet med Åtvidabergs kommuns översiktsplan har dock andra plane-
ringsscenarier varit aktuella. De huvudsakliga dragen har varit:

• Ny bebyggelse som komplettering av befintlig bebyggelse.

• Ny bebyggelse nordost om tätorten mot Rv 35.

• Ny bebyggelse i barrskogsmiljöerna norr om Grebo.

• Ny bebyggelse i dalgången söder om Grebo.

Vi har inte fördjupat oss i dessa scenarier, men det är ändå möjligt att ge rekommenda-
tioner och att föra ett resonemang utifrån den analys av eklandskapet och den natur-
värdesinventering som vi har 
genomfört.

Vi har i ett tilläggsuppdrag 
naturvärdesinventerat ett 
område kring Garpbergsvä-
gen (Björklind 2014). Av den 
inventeringen framgår att det 
finns mycket höga värden 
som är knutna till betesland-
skapet. Detta scenario är mer 
slumpmässigt och ovanstå-
ende inventering visar att 
det är lätt att exploatera 
sönder befintliga kvaliteter, 
även vid relativt små bygg-
projekt. Om denna typ av 
bebyggelseutveckling blir aktuell är rekommendationen att naturvärdesinventeringen 
och de utpekade ekologiska sambanden för eklandskapet används som viktiga under-
lag då de ger förutsättningar för att initialt pröva om en exploatering skulle kunna 
fungera. Vad som talar mot denna typ av planering är att man går miste om att skapa 
strukturer och miljöer som kan stärka biologisk mångfald.

Scenariet med ny bebyggelse nordost om Grebo innebär att bebyggelsen nära Rv35 
knyts samman med gamla Grebo och att mycket av de öppna ytorna bebyggs med vil-
lakvarter. En kraftig utbyggnad i denna riktning kan vara känslig ur flera synpunkter. 
Dels finns ekrika miljöer öster om Rv35 och de riskerar antingen att bebyggas eller få 
nya 35:an ditlokaliserad. Det skulle beskära ett av de möjliga spridningsstråken och 
värdekärnorna för eklandskapet kring Grebo. I området finns också ett större grönom-
råde, som visserligen klassats lågt i naturvärdesinventeringen (objekt 84), men som 
tack vare sitt läge och storlek sannolikt har betydelse för rekreation. Det är en stor risk 
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att ett sådant område tappar sin funktion vid en större utbyggnad av Grebo i denna 
riktning.

Söder om Grebo fortsätter Ärlångens dalgång och denna skulle utnyttjas i ett scenario 
med utbyggnad av Grebo i denna riktning. Detta alternativ är sannolikt det sämsta, 
eftersom det skulle placeras mitt i spridningsstråket för eklandskapet, samt mycket 
nära ett flertal högt klassade ekmiljöer. Riskerna för fragmentering och barriäreffekter 
bedöms helt enkelt som mycket stora.

Norr om Grebo finns barrskogsmiljöer på åsbildningen och i ett scenario finns förslag 
på att bygga i dessa talldominerade skogar. Huvuddelen av dessa områden är normalt 
brukad skog med låga kvaliteter för biologisk mångfald. Mindre ytor med mer värde-
full natur finns dock spridda i skogen och dessa borde kunna undvikas vid en större 
exploatering. Att bebygga barrskogsmiljöerna norr om Grebo är ur naturvårdssyn-
punkt fullt realistiskt och framstår, jämte det mer studerade eklandskapsscenariot, som 
de bästa om man vill behålla naturmiljökvaliteter kring Grebo. En brasklapp måste 
dock utfärdas då barrskogen åt väster övergår i äldre barrskog med många gamla tallar 
och rödlistade arter. Ovanstående resonemang bygger på att dessa områden inte ex-
ploateras (gäller främst objekt 15, 16 och 97).

Riksväg 35

Riksväg 35 går idag rakt igenom en del av Grebos bostadsbebyggelse, vilket gör att en 
planerad höjning av hastighetsgränsen skulle utgöra stora risker för invånarna där. In-
te minst kan läget anses mer oattraktivt på grund av hög trafikering och hög bullerni-
vå. Vid en omdragning av väg 35 bör man undvika skador på naturen, inte minst i 
form av Grebos unika eklandskap. Det har lagts fram två alternativ för omdragning av 
väg 35, ett alternativ väster om nuvarande riksväg och ett alternativ öster om vägen.

På den östra sidan om den befintliga vägen sträcker sig ett öppet landskap med många 
värdefulla ekinslag. Det öppna landskapet med bete gör att ekarna kan växa sig stora 
och gamla. Det öppna landskapet ger också ekarna möjligheter att utveckla värdefull 
miljö för många arter. Att de dessutom finns så nära varandra ger en spridningsmöjlig-
het för arter som är knutna till ek och därmed möjlighet att bidra till livskraftiga popu-
lationer kring Grebo. Totalt står det 26 äldre ekar med en uppskattad ålder på över 100 
år på den östra sidan om vägen där det östra alternativet har sin vägsträckning. Skulle 
vägen dras över det öppna landskapet på den östra sidan, skulle sannolikt många av 
de gamla ekarna behöva avverkas. Till effekterna hör också ökad fragmentering som 
en följd av att ekmiljöer försvinner. Ytterligare en risk med ett östligt alternativ är att 
brukandet av betesmark kan försvåras. 

På den västra sidan om vägen står två äldre ekar, följt av artificiell mark såsom fot-
bollsplaner, men även energiskog. Vägen kommer troligtvis att nagga den norra sidan 
av en skog, som visserligen inte hyser några större naturvärden, men är väl så viktig 
utifrån ett rekreationsperspektiv då den ligger centralt för närboende. Ur en ekologiskt 
synpunkt vore detta dock ett bättre alternativ för en vägdragning. En västlig dragning 
blir mycket svår om en bebyggelseutveckling av Grebo i nordostlig riktning är aktuell. 
De åtgärder som skulle kunna göras om ek avverkas är att placera de avverkade träden 
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i en veddepå i närheten av äldre ekar. Ekarna kan då få en roll som substrat åt vedle-
vande arter.
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