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Sammanfattning
Först är det viktigt att slå fast: Åtvidaberg och Linköping har Sveriges och ett 
av Europas finaste och största sammanhängande eklandskap. Det är så unikt 
att det utan vidare kan mäta sig med Spaniens ekskogar, Greklands ekslutt-

ningar och Englands pastorala eklandskap. Tjuren Ferdinand skulle lika 
gärna kunna sitta under en ek vid Solkanonen, blicka ut över Bysjön och 
lukta på sina blommor...

Ekmiljöerna sätter sin prägel på Åtvidaberg och bjässar på minst 500 år 
finns mitt inne i tätorten. Ekar och eklandskap är något som är positivt, 
inte bara för den biologiska mångfalden, utan en tillgång för både in-
vånare och besökare. Kommunen har därför tagit initiativ till projektet 
”Åtvidabergs framtid – Ekar och bebyggelse i samverkan”, vars slut-
rapport detta är. Syftet är att de riksintressanta ekmiljöerna i och kring 

Åtvidaberg ska kunna förvaltas och utvecklas samtidigt som Åtvida-
berg som tätort kan utvecklas. Att väva samman naturvårdsförvaltning med 

kommunens arbete med planer och program samt skötsel av grönytor är ett nytt 
grepp med höga ambitioner. Projektet har drivits av kommunen med Calluna AB som 
entreprenör. Finansieringen står kommunen, länsstyrelsen (statsbidrag) och Calluna för 
(historisk analys).

Åtvidaberg hyser mängder av värdefull natur och att det är en stor tillgång för både tätor-
tens invånare, besökare och för den biologiska mångfalden. Inte mindre än 334 värdefulla 
naturområden med en sammanlagd areal av 689 ha finns inne eller i tätortens omedelbara 
närhet. Detta motsvarar 25% av hela ytan (2 754 ha). Detta är en ökning med 280 områden 
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sedan tidigare inventeringar. Ekmiljöer dominerar men här finns även annan värdefull 
natur som tallskogar och öppna hagar. Minst 72 rödlistade arter förekommer i dessa 
miljöer, bl.a. nyfynd av den sällsynta igelkottstaggsvampen samt skalbaggen Colydium 
filiforme. Skalbaggen har inte hittats i Östergötland på minst hundra år.

Det historiska landskapet såg annorlunda ut än dagens. De äldsta ekarna tillhör det od-
lingslandskap som föregick Baroniet Adelswärd och som bör ha präglats av relativt rika 
gårdar och byar med gott om ängsmarker där ek förekom. Kring 1750 etableras Baroniet 
och en ny epok med ett herrgårdsbetonat eklandskap växer fram. Vid 1870-talet täckte 
ekmiljöerna nästan halva arealen och antalet grova ekar har beräknats till ca 2 500 st på 
1700-talet. Idag återstår ekmiljöer på 20% av arealen och antalet grova ekar är drygt 600 st. 
En viktig slutsats är att nuvarande eklandskap hänger på en skör tråd och ligger kring de 
kritiska tröskelvärden som generellt brukar gälla vid fragmentering, d.v.s. kring 20% av 
av arealen återstår av ursprunglig miljö.

Ekologiskt så hängde ekmiljöerna på 1870-talet och dessförinnan ihop i ett enda system 
vilket gjorde att arter kunde sprida sig mellan områden. Idag är utseendet annorlunda. 
Det enda tillräckligt stora system som finns kvar utgår från Adelsnäs och sträcker sig in 
mot tätorten. Slutsatsen är att sambanden mellan ekmiljöerna kring Åtvidaberg behöver 
återskapas.

Studerar man åldersfördelningen så finns det flera gånger mer jättteekar än förväntat. 
Även ekar äldre än 150 år är överrepresenterade och ekar på 100-150 år är kraftigt under-
representerade. Slutsatser av detta är att de gamla jätteekarna är rester av ett gammalt 
odlingslandskap som inte längre finns samt att nyrekrytering av ek är viktig. För att 
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komma tillbaka till ett eklandskap som långsiktigt kan hysa fler än 20 jätteekar skulle 
det behövas ca 50 000 ekar med en ålder på mer än 10 år. Den areal som det växer ek 
på skulle alltså behöva fördubblas. Det är inte ett särskilt realistiskt mål eftersom 
tätorten i sig tagit mycket av marken i anspråk. Då är frågan om vad som är en 
ekologiskt och samhällsmässigt godtagbar nivå?

De stora värden som ligger i att behålla och utveckla eklandskapet gör att 
ambitionsnivån bör sättas högt. Den kanske viktigaste parametern är möj-
ligheten till spridning. Arealen med ekbestånd skulle behöva ökas med 
25% jämfört med idag för att kunna få ett eklandskap som hänger ihop.  
Till det positiva hör att det ser ganska ljust ut på den för nyrekryte-
ring. Med rätt skötsel, på rätt plats, går det att få fram mer är 1 000 
grova ekar de närmsta 10-30 åren. Det blir ett viktigt komplement till 
den ordinarie parkskötseln.

De sammanfattande målen som föreslås för utveckling av ekarnas 
Åtvidaberg är:

• 25% av arealen kring tätorten består av 
ekmiljöer om 30 år (ökning med 25%)

• 1200 grova ekar om 30 år (idag finns 615 
st)

• 400 av dessa är ihåliga ekar

• 10 jätteekar ska ständigt finnas i framti-
den (> 2 m i stamdiameter)

• Upprätthålla storskaliga spridnings-
korridorer till Linköpings eklandskap 
(2 korridorer) samt Småländska kus-
ten via Uknadalen.

• Adelsnäs prioriteras och här 
restaureras alla värdefulla be-
stånd. Bete bör utökas på flera 
platser.

• Förstärkningar mellan 
Adelsnäs och Åtvidsnäs för 
att skapa ett sammanhållet 
landskap.

• Förstärkningar mellan 
Slevringe/Peggen till St Örsätter samt mellan 
Hallaholm och St Örsätter för att säkra spridningskorridor till Linkö-
pings eklandskap samt ekbestånden öster om tätorten.

• Förstärkningar kring Hallaholm och Eksätter.

Utöver ovanstående ges även förslag på skötsel samt rekommendationer om 
var exploatering kan ske i samband med arbetet med den fördjupade över-
siktsplanen.
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Inledning och syfte

Bakgrund
Calluna AB fick i maj 2006 i uppdrag av Åtvidabergs kommun att utreda hur de riksin-
tressanta ekmiljöerna i och kring Åtvidaberg ska kunna förvaltas och utvecklas samtidigt 
som Åtvidaberg som tätort kan utvecklas. Tanken att väva samman naturvårdsförvaltning 
med kommunens arbete med planer och program samt skötsel av grönytor är ett nytt 
grepp med höga ambitioner. Namnet på projektet ”Åtvidabergs framtid – Ekar och bebyg-
gelse i samverkan” speglar dessa ambitioner. Projektet är en del av den lokala naturvårds-
satsning som staten genom länsstyrelsen bidragit med pengar till. Åtvidabergs kommun 
har skjutit till lika mycket. Calluna har också bidragit med egen tid för att kunna genom-
föra den historiska analysen som ej rymdes i den ursprungliga budgeten. Projektet har 
involverat flera funktioner i kommunen och 

Naturvårdsverket har uppmärksammat projektet och lyfter fram det som ett av två goda 
exempel från Östergötland i skriften ”Naturvård Sverige runt” (Kvarnbäck 2006), se bi-
laga 1. I Åtvidaberg tillsammans med grannkommunen Linköping finns Sveriges största 
sammanhängande eklandskap. Även i ett internationellt perspektiv så är eklandskapet be-
tydelsefullt och kan utan vidare mäta sig med Spaniens ekskogar och Englands pastorala 
eklandskap (Dahlberg 2006). Det har gjort att eklandskapet är riksintresse för naturvården 
och att flera ekområden är upptagna i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000.

Ekmiljöerna sätter sin prägel på Åtvidaberg och bjässar på minst 500 år finns mitt inne i 
tätorten. Ekar och eklandskap är något som är positivt, inte bara för den biologiska mång-
falden, utan även som rekreationsmiljö för närboende. De senaste åren har flera studier 
visat på kopplingen mellan närnatur och hälsa och ekmiljöer hör till de riktigt värdefulla 
i det avseendet. Kort sagt är Åtvidabergs eklandskap en tillgång för tätorten och deras 
invånare och något som man från kommunens sida är stolta över och vill lyfta fram och 
ge förutsättningar att utvecklas. I projektet har representanter från tekniska förvaltningen 
deltagit (fr.o.m. 2007 kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen). Projektgruppen har 
bestått av kommunekolog Göran Börkén, teknisk chef Dag Segrell och gatuchef Johan 
Gustavsson.

Parallellt med detta projekt pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan för Åtvidabergs 
tätort. Det är ett viktigt arbete som bl.a. ska ge vägledning för samhällets expansion och 
var nya industrier och bostadsområden ska läggas. Tanken är att resultatet av projektet 
ska användas i kommunens planeringsarbete. Då minskar risken för konflikter mellan 
fysisk planering och eklandskapet. Ambitionen är istället att lyfta fram ekmiljöernas roll 
som viktiga rekreationsområden som bidrar till en attraktiv boendemiljö. Förtätning av 
bebyggelse ska kunna ske utan att ekbestånden och rekreationsmiljöer hotas.

För att nå detta behövs ytterligare kunskaper om eklandskapet. Projektet ska bland annat 
belysa ekarnas åldersstruktur och kartlägga yngre ekbestånd. Ynglingarna är särskilt vik-
tiga som ”arvtagare”, allt för att inte luckor ska uppstå i ekmiljöerna när de redan grova 
ekarna åldras och dör. Kartläggningen ska också bidra till att säkra spridningskorridorer 
för djur och växter knutna till ekarna.

Resultat från projektet kommer också till praktisk användning i kommunens framtida 
park- och skogsförvaltning. Kommunen upphandlar idag skötsel av grönytor. Som un-
derlag finns ett parkprogram. I entreprenaden regleras detaljerat hur gräsmattor, träd- 
och buskplanteringar etc. ska skötas. Däremot saknas en klar målbild för naturmark och 
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övriga ytor, i vilka en ansenlig del av tätortens ekar finns. Därför har förslag till skötsel av 
tätortsnatur och tätortsnära natur tagits fram som en viktig del i detta projekt. Kommunen 
har också sedan tidigare en grön skogsbruksplan för den egna skogsmarken som delvis 
omfattar ekmarker som ingått i projektet.

Till sist men inte minst lika viktigt finns en mer publik del av projektet som syftar till att 
öka medvetandet om eklandskapet och ekarna hos allmänheten, tjänstemän och politiker.  
Vägen dit går bland annat via skyltar och guidningar.

Syfte
Projektet har haft tre huvudsyften:

1. Ta fram ett underlag för fysisk planering som kan användas vid arbete med översikts-
planer, detaljplaner och naturvårdsplanering för tätortsnära natur. Särskilt intresse riktas 
till ekmiljöerna.

2. Ta fram ett praktiskt redskap för skötsel av tätortsnära natur så att park- och skogsför-
valtning kan anpassas till naturvärden.

3. Att kunskapen ska förmedlas till kommuninvånarna m.fl. genom informationsinsatser.

Figur	1.	Gammeleken	vid	Kanonvallens	fotbollsplan	är	minst	500	år	och	en	av	Åtvidabergs	äldsta.	
Omkretsen	är	drygt	7	m.
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Åtvidaberg och dess ekar

Eklandskapet ur ett nationellt och internationellt perspektiv
I Åtvidaberg och grannkommunen Linköping finns Sveriges värdefullaste, ekdominerade 
odlingslandskap med en enastående rikedom på gamla, grova träd. Området tål jämfö-
relser med de finaste eklandskapen i Europa vilket ställer krav på varsam skötsel och stor 
hänsyn i framtiden. I Sverige är området utpekat som riksintresse och flera ekmiljöer har 
fått status som Natura 2000-områden i EU:s nätverk av värdefull natur. Områden med 
gamla lövträd är en bristvara ur naturvårdsynpunkt i hela Europa. Idag återstår endast 

Tabell 1: Rödlistade arter i och kring Åtvidaberg (2006)
Skogsklocka �������������������� NT Mindre hackspett ����������������� NT

Hjärtstilla ����������������� NT Svarthakedopping ���������������� VU

Korskovall �������������������� NT Hasselsnok ������������������� VU

Stortimjan ������������������ VU Sandödla �������������� VU

Asphättemossa ������������������������ NT Gulbent kamklobagge �������������� NT

Ekspik ������������������ VU Kardinalfärgad rödrock ������������������ NT

Blyertslav ��������������������� NT Barkrödrock �������������������� NT

Skuggorangelav ������������������ NT Svartspetsad rödrock ����������������� NT

Gul dropplav ��������������������� NT fuktbaggar ������������������� NT

Parasitsotlav ����������������� NT Rödvingad kapuschongbagge �������������������� VU

Gammelekslav ��������������������� VU Rödaxlad lundknäppare ��������������������� NT

Hjälmbrosklav ���������������� NT plattnosbaggar �������������� NT

Rosa skärelav ���������������������� NT trädsvampbaggar ���������� NT

Stor vaxlav ��������������� EN åtelbaggar ������������������ VU

Rödbrun blekspik ���������������������� NT Nätådrig parkmätare ������������������� NT

Brunskaftad blekspik ��������������������� NT ängrar �������������������� VU

Veckticka ��������������������� NT Gulbent grenbock �������������������� NT

Kandelabersvamp ������������������� NT Svävfluglik dagsvärmare �������������� NT

Violett fingersvamp ������������������� NT Glänsande blombagge ������������������� NT

Ljus ängsfingersvamp ���������������������� NT Matt blombagge ���������������������� NT

Oxtungsvamp ������������������ NT Ekoxe �������������� NT

Korallticka ���������������� NT Skeppsvarvsfluga ���������������� NT

Saffransticka ������������������� CR halvknäppare ������������������� NT

Igelkottstaggsvamp ������������������ CR Reliktbock ������������������� NT

Kärnticka ������������������� VU Läderbagge ����������������� NT

Blackticka �������������������� VU Glimfältmätare ���������������� NT

Gulporing �������������������� NT Rödhjon ��������������������� NT

Igelkottsröksvamp �������������������� NT Tvåtandad plattbagge ������������������� NT

Blekticka �������������������������� NT klubbhornsbaggar ���������������������� VU

Gränsticka ������������������������ NT Smalsprötad bastardsvärmare �������������������� NT

Skumticka ������������������� NT Liten bastardsvärmare �������������� NT

Tungticka �������������������� EN Gulbent kamklobagge �������������� NT

Jättemusseron ������������������� NT åtelbaggar ������������������ VU

Brokig barksvartbagge ������������������� VU

Rödlistekategorier (enl ArtDatabanken) Större svampklobagge ��������������������� NT

CR = Akut hotad olikfotade baggar m fl ������������������ EN

EN = Starkt hotad Avlång flatbagge ������������������� VU

VU = Sårbar Ljusfläckig vedsvampbagge ������������������ NT

NT = Missgynnad Orange rödrock ������������������� NT
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en spillra av det som en gång fanns. Mindre än två procent beräknas finnas kvar av den 
ursprungliga arealen av lövskogar. Lövskogar är den naturtyp som förlorat den största 
andelen av sin ursprungliga areal av samtliga studerade i en studie där bl a även regnsko-
gar ingick (Hannah et al 1995). Det mesta har omvandlats till åkermarker, bebyggelse och 
vägar eller omförts till granskogar. De få kvarvarande, större lövskogsområdena är därför 
mycket viktiga att bevara.

Lövskog är därför en av de naturtyper som har stort behov av nyskapade miljöer som 
kan stötta upp och binda ihop de kvarvarande skogarna. Mest akut är bristen på riktigt 
gamla träd. Vid en inventering i Belgien (Speight 1989) hittades till exempel inte en enda 
ek som var tillräckligt gammal för att dö av ålder! Den engelske odlingshistorikern Oliver 
Rackham skriver ”större delen av Europa är en kontinent med unga eller tämligen unga 
träd, likt en befolkning med obligatorisk dödshjälp vid trettio års ålder” (citerad i Hulten-
gren & Nitare 1999). Sådana uppgifter ger perspektiv på Åtvidabergs rika förekomster av 
grova träd.

I Östergötland finns bland annat en av Europas största populationer av läderbagge och 
ytterligare ca 200 arter rödlistade arter, framförallt knutna till gamla ekar. Sverige beräk-
nas hysa 30-50 % av Europas läderbaggspopulation. Åtvidabergs tätort hyser idag flera 
populationer med läderbagge och ytterligare minst 71 andra rödlistade arter (Tabell 1).

Läderbaggen är fridlyst och listad som prioriterad art i EU:s habitat direktivs bilaga 2 
(direktiv 92/43/EEG). Orsaken till att läderbaggen blivit en prioriterad art är att den är 
knuten till gammal lövskog med stort inslag av innanmurkna ekar, en miljö som hyser ett 
stort antal andra hotade arter.

Tidigare kunskap om naturvärden
Åtvidabergs tätort och dess omgivningar är på intet sätt okända vad gäller naturvärden. 
Under årens lopp har ett antal inventeringar ägt rum som ökat på kunskapen. De vik-
tigaste har varit det kommunala naturvårdsprogrammet, eklandskapsinventeringen II, 
inventeringen av grova träd, nyckelbiotopsinventeringen och inventeringen av ängs- och 
betesmarker.

Genomförande
Denna rapport är huvudrapport för Callunas uppdrag åt Åtvidabergs kommun men 
mycket av resultatet presenteras i andra rapporter och former. Dessa finns dock förteckna-
de och upptagna under denna rubrik. Uppdraget har varit mycket komplext och det har 
varit nödvändigt att bryta ned det i ett antal delmoment. Dessa har varit:

• Naturvärdesinventering

• Dokumentation av ekar

• Historisk analys av utbredningen av ek

• Analys av dagens ekmiljöer

• Uppdatering av naturvårdsprogrammets objektsdel

• Uppdatering av länsstyrelsens inventering av grova träd

• Alléinventering och framtagande av skötselplaner
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• Utarbetande av skötselförslag för grönytor

• Bevarandeplan för eklandskapet

• Rekommendationer till arbetet med den fördjupade översiktplanen

• Framtagande och genomförande ekguidningar i tätorten

• Framtagande av skyltar

Naturvärdesinventering
All naturmark i och i anslutning till tätorten har besökts. Inventeringsmetodiken följer 
Callunas Allmänekologisk Inventering som är en standardiserad metod för att doku-
mentera och klassa natur (version 2006, Calluna AB). Metoden bygger på flera nationella 
standarder som tagits fram i samband med ängs- och betesinventeringen, nyckelbiotops-
inventeringen etc. Klassningen följer de gängse nivåer som används i naturvårdsprogram, 
dvs nationellt intresse, regionalt intresse, kommunalt intresse och lokalt intresse. Det ska 
poängteras att ett område i praktiken kan ha ett högre värde p.g.a. sitt läge i landskapet. I 
bevarandeplanen för eklandskapet (se nedan) tas hänsyn till detta.

Uppgifter om de rödlistade arter i tabell 1 härstammar från kommunens rödlista ”Rödlis-
taÅtvid-enl2005.xls”, länsstyrelsens rödlista ”Lst databas 020101-060208 Åtvidaberg.xls” 
samt de nyfynd som gjorts under inventeringen. Dessa återfinns på avrapporterings-
DVD:n.

Alla områden som klassats till minst lokalt intresse har digitaliserats i ArcGIS (version 
9.1). Detta skikt benämns ”AEI_inkl_skotsel.shp” på avrapporterings-DVD:n.

I denna inventering har varje inventerat område fått en egen numrering. Denna har gjorts 
löpande oavsett om ett område slutligen ska ingå i naturvårdsprogrammet eller ej. Därför 
kan det på kartor och i objektsbeskrivningarna finnas hopp i nummerföljden. Framöver 
ska denna tillfälliga numrering göras om och infogas i den kommunala/regionala stan-
darden.

Dokumentation av ekar
Samtliga ihåliga och grova ekar har mätts in och alla ekar över 10 år har räknats/skattats 
beståndsvis. Grova och ihåliga ekar har dokumenterats enligt den standard som utarbe-
tats av länsstyrelsen i Östergötland i samband med inventeringen av grova träd.

De yngre ekarna har dokumenterats i syfte att få fram en åldersstruktur på hela ekpopu-
lationen för att kunna dra slutsatser om hur framtiden och framtida skötselbehov ser ut. 
De yngre ekarna har delats in i åldersklasser enligt: 10-30 år, 30-60 år, 60-100 år, 100-150 år, 
150-250 år och >250 år (gammelekar).

Samtliga bestånd och enstaka ekar har digitaliserats i ArcGIS (punktobjekt samt vekto-
rer).  Dessa skikt benämns ”Ekar_aldersklasser.shp” samt ”Ekinv_06_Atv_punkt.shp” på 
avrapporterings-DVD:n.

Historisk analys av utbredningen av ek
Ett viktigt moment i analysen av dagens situation är att få en uppfattning om hur mycket 
ek det har funnits historiskt kring Åtvidaberg. Det kan ge fingervisningar om det finns en 
så kallad utdöendeskuld för eklevande arter. Med utdöendeskuld menas att arter kan leva 
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kvar i ett område en lång tid efter att mängden lämpliga livsmiljöer egentligen gått under 
en kritisk nivå för långsiktig överlevnad (tröskelvärde). Arter som hamnat under kritiska 
nivåer kommer förr eller senare att dö ut. När dessa arter förekommer i ett landskap där 
de ”inte borde finnas” har det ofta historiska förklaringar och nästan uteslutande handlar 
det om att den ursprungliga livsmiljön minskat i sen tid.

I alla historiska analyser gäller det att välja ut en lämplig tidpunkt att analysera. I detta 
fall hade det varit bra att ha haft tillgång till 1700-talets dokumentation. Det har vi inte 
kunnat göra eftersom arbetet inte haft någon budget utan skett på idéell basis från Callu-
na. Istället har den ekonomiska kartan häradskartan från 1870-talet utnyttjats. Den brister 
i att den inte tar upp all ängsmark eftersom 1800-talets tidiga jordbruksreformer lett till att 
ängsmark ersatts av vallodling i stor utsträckning. Att ängsmark är intressant har att göra 
med att det var vanligt att ek ingick i dåtidens hårdvallsängar. Nu tror vi inte att resultatet 
har påverkats så mycket av detta utan de tidigare ängsmarkerna syns på häradskartan 
som lövskogsområden.

Tolkningen har gått till på det viset att all lövskog utom lövskog på våtmarker har ansetts 
hysa ek. Antagandet är inte orimligt eftersom vi vet att eken var och är mycket vanlig 
kring Åtvidaberg. Däremot vet vi ingenting om hur tätt den växte, eller hur åldersfördel-
ningen såg ut eller hur många som fanns inom varje bestånd. Vi kan alltså bara jämföra 
arealerna där det växte lövskog på 1870-talet med arealerna där det finns ek i bestånd 
idag. Resultatet är därmed inte strikt vetenskapligt men ger ändå en fingervisning. Dåti-
dens åldersstruktur återspeglas i viss mån i dagens. Ekar som är 250 år idag fanns givetvis 
på 1870-talet och därför ger dagens åldersfördelning ytterligare pusselbitar om hur det 
kan ha sett ut en gång i tiden.

Rent praktiskt så har alla ”ekmiljöer” från 1870 digitaliserats till ett separat skikt i ArcGIS.  
Detta skikt benämns ”Historisk_ek_spridning.shp” samt ”Ekar_historiska_system.shp” på 
avrapporterings-DVD. För att utvärdera den ekologiska betydelsen av dåtidens landskap 
har en genomskinlig gul-grön buffertzon lagts på varje område. Den symboliserar hur 
långt läderbaggen kan sprida sig. Om de gula områdena överlappar varandra så betyder 
det att spridning fungerar mellan områden (åtminstone teoretiskt). Läderbaggen har valts 
som modellart i analysen eftersom det är en god representant för ekmiljöer och deras 
värden och att dess spridningsbiologi är tillräckligt känd. Arten har också använts i flera 
tidigare studier (Bergman & Askling 2005, Askling & Bergman 2006, Askling m fl 2006). 
Om man vill ha en mer utförlig redogörelse för hur analysen går till eller mer kött på be-
nen vad gäller ekorganismer och deras biologi hänvisas till (Bergman & Askling 2005).

Analys av dagens ekmiljöer
Alla områden som hyste ek i naturvärdesinventeringen samt alla ekar och ekbestånd som 
kartlagts i dokumentationen av ek har sammanförts till ett gemensamt GIS-skikt. Detta 
skikt benämns ”Ekar_aldersklasser.shp” samt ”Ekar_system.shp” på avrapporterings-
DVD. Alla bestånd har delats in i fyra klasser där de äldsta träden är indelningsgrund: Ek 
yngre än 100 år, ek 100-150 år, ek 150-250 år, och gammelekar >250 år. Utöver det har alla 
grova och ihåliga ekar plottats ut. Tillsammans ger det en god bild av tillståndet idag. Var 
vi har gammelekar, var nästa generation finns etc.

På samma sätt som i den historiska analysen så har en genomskinlig gul-grön buffertzon 
lagts på varje område. Även här betyder det att om de gula områdena överlappar varan-
dra så fungerar spridningen mellan områden.
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Uppdatering av naturvårdsprogrammets objektsdel
Som en separat och fristående avrapportering har worddokumentet ”Objektsbeskrivning-
ar klass 1-3 070524.doc” upprättats med uppdaterade texter till naturvårdsprogrammets 
objektsdel för alla områden av riks-, regionalt- och kommunalt intresse. För områden av 
lokalt intresse har en enklare tabell i Excel upprättats ”Objektsbeskrivningar klass 4.xls”. 
Båda dokumenten finns med på avrapporterings-DVD.

Uppgifterna ska sedan kommunen arbeta in i nuvarande naturvårdsprogram och även 
använda det till att uppdatera det regionala programmet. Områdesbeskrivningar och rub-
riksättning följer de standarder som utarbetats av länsstyrelsen i samband med den stora 
översynen av länets naturvårdsprogram som ägde rum på 90-talet.

Uppdatering av länsstyrelsens inventering av grova träd
Detta har gjorts i form av GIS-skikt med bestånd och punktobjekt enligt den standard som 
länsstyrelsen har för att hantera tabelldata i ArcGIS. Dessa skikt benämns ”Ekinv_06_Atv_
punkt.shp” på avrapporterings-DVD:n.

Alléinventering och framtagande av skötselplaner
Åtvidaberg har ett förflutet som en bruksort med hög grad av tidig stadsplanering. Det 
har gjort att många av de gamla träden idag finns i alléer. I ett separat delmoment har 
en särskild alléutredning genomförts. I denna har ett urval av tätortens alléer dokumen-
terats och fått skötselplaner. Dessa tar hänsyn till både alléernas och trädens kondition 
samt deras natur- och kulturvärden. Alléerna har dokumenterats noggrannare, träd för 
träd, och separata kartor har tagits fram till dem. Alléerna finns även inlagda i GIS-skiktet 
”AEI_inkl_skotsel.shp”. Även historisk dokumentation har ingått i arbetet. Se den sepa-
rata allérapporten för mer information och resultat (Berglund 2006). Besiktningsprotokoll 
från alléinventeringen återfinns i ”Allébesiktning_Protokoll.xls”. Till detta finns också ett 
dokument med förklaringar ”Förklaringar till alléprotokoll.doc”. Alla dessa dokument 
finns med på avrapporterings-DVD.

Utarbetande av skötselförslag för grönytor
Arbetet har skett i ett par steg. I samband med inventeringsarbetet (både till naturvårds-
program och dokumentationen av ekar) har noteringar om områdesspecifika skötselbehov 
gjorts. Dessa har sedan samlats in och bearbetats för att finna generella skötselbeskriv-
ningar. Anledningen är att parkförvaltningen enkelt ska kunna föra in nya skötselkatego-
rier i befintligt skötselprogram och sedan kunna gå ut och handla upp dessa tjänster av 
entreprenadföretag. På så vis integreras naturvårdsförvaltning med parkförvaltning. De 
olika skötselkategorierna har digitaliserats i ett eget GIS-skikt som benämns ”AEI_skotse-
klasser_inre.shp” på avrapporterings-DVD:n.

Utöver de grönytor som idag ingår i skötselprogrammet finns förslag på nya ytor som 
borde ingå samt förslag på hur nuvarande skogsbruksplaner skulle kunna anpassas.

Bevarandeplan för eklandskapet
Detta är bara en rapportdel med en illustrerad karta där det framgår vilka områden och 
spridningsvägar som är viktiga och var det behöver kompletteras med nya ekområden. 
Olika åtgärder tas upp i prioritetsordning och förslag till målsättningar har formulerats.
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Rekommendationer till arbetet med den fördjupade översiktplanen
Detta är en direkt tillämpning av ovanstående och tar upp vilka områden som inte bör be-
byggas eller ur naturvårdssynpunkt kan vara lämpliga för byggnation. Samtliga områden 
i förslag till fördjupad översiktsplan (samrådshandling) har digitaliserats och delats in i 
tre kategorier: Bebyggelse olämplig ur naturvårdssynpunkt, möjligt att bebygga efter yt-
terligare undersökningar samt bebyggelse är möjlig. I kategorin ”möjligt att bebygga efter 
ytterligare undersökningar” rekommenderas att en miljöbedömning görs i samband med 
detaljplaneprocessen. Kategorierna har digitaliserats i ett separat GIS-skikt. Detta skikt 
benämns ”Naturvardshansyn_bostader.shp” på avrapporterings-DVD:n.

Framtagande och genomförande av ekguidningar
En del i det utåtriktade arbetet med projektet har bestått i att en handledning för guidning 
av Åtvidabergs ekar har tagits fram. Denna baseras på att man under en timme vandrar 
och stannar till vid några stationer i centrala Åtvidaberg. Här ges ekarna, odlingsland-
skapet och ekarna och staden ett utrymme och förklaring. Handledningen finns med på 
avrapporterings-DVD:n med namnet ”Ekvandring i Åtvidaberg.doc”. I uppdraget har 
också guidning vid fyra tillfällen ingått.

Framtagande av skyltar
Det sista delmomentet har varit framtagande av informationsskyltar som står längs den 
slinga som tagits fram för ekguidningen i tätorten. Informationsskyltarna innehåller också 
en liten karta över slingan så att det är möjligt för besökande att gå den utan guidning. 
Varje skylt innehåller olika teman med rubrikerna: Gammeleken, död ved lever, ekar och 
stadsplanering, rester av en landsbygd samt framtidsekarna. Kommunen har köpt rätt-
tigheterna till skyltarna och kan komma att sätta upp fler i tätorten. Även rättigheterna till 
illustrationerna äger kommunen och dessa kan användas till broschyrer eller hemsidan. 
Allt finns med på avrapporterings-DVD:n inklusive ett fritt granskningsprogram ACDSee 
8.0 för att kunna titta på Illustratorfiler.

Värdefull natur i Åtvidabergs närhet – en uppdate-
ring av naturvårdsprogrammet
För det första ska det slås fast att Åtvidaberg hyser mängder av värdefull natur och att 
det är en stor tillgång för både tätortens invånare, besökare och för den biologiska mång-
falden. Inte mindre än 334 värdefulla naturområden med en sammanlagd areal av 689 ha 
finns inne eller i tätortens omdelbara närhet. Detta motsvarar 25% av hela inventerings-
områdets yta (2 754 ha). Naturområdena framgår av karta 1 och kan jämföras med det 
nuvarande naturvårdsprogrammet i karta 2 (observera att numreringen av områdena är 
tillfällig och kommer att ändras när de registreras till naturvårdsprogrammet).

Ekmiljöerna dominerar förstås, även bland nytillkomna områden, men det är också 
glädjande att det finns en mängd andra naturtyper nära Åtvidaberg. Om en naturtyp ska 
lyftas fram så är det tallmiljöer, delvis i samband med Åtvidabergsåsen, exempelvis om-
råde nr 63 vid Nygård och 79 vid Garpan där man finner senvuxna tallar och signalarten 
tallticka. Båda dessa är nya naturområden. En naturtyp som är ovanlig är sumpskogar. En 
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Figur	2	(ovan).	Hallaholm	domineras	av	barrskog,	särskilt	tall.	Området	har	stor	betydelse	för	
rekreation.	Kring	Hallaholm	finns	bryn	med	stort	ekinslag.

Figur	3.	Blektickan	är	en	av	de	rödlistade	vedsvampar	som	man	kan	hitta	i	Åtvidabergs	ekmiljöer.
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Karta	2.	Markerade	områden	är	sådana	som	finns	noterade	i	nuvarande	naturvårdsprogram	för	
Åtvidaberg	och	kan	jämföras	med	karta	1	där	ett	antal	nya	områden	tillkommit.	
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sådan med hög kvalitet är område nr 387 mellan reningsverket och 35:an. Några hagmar-
ker har också tillkommit i inventeringen. Ett sådant område är nr 31 vid Fågelsången. Där 
växer både grova ekar och en hävdgynnad flora med arter som gullviva, ängsskallra och 
svinrot. En annan hagmark med kvaliteter knutna till grova ekar är nr 347 strax norr om 
Hallaholm.

Ett resultat av inventeringen är att de allra värdefullaste naturområdena (nationellt och re-
gionalt intresse) är kända sedan tidigare. Det betyder att tidigare inventeringar lyckats väl 
med att finna de viktigaste områdena. Däremot har många områden tillkommit i de lägre 
klasserna. I naturvårdsprogrammet finns 54 områden förtecknade. Denna siffra har nu 
ökat till 334 st. De nya områdena är viktiga för att säkra rekreation och biologisk mångfald 
för framtiden.  De nya områdena är i de flesta fall ganska små och ibland utgörs av endast 
enskilda träd. Det är inte konstigt att de nya områdena är mindre eftersom dessa lättare 
missas vid översiktligare inventeringar. I förhållande till naturvårdsprogrammet så har 
också flera områden bytt klassning.

I några fall så har det tillkommit intressanta miljöer även bland de värdefullaste område-
na. Ett par som ska nämnas är Kyrkparken (nr 120), nr 167 vid Edberga, nr 251 längs Fall-
sjön, nr 337 vid Örsätter och redan nämnda 347 norr om Hallaholm. Alla dessa områden 
har fått en hög klass och innehåller grova ekar. I ekarna finner man håligheter i träden och 
signalarter som sotlav, gulpudrad spiklav och brun nållav. I område 167 finns den rödlis-
tade (CR) igelkottstaggsvampen. I Kyrkparken (nr 120) finner man en av inventeringens 
grövsta ekar med en stamdiameter på 2 m.

Utöver enskilda områden så har det även ingått att dokumentera rödlistade arter. Av tids-
skäl har det bara gjorts översiktligt men trots det har ett antal fynd gjorts. De roligaste ny-
fynden är förekomsten av skalbaggen Colydium filiforme (EN) och igelkottstaggsvampen. 
Skalbaggen har inte hittats i Östergötland på minst hundra år. Igelkottstaggsvampen är 
mycket ovanlig och tillhör rödlistekategori (CR). Exempel på lokaler där nyfynd gjorts av 
rödlistade arter är t.ex. Adelsnäsparken där det dokumenterats gammelekslav (VU), spill-
ning av läderbagge (NT), gnag av reliktbock (NT) och oxtungsvamp (NT). Oxtungsvamp 
har hittas som nyfynd på ett flertal lokaler t.ex. nr 335, 338 och 385. I område nr 359 har 
den rödlistade (NT) blektickan hittats och i område nr 121 har ett nyfynd av korallticka 
(NT) gjorts. På flera lokaler har nyfynd av signalarter gjorts t.ex. Stenporella på lokal nr 
414, sotlav i Adelsnäsparken, och brun nållav och gulpudrad spiklav i område nr 335.

Eklandskapet förr och nu

Åtvidaberg innan 1900-talet
Åtvidaberg har en intressant historia, även när man betraktar den ur ett eklandskaps 
tillblivelse. De äldsta ekarna tillhör det odlingslandskap som föregick Baroniet Adelswärd 
och som bör ha präglats av relativt rika gårdar och byar med gott om ängsmarker där ek 
förekom. Kring 1750 etableras Baroniet och en ny epok med ett herrgårdsbetonat ekland-
skap växer fram. Adelsnäs tillkomst är också förklaringen till att det ännu finns kvar så 
mycket ek i trakten. Där det har varit bondeägd mark höggs eken bort under 1800-talet då 
fridlysningen hävdes. Exempelvis var förmodligen Gotland det ekrikaste länet fram till 
början av 1800-talet.
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Under bruksperioden började också alléer att anläggas och de gamla ekängena centralt i 
bruksorten och runt Adelsnäs omvandlades delvis till pastorala engelska parker. Andra 
ängsmarker övergick istället till ekhagar och på så vis har en ansenlig areal överlevt ända 
in i dessa dagar. 1800-talet innebar dock en tillbakagång på ek. Sågens tillkomst gjorde att 
efterfrågan på ektimmer ökade och avverkningen av ek tog fart. I senare tid har eken fått 
stryka på foten i samband med skogsplantering eller igenväxning av ekhagar. Tätorten 
har också slukat en del av eklandskapet.

Studerar man situationen på 1870-talet så var en ansenlig andel av arealen ekbevuxen. 
Nästan halva arealen, 1309 ha eller ca 47%, kring Åtvidaberg var mer eller mindre be-
vuxen med ek (karta 3). Det går, som tidigare påpekats, inte att uttala sig om kvalitén eller 
mängden ekar som fanns då jämfört med idag. Mycket tyder dock på att det i landskapet 
fanns gott om riktiga bjässar, både levande och döda. Det har dokumentation från tidigare 
sockeninventeringar av ek i samband med skeppsvirkesinventeringar visat. I Vårdnäs 
socken, där en sammanställning har genomförts (Johannesson & Ek 2006), fanns kanske 
runt 11 000 gamla hålekar år 1749. Motsvarande siffra idag är 159 st (!) eller en minskning 
på 98,5%. En intressant notering är att det i Vårdnäs i genomsnitt fanns ca 1,1 gammelek 
per hektar. Den sammanställning som gjorts för Åtvidaberg pekar på att det på 1700-talet 
fanns ca 2500 hålekar, vilket motsvarar 0,9/ha. Alltså ganska nära de siffror som gällde för 
Vårdnäs. En markant skillnad finns dock: I Åtvidaberg är inte minskningen lika stor som i 
Vårdnäs. Den uppgår ”bara” till 75%.

1870-talets ekutbredning säger oss också något annat. Ser vi på förutsättningarna för 
spridning mellan områden så ser man klart att de flesta områden hänger samman, d.v.s. 
de gul-gröna buffertzonerna flyter ihop. Endast allra längst i norr, kring Åtvids Torp/Ed, 
finns ett ekområde som möjligen inte hängde samman med resten. Det behöver dock inte 
vara så eftersom analysen endast gjorts på ekområden innanför den röda linjen. Områden 
kan mycket väl hänga ihop utanför denna.

Dagens eklandskap
Slutsatsen från ovan är att det på 1870-talet fanns ett eklandskap som hängde ihop i ett 
enda system och där spridning och mängden livsmiljöer för eklevande organismer var 
tillräcklig. Dagens situation är annorlunda. Arealen med ek har minskat med mer än hälf-
ten och uppgår nu till knappt 20% (karta 4). Vad gäller grova ekar pekar materialet på att 
dagens ekbestånd uppgår till 25% av vad det var på 1700-talet. Nedgången beror både på 
att ekområden blivit mindre eller splittrats upp i flera småbitar (fragmenterats) och på att 
bestånd helt har försvunnit. Exempelvis fanns ett stort ekområde från centrum mot nord-
väst. Detta har till stor del ersatts med bebyggelse. Ett annat exempel är de båda grönom-
rådena Bertilsbo och Hallaholm där en omvandling till barrskog skett de senaste 100 åren.

Sammantaget har detta stor betydelse för spridningsmöjligheten mellan de kvarvarande 
ekmiljöerna. På karta 4 ser man att det egentligen bara är kring Adelsnäs, golfbanan, Fis-
karhagen, sydvästra tätorten (Östantorp/Edberga/Djurgården) och kring Slevringe som 
det återstår områden med sammanhängande eklandskap (röda områden). Detta eksystem 
är det enda idag som är tillräckligt stort för att långsiktigt kunna hysa rödlistade ekorga-
nismer. Utöver detta system finns betydande arealer kvar söder om St Örsätter (beige), 
Åtvidsnäs (blå) och kring Hallaholm och Eksätter (rosa). Dessa system är dock vart och ett 
för små i dagsläget. En viktig slutsats är att nuvarande eklandskap hänger på en skör tråd 
och ligger kring de kritiska tröskelvärden som generellt brukar gälla vid fragmentering, 
d.v.s. kring 20% av arealen återstår av ursprunglig miljö.
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Karta 3. Sammanhängande system
av ekmiljöer kring Åtvidaberg ca 1870
Kartan framtagen för projekt
"Åtvidabergs framtid
- Ekar och bebyggelse i samverkan"
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Karta 4. Sammanhängande system
av ekmiljöer kring Åtvidaberg, år 2006
Kartan framtagen för projekt
"Åtvidabergs framtid
- Ekar och bebyggelse i samverkan"
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Karta 5. Ekmiljöer kring
Åtvidabergs tätort
Dokumentation av ekar och ekbestånd i samband
med projekt "Åtvidabergs framtid - Ekar och
bebyggelse i samverkan"
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I karta 5 framgår var alla grova och ihåliga ekar finns samt en uppskattning av åldern av 
de äldsta träden i varje ekbestånd. Detta ger en tydlig bild var vi har värdena idag men 
även vilka ekområden som kan utvecklas i framtiden. I stort kan man säga att värdena är 
starkt koncentrerade till Adelsnäs och dess direkta omgivningar. Stora värden har vi också 
kring Åtvidsnäs, Peggen, Slevringe, golfbanan, Åtvids Torp och i centrala Åtvidaberg. 
Områden av lite lägre kvalitét men med stora arealer finns norr och nordost om tätorten. 
Det ska poängteras att det i varje bestånd finns träd av olika ålder. Klassningen till ålder 
görs utifrån de äldsta träden.

Den genomförda dokumentationen av alla ekar och ekbestånd äldre än 10 år har gett uni-
ka uppgifter om åldersfördelningen av träd. I fig 4 framgår hur stamdiametern fördelar 
sig bland de grova träden. Ur den går det att läsa att det finns kring 20 jätteekar med en 
stamdiameter på över två meter. Den något yngre klassen 1,8-1,99 m har ett lägre antal, 17 
st. På så vis går det att läsa fördelningen ner till en meter i stamdiameter. Det totala antalet 
grova ekar uppgår till 615 st. I alla demografiska kurvor så är är det en viss sannolikhet att 
att en individ överlever till nästa åldersintervall. Detta är en intressant siffra eftersom den 
säger något om hur stor en population kan ha varit från början. Svårigheten när det gäller 
ekar är att det inte bara är ”naturlig död” som har ägt rum utan hänsyn måste tas till av-
verkningar och snabba landskapsförändringar som missgynnat ek.

I den pågående grova trädinventeringen i Östergötland finns ett stort jämförelsematerial 
som kan utnyttjas. Där visar det sig att överlevnaden från en tvådecimetersklass i stam-
diameter till nästa klass är ca 40%. Det betyder att 60% av individerna har ”dött ut” under 
den period som trädet befunnit sig i tvådecimetersklassen. Ett annat intressant jämförelse-
material är en pågående dokumentation i Stockholm, som uppvisar liknande karaktär, se 
figur 5. Detta är intressant då Stockholms markhistoria skiljer sig markant från Östergöt-
land i stort.

Det ska sägas att när man normalt studerar demografi och överlevnad mellan olika ål-
dersklasser så följer man utvecklingen av en och samma population. Detta är tyvärr inte 

Figur	4.	Fördelningen	av	stamdiametrar	för	grova	ekar	i	och	kring	Åtvidabergs	tätort.
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möjligt när det gäller ekar. Tillräckliga data saknas längre tillbaka och det är inte realis-
tiskt att följa ekpopulationer nu eftersom det är så långlivade organismer. Detta gör att 
man får se överlevnadschansen på 40% som en fingervisning. Vi känner inte till om det 
rått olika förutsättningar för olika generationer av ek utan ovanstående antagande utgår 
från att ungefär lika många ekar har dött naturligt, avverkats eller dött av andra orsaker i 
varje generation.

Det som ändå är viktigt är att det stora jämförelsematerialet med grova ekar från hela 
Östergötland samt 900 st från Stockholm gör att lokala skillnader i demografi kan spåras. 
Det östgötska materialet visar också en ganska jämn minskning mellan olika åldersklasser 
vilket kan tala för att ovanstående antagande inte är helt fel.

Det funna antalet träd i varje åldersklass (stamdiameter) har jämförts med en framräk-
nad sannolikhet som baseras på att 40% av individerna dör i varje åldersklass. Här har vi 
utgått från de äldsta klasserna och räknat bakåt.

Vad säger oss då den demografi vi funnit kring Åtvidaberg? Den tydligaste skillnaden 
är att den äldsta åldersklassen, d.v.s. ekar med en stamdiameter på mer än två meter är 
kraftigt överrepresenterad i materialet. Räknar vi baklänges så borde det bara vara hälften 
till en sjättedel så många träd som uppnått den åldern. Det är inte troligt att just en ålders-
klass skulle ha ”sparats” mer än andra. Då är det mer sannolikt att det fanns dubbelt till 
sexdubbelt så mycket ek i landskapet för 200-300 år sedan. Dessa ekar växte upp innan 
Baroniet och är en rest från det allra äldsta odlingslandskapet kring Åtvidaberg. Att dessa 
ekar är överrepresenterade rimmar väl med den minskning av ekareal som den historiska 
analysen visat.

Även i generationerna från 1,4 meter och mer finns en överrepresentation av ek jämfört 
med de yngre. Här är skillnaden inte lika markant utan handlar om dubbelt så många 
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Figur	5.	Demografisk	fördelning	av	ek	från	en	undersökning	i	Stockholm	(ursprung	Andreas	Zetterberg,	
KTH)



24

Åtvidabergs	framtid	–	Ekar	och	bebyggelse	i	samverkan

25

Åtvidabergs	framtid	–	Ekar	och	bebyggelse	i	samverkan

ekar jämfört med vad som förväntats. Riktigt illavarslande är det att ekar mellan 1-1,4 
m är underrepresenterade. Detta även jämfört med yngre generationer. Möjligen kan vi 
spåra avverkning i samband med sågverkstiden i materialet.

Sammanfattningsvis så finns det flera gånger mer jättteekar än förväntat. Även ekar äldre 
än 150 år är överrepresentarede och ekar på 100-150 år är kraftigt underrepresenterade.

I fig 6 framgår hur hela ekpopulationen ser ut i de åldersklasser som undersökts. Totalt 
finns ca 25 000 ekar äldre 10 år. Cirka 1 550 av dessa har bedömts vara äldre än 100 år 
(6,4%) och av dessa har 615 uppnått en stamdiameter på minst en meter. Knappt 1 000 
ekar kan inom en 10-30 årsperiod bli nya meterekar. Det är intressant eftersom det inne-
bär en ordentlig påspädning av grova ekar. Med rätt skötsel så bör en större andel än 
40% överleva in i nästa åldersklass men även 40%-nivån gör att antalet meterekar närapå 
fördubblas jämfört med idag. Det ser alltså ljust ut vad gäller rekrytering av ek.

Bevarandeplan för Åtvidabergs ekar

Hur många ekar behövs?
I förra kapitlet kunde vi konstatera att det finns en skev demografi där de gamla ekarna är 
överrepresenterade. Särskilt vad gäller jätteekarna på mer än två meter i stamdiameter. Vi 
kunde också konstatera att vi har en brist på ekar mellan 1 och 1,4 m i stamdiameter. De 
yngre generationerna har däremot en jämnare åldersfördelning.

Figur	6.	Demografisk	fördelning	av	ek	i	och	kring	Åtvidabergs	tätort.
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För att komma tillbaka till ett eklandskap som långsiktigt kan hysa fler än 20 jätteekar 
skulle det behövas ca 50 000 ekar med en ålder på mer än 10 år. Den areal som det växer 
ek på skulle alltså behöva fördubblas, d.v.s. ett landskap som var mycket likt det vid 
häradskartans tillkomst skulle behöva restaureras. Det är inte ett särskilt realistiskt mål 
eftersom tätorten i sig tagit mycket av marken i anspråk. Då är frågan om vad som är en 
ekologiskt och samhällsmässigt godtagbar nivå?

De stora värdena som ligger i att behålla och utveckla eklandskapet gör att ambitionsni-
vån bör sättas högt. Den kanske viktigaste parametern är möjligheten till spridning. Area-
len med ekbestånd skulle behöva ökas med 25% eller knappt 140 ha jämfört med idag för 
att kunna få ett eklandskap som hänger ihop. Den totala ekarealen skulle då uppgå till en 
fjärdedel av den tätortsnära arealen. De luckor och brister som kan ses i dagens situation 
skulle då kunna täppas igen. En sådan ökning är fullt möjlig med den rekrytering av ek 
som finns idag. Det behöver inte planteras ytterligare ek utan god skötsel och ändamåls-
enlig fysisk planering räcker. Det är den positiva sidan. Den negativa är att en stor andel 
av dagens ekar står för tätt och att det är nödvändigt att inom en ganska snar framtid se 
till så att en ansenlig mängd ekar friställs. Detta gäller i synnerhet de ekar som är kring 
80-100 år idag.

Idag finns drygt 600 metergrova ekar. Tidigare studier har visat att 33% av dem är ihåliga. 
För att klara de mest krävande insekterna krävs ett absolut minimum på 160 träd (Berg-
man 2003). Den nivån klaras redan idag rent teoretiskt, men ser man praktiskt på det så 
finns det för stora glapp mellan bestånden och även skillnader i ålderstruktur. Inte minst 
är ekarna kring centrum mycket gamla och saknar egentligen arvtagare. Här behövs för-
stärkningar och spridningsmöjligheter till ekområden i närheten. Viss plantering bör där-
för äga rum på ”spillmark” men även möjligheten att plantera ek i alléer bör undersökas.

Ett framtida mål föreslås till 1 200 grova ekar. Det skulle innebära att det kan finnas ca 400 
hålekar och kring 10 jätteekar. Det är en nivå som är fullt acceptabel sett ur eklandskapets 
bevarandevärden. Det är också en realistisk siffra med tanke på rekryteringen. Med god 
skötsel kan det t.o.m. hända att överlevnaden av grova träd kan hållas ännu högre än den 
varit historiskt, vilket isåfall bara skulle vara positivt.

Var ska bestånden ligga?
Innan vi fördjupar oss i detaljer så bör man kasta en blick på hur Åtvidabergs eklandskap 
förhåller sig till övriga närliggande eklandskap. I framtiden kommer det att behövas 
storskaliga spridningskorridorer där ek allmänt gynnas. Länsstyrelsen arbetar redan på 
en sådan strategi för länet. Från eklandskapet söder om Linköping finns två större sprid-
ningskorridorer. Dessa kanske inte är funktionella idag men har stor potential att bli det 
i framtiden. Den första sträcker sig från södra delen av Linköpings eklandskap via Mor-
morsgruvan till Åtvidaberg. Den andra armen utgår från Hjulsbro utanför Linköping via 
Grebo till Åtvidaberg, se karta 6.

Längs kusten finns ett eklandskap som sträcker sig ner i Småland och Blekinge. Här sak-
nas funktionella stråk idag men det kan finnas möjligheter att få en större spridningskor-
ridor i Uknadalen i framtiden. Det svåraste hindret är ett glapp mellan Åtvids Falla och 
Forsaström.

Slutsatsen av ovanstående är att planeringen av Åtvidabergs eklandskap bör ta hänsyn till 
dessa storskaliga spridningskorridorer.
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Inom eklandskapet vid Åtvidaberg behöver också ekområden förstärkas och korrido-
rer skapas. Det viktigaste är att behålla och utveckla kärnområdet som är Adelsnäs med 
omgivning. De områden som är igenväxande och har höga värden bör restaureras. Mellan 
Åtvidsnäs och Adelsnäs, bör ytterligare ekbestånd anläggas (skötas fram). Det kan ske i 
befintlig barrskog. En sådan korridor kan vara ett första steg till att upprätta en storskalig 
korridor till Smålandskusten.

Ett annat viktigt stråk är är mellan Slevringe och St Örsätter där en förstärkning bör ske 
för att få en fungerande spridningskorridor till Linköping via Grebo. Slutligen föreslås 
förstärkningar kring Hallaholm och mellan St Örsätter och Hallaholm.

Mål för Åtvidabergs eklandskap
Nedan sammanfattas de viktigaste målen för Åtvidabergs eklandskap:

• 25% av arealen kring tätorten består av ekmiljöer om 30 år (ökning med 25% eller 140ha)

• 1200 grova ekar om 30 år (idag finns 615 st)

• 400 av dessa är ihåliga ekar

• 10 jätteekar ska ständigt finnas i framtiden (> 2 m i stamdiameter)

• Upprätthålla storskaliga spridningskorridorer till Linköpings eklandskap (2 korridorer) 
samt Småländska kusten via Uknadalen.

• Adelsnäs prioriteras och här restaureras alla värdefulla bestånd. Bete bör utökas på flera 
platser.

• Förstärkningar mellan Adelsnäs och Åtvidsnäs för att skapa ett sammanhållet landskap.

• Förstärkningar mellan Slevringe/Peggen till St Örsätter samt mellan Hallaholm och St 
Örsätter för att säkra spridningskorridor till Linköpings eklandskap samt ekbestånden 
öster om tätorten.

• Förstärkningar kring Hallaholm och Eksätter.

De viktigaste åtgärderna framgår också visuellt av karta 7.
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Rekommendationer till arbetet med den fördjupade 
översiktplanen
Det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen ger goda möjligheter till plane-
ring av tätortens expansion och utpekande av grönytor som kan anpassas till ekmiljöerna. 
I karta 8 framgår vilka av de föreslagna bebyggelseområdena som är lämpliga, olämpliga 
eller möjligen kan vara lämpliga att bebygga. 

I de områden som möjligen kan vara lämpliga att bebygga bör först en miljöbedömning 
göras.

Av karta 8 framgår att bl.a. Peggen är olämpligt att bygga på eftersom det är en viktig del 
av eklandskapets infrastruktur. Vidare bör delar av skogsområdet nordost om Slevringe 
undantas. Däremot bedöms stora delar av Humpa kunna användas för bostadsexpansion. 
Observera att denna bedömning är gjord utifrån naturmiljösynpunkt.

Skötsel av grönytor och skogsmark

Grönytor
Nedan finns ett förslag till hur skötselprogrammet för yttre skötsel kan utvecklas och info-
gas i nuvarande system, se karta 9.

Som princip så har vi utgått från att endast ta med områden som har eller bör ges natur-
vårdsinriktad skötsel. Resterande ytor föreslås få ligga kvar som ”Trädbevuxen naturmark 
(skogsmark)”.

Större delen av skötselprogrammet handlar om ekmiljöer. Vi har inte funnit särskilt stora 
arealer av andra miljöer som är skötselkrävande.

SKÖTSELKATEGORI 1: EKSKOG/ÄDELLÖVSKOG/LÖVSKOG

Målbild: Sluten ädellövskog/lövskog

• Uthuggning av gran

• Död ved ska ligga kvar om det inte direkt utgör hinder över stigar och dylikt

• Om det finns buskar mot söder eller väster så ska de lämnas som bryn. Buskar som kan 
gynnas är hagtorn, slån, nypon, en och hassel.

SKÖTSELKATEGORI 2: FRIHUGGNING OCH GALLRING I EKBESTÅND

Målbild: Gläntiga till glesa ekbestånd

Alla vidkroniga ekar ska frihuggas. I bestånd med få ekar sker detta genom att ljusbrun-
nar öppnas. Där ek är vanligt sker gallring av hela beståndet. Vidkroniga ekar, gamla ekar 
och ekar med håligheter sparas generellt. I övrigt kan gallring gärna utföras med ålders-
mässig spridning. Träden ska heller inte ställas ut helt jämnt utan det är bättre att skapa 
variationer i beståndet med tätare partier omväxlat med gläntiga delar. Kronorna ska 
generellt vara så fria att de nästan når varandra. I större bestånd bör en stor glänta ska-
pas, gärna i nord-sydligt läge. Observera att i bestånd som hyser flera naturtyper så gäller 
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Internt projektnummer: Åtvidaberg eklandskap A77 2007-04-21

Karta 8. Bedömning av
naturvärdens känslighet för
exploatering
Kartan framtagen som underlag till
fördjupad översiktsplan i samband med
projekt "Åtvidabergs framtid
- Ekar och bebyggelse i samverkan"

Teckenförklaring
Utredningsområde

Bör ej bebyggas

Kan ev. bebyggas efter utredning & miljöbedömning

Kan bebyggas
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denna skötselkategori endast ekarna. Om t.ex. barrskogsmiljöer ingår i gäller istället den 
generella skötselkategorin 6.

• Slyrensning vart 3:e-5:e år beroende på slyuppslagens intensitet. Inget sly ska tillåtas gå 
upp i de lägsta grenvarven eller bli grövre än 5 cm (BRH).

• Ung gran röjs bort.

• Äppelträd, päronträd, vildapel, körsbär, rönn och oxel sparas generellt. Sälg och hägg 
sparas om de inte blir för dominerande.

• Spridda buskar inne i beståndet sparas.

• Död ved ska ligga kvar om det inte direkt utgör hinder över stigar och dylikt

• 1-2 högar med ris efter röjning får ligga kvar i varje bestånd (max 4x4 m)

• Om det finns buskar mot söder eller väster så ska de lämnas som bryn.  Buskar som kan 
gynnas är hagtorn, slån, nypon, en och hassel.

SKÖTSELKATEGORI 3: KANTZONER OCH BRYN

Målbild: Låta skogsbestånd omges av buskrika och lövträdsrika ridåer med spärrgreniga 
ekar.

• Längs beståndets kanter ska ekar successivt gynnas och huggas fram för att kunna ut-
vecklas till vidkroniga ekar i framtiden. Kronorna ska vara så fria att de nästan når varan-
dra.

• Slyrensning vart 3:e-5:e år beroende på slyuppslagens intensitet. Inget sly ska tillåtas gå 
upp i de lägsta grenvarven eller bli grövre än 5 cm (BRH).

• Ung gran röjs bort.

• 1-2 högar med ris efter röjning får ligga kvar i varje bestånd (max 4x4 m)

• Död ved ska ligga kvar om det inte direkt utgör hinder över stigar och dylikt

• Om det finns buskar mot söder eller väster så ska de lämnas som bryn. Buskar som kan 
gynnas är hagtorn, slån, nypon, en och hassel.

• Under etableringsfas (5-10 år) röjs inte andra lövträd bort. Lämmnas som frostskydd. 
Vid 10 år påbörjas gallring av ekar.

För inväxta ekar gäller:

De nedre nedre grenvarven har nästan alltid aborterats och igenväxningen har pågått 
under minst 30-40 år. Trädet är också helt omgivet av andra träd.

Frihugg i etapper. Första omgången tas träd som växer in i kronan. Efter 5 år vidgas ljus-
brunnen. I en ev tredje etapp röjs eken fram helt eller mot söder/väster.

Slyrensning vart 3:e-5:e år beroende på slyuppslagens intensitet. Inget sly ska tillåtas gå 
upp i de lägsta grenvarven eller bli grövre än 5 cm (BRH).
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Internt projektnummer: Åtvidaberg eklandskap A77 2007-04-21

Karta 9. Skötselprogram för
tätortsnära natur
Utredning genomförd i samband med projekt
"Åtvidabergs framtid
- Ekar och bebyggelse i samverkan"

Teckenförklaring
1. Ekskog/ädellövskog/lövskog

2. Frihuggning och gallring i ekbestånd

3. Kantzoner och bryn

6. Övriga trädmiljöer

7. Trädmiljöer som kräver avancerad skötsel

8. Alléplan

9. Värdefulla träd i parkmiljö

Utredningsområde
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SKÖTSELKATEGORI 6: ÖVRIGA TRÄDMILJÖER

Detta är trädmiljöer som kräver lite eller ingen skötsel, t.ex. hällmarkstallskog, blåbärs-
granskog och sumpskog.

Död ved ska ligga kvar om det inte direkt utgör hinder över stigar och dylikt

SKÖTSELKATEGORI 7: TRÄDMILJÖER SOM KRÄVER AVANCERAD SKÖTSEL

I centrala Åtvidaberg finns ett antal ytterst värdefulla ekar och ekbestånd som kräver 
avancerad skötsel. Ekarna är i många fall på väg att fläkas och det krävs professionell 
bedömning och åtgärder av arboret/biolog. Denna kunskap och eventuella åtgärder bör 
handlas upp separat med målsättningen att hålla ekarna vid liv så länge som möjligt.

SKÖTSELKATEGORI 8: ALLÉPLAN

Se separat alléplan.

SKÖTSELKATEGORI 9: ÖVRIGA TRÄDMILJÖER

Detta är enstaka solitära träd där hänsyn bör tas i den ordinarie parkskötseln. Det handlar 
om att träden inte ska bli invuxna och att de ska stå solöppet.

Områden som föreslås bli betade

Som tidigare har nämnts bör ett antal områden kring Adelsnäs förstärkas och helst genom 
bete. De utpekade områdena är lämpliga både storleksmässigt och genom höga värden. De 
områden som föreslås är (i rangordning):
• 149) Peggen
• 143) Fiskarhagen från templet till ”sketeka”.
• 219) Rastplatsen vid Håcklasjön vid väg 35
• 181) Södra delområdet nära Bertilsbo och inom detta delområde den västra och sydligaste 
delen.
• 140) Delområdet vid Hembygdsgården.
• 33) Gärna tillsammans med betesmarken nr 31 vid Fågelsången.
• 37) Gärna tillsammans med betesmarken nr 31 vid Fågelsången.
• 140) Delområdet öster om kanonvallen.

Områden där skogsbruksplanen bör uppdateras
I Hallaholm, Slevringe och Humpa bör skogsbruksplanerna ses över eftersom dessa bör ta 
större hänsyn till att gynna ek och ekinslag.
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Utdrag ur Naturvård Sverige runt.
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UPP TILL 500-ÅRIGA EKAR inne i tätor-
ten och den sällsynta läderbaggen i 
den grova eken centralt strax bakom 
simhallen. Ekmiljöerna sätter sin 
prägel på orten Åtvidaberg som kan 
stoltsera med värden upptagna i EUs 
nätverk av skyddad natur, Natura 
2000, mitt inne i tätorten.

Åtvidabergs mest värdefulla ekbe-
stånd är förhållandevis väldokumen-
terade genom länsstyrelsen trädkar-
tering och kommunens eget natur-
vårdsprogram. Men kommunen tar 
nu ännu ett steg vidare genom projek-
tet ”Åtvidabergs framtid – ekar och 
bebyggelse i samverkan”.

– Det aktuella projektet syftar till 
att fördjupa kunskapen om ekarna, 
säger kommunekolog Göran Börkén. 
Projektet ska bland annat belysa 
ekarnas åldersstruktur och kartlägga 
yngre ekbestånd. Ynglingarna är sär-
skilt viktiga som ”arvtagare”, allt för 
att inte luckor ska uppstå i ekmiljö-
erna när de redan grova ekarna åldras 
och dör. Kartläggningen ska också 
bidra till att säkra spridningskorri-
dorer för djur och växter knutna till 
ekarna.

In i planeringen
Ökad kunskap om ekmiljöernas funk-
tion och betydelse bedöms viktigt 
mot bakgrund av samhällets expan-
sion och behovet av attraktiva tomter 
i och utanför tätorten. 

– Tanken är att resultatet av projek-
tet ska användas i kommunens plane-
ringsarbete, förklarar Göran Börkén. 
Arbetet ska sätta ekmiljöernas värden 
på agendan och förhoppningsvis 
minska risken för konflikter mellan 
fysisk planering och eklandskapet. 

Förtätning av bebyggelse ska kunna 
ske utan att ekbestånden hotas. Ambi-
tionen är att ekmiljöernas roll som 

ÅTVIDABERGS KOMMUN • • • Antal invånare: 11 740. Största tätort: Åtvidaberg. Gammal bruksbygd i sjö- och skogrikt landskap.

Framtid för Åtvidabergs ekar

I Åtvidaberg och grannkommunen Linköping finns Sveriges största sammanhäng-

ande eklandskap. Ett varumärke för kommunen och en resurs som tillmätts både 

nationell och internationell betydelse. Nya inventeringar, skötselplaner och ökad 

kunskap hos allmänheten ska nu bidra till att ekarnas existens kan samsas med 

samhällets markbehov.

Göran Börkén.  
FOTO: ERIKA BJERNHAGEN 

BÖRKÉN

Bakom sport- och simhallen i centrala Åtvidaberg växer en stilig ek där den sällsynta 
läderbaggen trivs. FOTO: GÖRAN BÖRKÉN

• 
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
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viktiga rekreationsområden ska stär-
kas och att de ska värderas högt som 
en del av en attraktiv bomiljö.

Resultat från projektet kommer 
till användning i kommunens fram-
tida park- och skogsförvaltning. Men 
inventeringar och skötselplaner ska 
också bilda underlag för en satsning 
på ökad kunskap hos allmänheten 
om ekmiljöernas värden och funk-
tion för den biologiska mångfalden. 
Vägen dit går bland annat via skyltar 
och guidningar. 

Via lokalt anpassade broschyrer, nya 

stigar och samlingsplatser ska nu fler 

norrköpingsbor hitta ut i den stadsnära 

vardagsnatur som väntar precis 

runt knuten. Ja, till och med mitt i 

centrum.

DRYGT 400 HEKTAR naturstrimmor 
mellan bostadsområden, pärlor som 
lummiga hassellundar, fina ekbackar 
och öppen ängsmark. I Norrköpings 
tätort finns gott om sparad natur som 
fler nu förväntas upptäcka. Målsätt-
ningen i projektet ”Naturen i cen-
trum” har varit att göra områdena 
attraktiva och tillgängliga för besö-
kare. 

Vägen dit kantas av praktiska 
åtgärder som röjning av stigar, bryn, 
gläntor och grova lövträd. Skyl-
tar har satts upp och stigar, stättor 
och rastplatser anlagts. I två fall har 
ängsmark stängslas. Här bidrar idag 
betande får till ökad trevnad i aktu-
ella stadsdelar.

Information
I samband med tidigare inventeringar 
av naturmark genomfördes även 
undersökningar av vad som skulle 
göra att norrköpingsborna oftare 
begav sig ut i naturen. 

– Kartor och beskrivningar av 
naturområden på gång- och cykelav-
stånd var det vanligaste svaret, berät-
tar Eva Siljeholm vid Norrköpings 
kommun. 

NORRKÖPINGS KOMMUN • • • 

Tätortsnära tillgång: Himmelstalundsskogen. FOTO: HENRIK WITT.

Vardagsnaturen i centrum
Sagt och gjort, det lokala natur-

vårdsbidraget har därför även använts 
för att beskriva stadens vardagsnatur 
i broschyrer. Sammantaget handlar 
det om ett 50-tal områden, presen-
terade med kartor i fem olika bro-
schyrer. Allt för att kunna ge kom-
munmedborgarna så lokalt anpassad 
information som möjligt. På sikt finns 
planer på att sammanfatta skrifterna 
i bokform. Dessutom sprids informa-
tion via internet och skyltar.

Entréerna viktiga
Hösten 2005 invigdes det första 
området i kommunens satsning på 
vardagsnatur, Kvarnberget med till-
hörande vandringsled i Navestad, en 
stadsdel i södra Norrköping . Det blev 
succé med kommunalrådet på plats 
och många premiärbesökare.

– Flera förbipasserande blev helt 
enkelt nyfikna på leden via våra 
informationsskyltar, berättar Eva 
Silieholm som anser att en lärdom i 
projektet är vikten av att skapa lock-
ande entréer till naturmiljöerna.

ÅTVIDABERGS FRAMTID – EKAR OCH 
BEBYGGELSE I SAMVERKAN 

Total kostnad  300 000 kr
Medfinansiering:
Åtvidabergs kommun 
(varav 50 % eget arbete) 150 000 kr 
Lokalt naturvårdsbidrag  150 000 kr

• • • Initiativ: Åtvidabergs kommun

NATUREN I CENTRUM

Total kostnad  510 000 kr
Medfinansiering:
Norrköpings kommun 255 000 kr
Lokalt naturvårdsbidrag 255 000 kr

• • • Initiativ: Norrköpings kommun

Antal invånare: 124 640. Största tätort: Norrköping. 
Sveriges fjärde storstadsregion.

Ek sätter sin prägel på stadsbilden.  
FOTO: GÖRAN BÖRKÉN
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