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Tack	
Vi tackar Mike Ellison, MaryAnn Fargo, Rob Ironside, Leonard Kloos, David Lonsdale, Frank Rinn samt 
Mikael Witte för deras medverkan i undersökningen under fältbesöket i juni 2013 samt till innehållet 
i denna rapport.  

Summary	
Kvilleken is one of the largest and oldest oaks in Europe with a girth exceeding 14 metres. The tree 
appears to be  in rapid decline, which may be  irreversible.  In June 2013, the tree was visited by an 
international group of experts on ancient trees and a wide range of assessments were undertaken. 
Kvilleken shows all the characteristics of an ancient tree; the crown has retrenched and has become 
divided into several discrete sections, the stem is hollow, the crown has become divided into several 
sections, the girth is extremely large and the tree contains a wide range of habitats.  
 
The soil conditions appear  to be good  for  tree growth but  there appear  to be very  few  living  fine 
roots associated with the tree. Large structural roots are present up to a maximum distance of 9m 
from the main stem.  All the sections of the crown (each associated with a living section of the trunk) 
are  small  and  thus  carry  small wind  loads  due  to  the  fact  that  the  tree  has  gone  through  the 
retrenchment  process. Visual  assessment  of  crown  structure,  combined with  an  analysis  of wind 
resistance using Arwilo 1:20 Scientific and an estimation of  the extent of  intact wood  in  the  trunk 
and roots using sonic tomography (Rinntech, 2012) confirmed that the tree has no major structural 
problems, despite the degree of hollowing. 
 
The  iron band, which had been  in place  since at  least  the 1960s was  causing  cambial damage by 
constriction.  Reconnection  following  severance  of  the  band  in  2005  seems  to  have  caused more 
damage by  increasingly  restricting  the  growth of  the underlying  cambium.    This  appears  to have 
interfered with  the  formation of new wood  and bark below  the band,  thus  reducing  the  flow of 
carbohydrates to the stem base and root system.  The constriction, in combination with two years of 
defoliation from Tortrix viridana and repeated colonisation by oak mildew, has probably contributed 
to the decline of the tree.   
 
The main urgent  recommendation was  to  replace  the  iron band with an alternative  static bracing 
system which would not  interfere with the cambium. This was carried out on the 5th July 2013. On 
the  same occasion a  small  reduction of  the  large piece of weakly attached decaying wood  in  the 
crown was carried out, to avoid failure and consequential damage to the remaining  live growth.  In 
addition a weak concentration of organic  foliar  fertiliser was sprayed on a small proportion of  the 
crown to stimulate  improved photosynthesis of the chlorotic  leaves, which had a positive effect on 
the  greening  of  the  leaves.  The  unsprayed  foliage  remained  chlorotic  throughout  the  growing 
season.  
 
Recommendations for future management  include regular monitoring of the foliar condition  in the 
coming growing seasons, of the new bracing system and fine root growth. Other recommendations 
include some changes to the visitor access and interpretation to help reduce physical damage to the 
rooting  area  and  the  trunk  as  a  consequence  of  climbing.  Propagation  from  the  tree  is  also 
recommended  if  it has not already taken place, as well as undertaking a soil test for Phytophthora 
spp. to confirm suspicions that this species is not the cause of the problems. 
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Sammanfattning	
Kvilleken  är, med  sin  omkrets  om  drygt  14 meter,  en  av  de  största  och  äldsta  ekarna  i  Europa. 
Trädets  hälsotillstånd  verkar  relativt  snabbt  ha  försämrats  och  möjligen  är  denna  nedgång 
oåterkallelig. I juni 2013 besöktes trädet av en grupp internationella experter på gamla träd och en 
lång rad tester, mätningar och bedömningar genomfördes. Kvilleken visar alla typiska karaktärer för 
ett  åldrigt  träd.  Kronan  har  retirerat  och  delats  upp  i  flera  olika,  från  varandra,  skilda  enheter, 
stammen är ihålig, dess omkrets är exceptionellt stor och trädet erbjuder en lång rad olika habitat. 
 
Jordmånens beskaffenhet förefaller god för träd att växa  i men trädet verkar ha mycket få  levande 
finrötter.  Däremot  finns  stora  strukturella  rötter  som  sträcker  sig  upp  till  9  meter  från 
huvudstammen. Alla kronans sektioner (var och en associerad med en levande sektion av stammen) 
är små och har därmed ett litet vindfång, detta som en konsekvens av att trädet har gått igenom en 
kronretireringsprocess.  Visuell  bedömning  av  kronans  struktur  kombinerat  med  en 
vindresistansanalys, där en Arwilo 1:20 Scientific användes, och en skattning av förekomst av intakt 
ved i stam och rötter med hjälp av ljudvågstomografi (Rintech 2012), bekräftade att trädet  inte har 
några större strukturella problem trots omfattande ihålighet.  
 
Järnbandet  runt  stammen,  som  suttit  på  plats  åtminstone  sedan  1960‐talet,  orsakade  skador  på 
kambiet  genom  något  som  närmast  kan  beskrivas  som  strypning.  Bandet  klipptes  av  2005 men 
fogades åter samman och detta verkar ha orsakat ytterligare skador genom att ha hämmat tillväxten 
på underliggande kambium. Detta verkar  i sin tur ha påverkat bildandet av ny ved och bark under 
järnbandet  vilket  har  lett  till  ett  försämrat  flöde  av  kolhydrater  till  stambas  och  rotsystem. 
Järnbandets  inverkan,  i  kombination  med  två  års  angrepp  av  ekvecklare  Tortrix  viridana  och 
återkommande kolonisation av mjöldagg, har sannolikt bidragit till trädets försämrade hälsotillstånd.  
 
Den  huvudsakliga  och  ytterst  angelägna  rekommendationen  var  att  byta  ut  järnbandet mot  ett 
alternativt stabiliseringssystem som inte skulle påverka kambiet. Denna operation genomfördes den 
femte juli 2013. Vid samma tillfälle genomfördes också en mindre beskärning av en större, död gren i 
kronan, vars  fästpunkt mot huvudstammen var  försvagad. Detta  för att undvika att grenen  skulle 
brytas och falla av och i fallet skada levande grenar och kvistar. Dessutom sprejades bladverket i en 
mindre  del  av  kronan  med  en  svag  lösning  av  en  organisk  näringslösning  för  bladverk,  för  att 
stimulera  fotosyntes  i  delvis  klorotiska  blad.  Denna  åtgärd  hade  en  positiv  effekt  såtillvida  att 
sprejade blad blev grönare. Obehandlat bladverk förblev klorotiskt genom hela växtsäsongen. 
 
Rekommendationer avseende framtida åtgärder  innefattar regelbunden uppföljning av bladverkets 
kondition under de kommande växtsäsongerna, av det nya stabiliseringssystemet samt av förekomst 
av finrötter. Vidare föreslås förändringar i hur anvisningar ges till besökare (var besökare lämpligen 
rör sig)  i syfte att minska påverkan  i rotzonen och dessutom risken att besökare klättrar på trädet. 
Det är också  lämpligt att driva upp nya plantor  från ekollon  från  trädet, om detta  inte  redan har 
gjorts,  samt  dessutom  att  ta  ett  jordprov  för  att  bekräfta  den  nuvarande  uppfattningen  att 
potentiellt sjukdomsalstrande Phytophtora spp. inte är ligger bakom observerade problem. 
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Bakgrund	
Kvilleken (även kallad Rumskullaeken) är en av de största och äldsta ekarna i Europa med en omkrets 
på över 14 meter. Den har uppskattats att vara mellan 900 och 1000 år gammal och är helt  ihålig. 
1924 skyddades den som naturminne och dess växtplats  ligger nära Rumskulla  i Kalmars Län.  Idag 
räknas den  inte  längre  formellt  som ett naturminne utan har nu  inkluderats  i Kvills Naturreservat 
vilket bildades 2009. 
 
Trädets har nämnts  åtskilliga  gånger  genom historien. 1774 beskrev Magnus Gabriel Craelius hur 
lokala bönder använde det som verktygsbod och att det på den tiden hade en omkrets på 13.06m. 
En av de viktigaste historiska nedteckningarna  relaterar  till 1860‐talet då  staten utförde den  sista 
övergripande undersökningarna av Kronans ekar. Löjtnant Witt skrev då att detta träd var så stort 
och  betydelsefull  att  det  borde  sparas.  Mer  information  om  trädets  historia  kan  hittas  på 
www.ne.se.  

Kvilleken	och	åldringsprocessen	
Träd,  i  synnerhet  ek,  är mycket  långlivade  organismer.  Kvilleken  har  alla  karaktärsdrag  som  ett 
åldrigt träd har. Kronan har gått igenom kronretireringsprocessen, stammen är ihålig och kronan har 
delats  och  utgörs  nu  av  ett  antal  distinkta  sektioner  eller  funktionella  enheter.  Trädet  innehåller 
också en mängd olika habitat.  
Kronretirering är den process där ett gammalt träd gradvis minskar sin kronstorlek. Processen tros 
bero på en kombination av fysiologiska och biomekaniska förändringar som har att göra med tillväxt 
och åldrande (Lonsdale, 2004). Den kan stimuleras, t.ex. genom att vid upprepade tillfällen reducera 
längden på årsskott  i kronans yttre delar, vilket  leder till en ökning av det hydrauliska motståndet. 
Ökningen  i det hydrauliska motståndet  sker även  i  kombination med ett  fortsatt avsmalnande av 
splintvedens  årsringar,  vilket  i  sin  tur  orsakas  av  att  årsringarna  sprids  runt  en  mycket  stor 
trädomkrets (Rust & Roloff, 2002, Lonsdale, 2013). Storleken hos en retirerad kronan är mindre än 
hos ett  fullvuxet  träd och har ofta död ved  i de övre delarna. Detta kan  tolkas  som ett  tecken på 
minskad vitalitet men är egentligen en naturlig del av trädets åldrande. 
 
Kronretireringen kombinerat med en ökad stamomkrets är en helt naturlig process som har bidragit 
till att många  träd har nått mycket hög ålder och varit  fortsatt biomekanisk  stabila utan mänsklig 
påverkan,  trots  att  de  ofta  är  helt  ihåliga.  Sporadisk  skottbildning  i  kronan  som  en  reaktion  på 
grenbrott  utgör  en  del  av  denna  process  kombinerat med  ett minskat  utnyttjande  av  rot‐  och 
ledningssystem. Åldriga träd svarar inte på beskärning på samma sätt som unga träd utan är i regel 
känsligare  för  förändringar och det krävs att de behandlas med stor  försiktighet vid planering och 
implementering av skötselåtgärder. Å andra sidan har de flera naturliga överlevnadsstrategier. 
 
På grund av behovet att undvika förändringar som kan skada ett åldrigt träd så är det generella rådet 
att hålla sig till pågående skötselstrategi om inte tillväxtförhållandena eller andra faktorer verkar ha 
blivit kraftigt försämrade, särskilt om trädet visar tecken på försämrad hälsa. Därför är det av högsta 
prioritet att bedöma om sådana förändringar har inträffat eller inte. Om detta är fallet, så som med 
Kvilleken, bör målet  att  förbättra  tillväxtförhållandena prioriteras.  För mer detaljerad  information 
angående skötseln av åldriga träd, se Lonsdale, 2013 (ed.). 
 

Kvillekens	historia	och	modern	skötselhistorik	(de	senaste	100	åren)	
 
Under ett besök av det  lokala naturhistoriska sällskapet  (Bülow, 1917) beskrevs hur en stor del av 
den övre  kronan  redan  var borta och att det  var många döda  grenar  i  kronans övre del.  I denna 
nedteckning beskrevs även hur sidostammarna hade sågats av flera år tidigare och att en av de södra 
grenarna brutits av i en storm. Vid den här tiden beskrevs trädet vara beläget mellan åkermarker och 
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detta  kan  ses  på  historiska  kartor  från  1944  (Carlsson  et  al.,  2007).  Att  plöjning med maskiner 
försiggick under denna period är  inte  troligt på grund av det  stora antalet  stenar  i odlingsmarken 
som fortfarande finns kvar. Därför är det troligt att de närmsta rötterna kring trädet är  i stort sett 
opåverkade av plöjning eller intensiv odling. 
 
Under en lång tid var ett järnband uppsatt runt trädet. Det är oklart när exakt som järnbandet slogs 
runt trädet; ett fotografi från 1960 på Flickr visar att det var på plats då, och det finns inga tecken på 
övervallning. Bandet  sattes  troligen dit med goda  intentioner, med  tanken att utan bandet  skulle 
trädet falla sönder. Det sitter även en kedja högre upp  i kronan som verkar ha funktionen att hålla 
några större grenbitar på plats. De exakta datumen för bandets och kedjans uppsättning samt syftet 
med dessa är antingen inte dokumenterade eller inte tillgängliga. 
 
Den 13 juli 2005, ansåg en person att järnbandet skapade problem för trädet och klippte sålunda av 
det  (http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/15004/1/49/–  14/7  2005).  Den  20  juli 
svetsades  bandet  ihop  igen,  den  här  gången med  starkare  vajrar  och  stålpålar.  10mm  stålvajer 
användes  till  att  binda  upp  den  gamla,  döda  delen  av  stammen.  20mm  bultar  användes  för  att 
återsluta bandet. 
 
Enligt  naturreservatets  bestämmelser  är  det  förbjuder  att  vistas  inom  avspärrningen  som  omger 
trädet  (Länsstyrelsen, 2008), och trädet  ingår numera  i Kvills Naturreservat. Mellan 1998 och 2007 
var det förbjudet att vistas inom 5m av trädet. Denna bestämmelse har nu ersatts av de som hör till 
reservatet. Trots detta är det många besökare som vistas inom det avgränsade området och klättrar 
i trädet. 
 
En  säkerhetsbedömning  av  trädet  utfördes  2011.  De  förslag  som  lades  fram  i  den  resulterande 
rapporten  var  att  trädet  skulle  bedömas  vartannat  år med  syftet  att  se  över  järnbandets  skick, 
kedjorna samt stammens lutning (Roepcke, 2011). 
 
Sommaren 2012 besöktes Kvilleken under olika  tillfällen av  författarna  till denna  rapport och det 
fastställdes då att Kvillekens hälsa verkade vara sämre  jämfört med bedömningar av dess  tillstånd 
som  gjorts  under  det  tidigare  decenniet.  Länsstyrelsen  i  Kalmar  kontaktades  angående  ekens 
försämrade hälsotillstånd. Det föreslogs att en bedömning av trädet skulle göras i samband med att 
brittiska  experter  på  åldriga  träd  (David  Lonsdale  och  Mike  Ellision)  samt  en  tysk  expert  på 
biomekanik (Frank Rinn) skulle besöka trädet. 
 

Metod	
 
Den 6:e och 7:e  juni 2013 besöktes platsen av en grupp bestående av  Jon Hartill, Vikki Bengtsson, 
David  Lonsdale, Mike  Ellison,  Frank  Rinn,  Leonard  Kloos, MaryAnn  Fargo, Mikael Witte  och  Rob 
Ironside. Provtagning och en mängd olika bedömningar gjordes vilka förklaras i mer detalj nedan. 
 
Trädets  generella  tillstånd  bedömdes  visuellt med  hjälp  av  karaktärer  så  som  skottillväxt,  lövens 
storlek, övervallningsförmåga, årlig tillväxt och tillväxt av vattenskott. Trädets tillväxt uppskattades 
med hjälp av flera avläsningar från en Resistograf som mättes i de döda delarna av trädet samt från 
de levande delarna på 3 meters höjd vid södra sidan av huvudstammen. Några blad samlades in och 
sändes iväg för analys av kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium, mangan, koppar, zink, bor, järn, 
natrium, svavel och aluminium. Antalet  insamlade blad var dock få eftersom det var viktigt att  inte 
utarma den totala bladytan. 



Kvilleken – Bedömning och skötselrekommendationer, november 2013 

7 
 

Jordprover samlades in för analys av pH och en rad näringsämnen och spårelement. Ett antal mindre 
gropar grävdes ut för hand med syfte att lokalisera finrötterna. Dessa gjordes på ett avstånd upp till 
5 meter från trädet, nära stambasen vid de södra och sydöstra delarna av trädet. Givet trädets dåliga 
hälsotillstånd hölls antalet utgrävda gropar till ett minimum för att undvika skador på rötterna. Ett 
jordpackningstest  utfördes  på  platsen  där  vegetationen  var  som  mest  eroderad  på  grund  av 
besökarnas  tramp.  En  Arboradix  Sonic  Tomograph  användes  för  att  säkerställa  närvaro  och 
geografisk position av trädets strukturella rötter ned till en diameter av 2 cm. 
 
Två  ljudvågstomografiska mätningar gjordes från trädets stam; en ungefär 20cm ovan jord och den 
andra  på  runt  tre  meters  höjd.  Detta  gjordes  i  syfte  att  få  en  bild  av  stammens  utseende  i 
genomskärning  för  att  på  så  sätt  kunna  ge  en  bild  av  trädets mekaniska  styrka.  Insamlade  data 
analyserades för att fastställa vindresistansen och sannolikhet för att trädet skulle brytas sönder. 

Bedömning	av	markens	näringsinnehåll	och	pH	
Markförhållandena ser visuellt bra ut, syrehalten är god och det  finns hög aktivitet av daggmaskar 
samt ett fint humuslager. Det är svårt att finna  jämförbara näringsvärden för naturliga system och 
värdena nedan  från markanalyserna  jämförs med värden på nationell nivå  för  tillväxt av  fruktträd 
(Eurofins,  2013).  Låga  värden  för  kväveföreningarna och  lågt pH  är något man  kan  förvänta  sig  i 
naturliga betesmarker,  liknande de  runt Kvilleken. Humuslagret  i Sverige  förväntas  ligga på ett pH 
runt 4  (SLU, 2007). Det är  intressant att notera att koncentrationerna av mangan, koppar och  järn 
verkar  rimliga.  För  att  kunna  få  en  klarare  bild  av  markförhållandena  och  tillgängligheten  av 
näringsämnen  på  platsen  vore  det  intressant  att  hitta  jämförbara  data  från  andra  naturliga 
betesmarker. 
 
 

Analys  Värde 

Jämförbara  värden  för 
god  tillväxt  av 
fruktträd 

pH   4.6  Något lågt 

Tillgängligt Fosfor   16.0  Högt 

Tillgängligt Kalium   4.3  Lågt 

Tillgängligt Magnesium   2.3  Lågt 

Kalium/Magnesium förhållande   1.9  OK 

Tillgängligt Kalcium   31.0  Lågt 

NH4 –Ammonium   < 8.0  Lågt 

NO3‐ Nitrat   11.0  Lågt 

Koppar   0.3  Lågt 

Mangan   30.0  OK 

Järn   420.0 OK 

Zink   4.5  Högt 

SO4 (sulfat)   23.0  Högt 

Bor   0.43  Lågt 

Tabell 1 – visar  resultaten  från analyser av  jordprover  tagna vid Kvillekens  rotzon den 7  juni 2013 
samt  en  jämförelse  av  dessa  med  värden  framtagna  för  frukt‐,  bär‐  och  grönsaksproduktion 
(Eurofins, 2013). 
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Rötter	–	kartläggning	och	tillstånd	
Figur 1 nedan visar den rumsliga positionen av strukturella rötter som har en diameter på minst 2 
cm. Figuren har tagits fram med hjälp av en Arboradix Sonic Tomograph. Det finns stora strukturella 
rötter upp till 9m från huvudstammen. 
 
De flesta finrötter som undersöktes  i de små utgrävda groparna hade nyligen dött men de verkade 
inte ha börjat brytas ned, vilket troligen skulle vara fallet om en skadegörare hade varit inblandad, så 
som exempelvis Phytophthora  spp. De enda uppenbarligen  levande  finrötterna hittades  inom den 
ihåliga stammens område. Inom detta område utsöndras näringsämnen från den multnande veden 
vilka kan tas upp igen av trädet. En annan anledning till att finrötterna är så diffust distribuerade är 
troligen den steniga marken. 
 
Graden av jordpackning ansågs vara mycket liten och lokal. 
 

 
Figur  1  –  visar  de  strukturella  rötternas  rumsliga  fördelning,  framtaget  med  en  Arboradix 
Tomograph. Rötterna har en diameter på över 2cm. 
 
Vid besöket vid Kvilleken var det inte möjligt att hitta tillräckligt med rötter för att skicka prover för 
analys avseende närvaro av Phytophthora. Kontakt har tagits med Dr Jonás Oliva på Institutionen för 
Skoglig Mykologi och Växtpatologi på SLU och han planerar att göra ett besök och ta prover under 
tidig sommar 2014. Detta är en försiktighetsåtgärd givet det stora antalet besökare vid trädet som 
sannolikt kommer från en mängd olika platser. Eftersom  inga andra träd  i närheten visar tecken på 
dålig hälsa antas inte Phytophthora vara den huvudsakliga anledningen till trädets vikande hälsa.   
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Stam‐	och	grenstruktur,	biomekanisk	bedömning,	relativ	styrkeförlust	
 
Figur  2  nedan  illustrerar  resultaten  av  den  ljudvågstomografi  som  togs  ca  20  cm  över marken. 
Avläsningen visar att det finns två sektioner (grön respektive blå i figuren), en på den östra sidan och 
en  på  den  västra  (sensorpunkter  11‐1  och  2‐5),  vilka  troligen  har  en  vaskulär  förbindelse med 
rötterna. Områdena på figur 2 som är röda och rosa är områden där information saknas på grund av 
att ljudvågor inte kunde fortplanta sig. Detta kan orsakas av exempelvis död ved, luft eller en spricka. 
Från en visuell bedömning av  trädbasen  så verkade det  finnas  fem distinkta enheter  (av vilka  två 
förmodligen består av levande ved enligt tomografin), som stöder sig mot varandra. 
 

 
Figur 2 – Ljudvågstomografi som indikerar att vid 20cm ovan jord finns två sektioner med vaskulära 
förbindelser, mellan mätpunkterna 11‐1 och 2‐5 (grön respektive blå). De rosa och röda sektionerna 
visar platserna där den soniska tomografin inte givit någon information och dessa utgörs troligen av 
död ved, luft eller sprickor. 
 
De  delar  av  kronan  som  bärs  upp  av  de  troligen  levande  stamsektionerna  är  små  på  grund  av 
kronretireringsprocessen  och  har  således  litet  vindfång  (se  även  vindresistensanalysen  nedan, 
framtagen  med  Arwilo  1:20  Scientific  (Rinntech,  2012)).  Kronans  struktur  enligt  den  visuella 
bedömningen  tillsammans  med  ljudvågstomografin  och  mätningarna  med  Arwilo  1:20  Scientific 
(Rinntech, 2012) bekräftade att  trädet generellt  sett  inte har några  stora  strukturella problem  (se 
bilaga 2 för detaljerad information). 

Årsringsanalys,	ålder	och	bedömning	av	hälsa	
Både under 2012 och vid besöket  i  juni 2013 var bladen mycket små och klorotiska (se figur 3). De 
små mängderna  av  blad  som  kunde  analyseras  innebar  att  resultaten  från  näringsanalyserna  var 
något osäkra. Alla värden utom mangan verkade vara OK, även om det visade sig vara svårt att hitta 
jämförbara  data  för  ek,  eftersom majoriteten  av  tillgängliga  data  gäller  trädarter  som  används  i 
produktion (t.ex. fruktträd) (Eurofins, 2013, Kula et al., 2012; Stasziak, 2010, Reimann et al., 2001).  
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Figur 3 – Klorotiska blad från Kvilleken (vänster) bredvid normalt utvecklade blad från en fullvuxen ek 
i  närheten  (höger).  Notera  skillnaden  i  storlek  samt  de  mörkt  gröna  ribborna  längs  mitten  av 
Kvillekens blad – detta är ofta en indikation av näringsbrist. 
 
Kvilleken  har utsatts  för  avlövning  som  en  konsekvens  av  angrepp  av  larver  av malen  ekvecklare 
Tortrix viridana under 2012 och i en mindre utsträckning 2013 (larver sågs på bladen under besöket i 
juni 2013). Förutom att äta upp bladen orsakar ekvecklaren även att vissa av bladen rullar  ihop sig 
och blir bruna. Dessutom  sågs mjöldagg  i hela Kvillekens krona, och även på de  flesta omgivande 
ekarnas kronor. 
 
Tillväxten i den lägre delen av kronan var upp till 4 – 5 cm, medan den övre delen av kronan i stort 
sett inte hade någon tillväxt alls.  
 
Järnbandet  som  hade  varit  på  plats  sedan  åtminstone  1960  har  orsakat  stor  skada  på  kambiet 
genom att närmast  strypa  trädet. Resistografmätningarna  som visade de  senaste årsringarna  togs 
nedanför  bandet,  så  troligen  inträffade  kambieskadorna  ganska  nyligen.  Resultaten  från 
resitografmätningarna  indikerar  att  trädet  är  mellan  800  och  1000  år  gammalt,  vilket 
överensstämmer med andra åldersuppskattningar. Trädet kan dock vara äldre eftersom det  inte är 
känt  hur många  årsringar  som  en  gång  fanns  i  den  ihåliga  delen  av  stammen.  Extrapolering  av 
successiva årsringar är  inte tillförlitliga för att kunna fastställa en ålder på över 700 år, på grund av 
förändringar i tillväxthastigheten. 
 
Splintvedens tillväxt har varit ungefär 2 mm/år de senaste åren (även i den döda delen av trädet där 
prov togs). Årsringarna var störst de senaste tio åren jämfört de som formats under tidigare år. Detta 
är svårförklarligt givet trädets nuvarande tillstånd. 

Diskussion	
Järnbandet  runt  stammen,  som  suttit  på  plats  åtminstone  sedan  1960‐talet,  har  tyvärr  orsakat 
allvarliga skador på kambiet genom något som närmast kan beskrivas som strypning. Bandet klipptes 
av  2005 men  fogades  åter  samman och detta  verkar ha orsakat  ytterligare  skador  genom  att ha 
hämmat tillväxten på underliggande kambium. Detta verkar i sin tur ha påverkat bildandet av ny ved 



Kvilleken – Bedömning och skötselrekommendationer, november 2013 

11 
 

och  bark  under  järnbandet  vilket  har  lett  till  ett  försämrat  flöde  av  kolhydrater  till  stambas  och 
rotsystem.  Som  en  konsekvens  kan  även  transporten  av  vatten  och  näringsämnen  till  trädets 
bladverk ha  försämrats. Ett möjligt exempel på  försämrad  tillväxt kan ses nära  foten av  trädet där 
stambasen vilar på en stor sten och förmodligen har trädet inte kunnat fortsätta att anpassa sig och 
växa över stenen (figur 4).  
 
Resistografmätningarna som visar den allra senaste tillväxten togs nedanför bandet. Antagligen har 
sammandragningen  som  orsakades  av  bandet  inträffat  ganska  nyligen  och  skulle  kunna  förklara 
trädets plötsligt försämrade hälsotillstånd. Tillväxthastigheten nedanför bandet var exempelvis god 
för tio år sedan. De senaste årens tillväxtökning kan ha orsakat skadorna på kambiet samt försämrad 
transport  av  vatten  och  näring.  Tillväxthastigheten  avseende  splintvedens  årsringar  har  under  de 
senaste åren varit ungefär 2 mm/år (vilket även gäller de döda delarna av trädet, där prover togs). 
Under de  senaste  tio  åren har  trädets  tillväxt  varit  större  jämfört med  tidigare  år. Med  tanke på 
trädets  nuvarande  tillstånd  är  detta  svårförklarligt, men  eventuellt  kan  detta  bero  på  att  energi 
omfördelas och koncentreras till levande delar av stammen efter att andra delar har dött.  
 
Både 2012 och under besöket i juni 2013 var bladen mycket små och klorotiska (figur 3) vilket visar 
på ett försämrat hälsotillstånd. Det är möjligt att bladverkets blekhet delvis orsakats av en ovanligt 
sen utveckling, även detta på grund av  försämrad hälsa och/eller  tidigare kalla väderförhållanden. 
Dock  är  det  troligt  att  de  försämrade  flödena  av  vatten  och mineraler  till  bladen  är  den mest 
sannolika förklaringen för trädets förändrade tillstånd. Detta kan ha satt igång en nedåtgående spiral 
av  vikande  hälsa  som  dessutom  snabbats  på  genom  angrepp  av  ekvecklare  Tortrix  viridana  och 
mjöldagg. Det är känt att om ett träd angrips av mjöldagg under flera år  i rad kan detta orsaka ett 
nedsatt hälsotillstånd och att vattenskott dör av, vilket  i sin tur  leder till att trädet blir mer känsligt 
för  andra  typer  av  påverkan  (Lonsdale  2013). Näringsbristen  i  bladverket  återspeglar  snarare  ett 
icke‐funktionellt  rotsystem än dåliga markförhållanden, eftersom  tillförseln av kolhydrater ned  till 
rötterna  troligen  strypts  av  järnbandet. Detta  reflekteras  av  det  faktum  att  det  nyligen  skett  ett 
utbrett avdöende av finrötter. Även detta beror sannolikt på en minskad tillförsel av kolhydrater från 
bladverket som  i sin tur är relaterat till de kambieskador som uppstått på grund av  järnbandet och 
den  sammanfogning  som  gjordes  efter  avklippning  2005, och  kanske  framförallt det observerade 
larvangreppet  och  den  resulterande  avlövningen  under  2012  och  2013.  Graden  av  jordpackning 
bedömdes vara av liten och av lokal betydelse och därför är detta troligen inte en bidragande faktor 
till  trädets  nedåtgående  hälsa.  Antagligen  har  det  stora  antalet  stenar  i  market  begränsat 
jordpackningen från besökares tramp.  
 
Eftersom  bladens  ringa  storlek  och  gula  färg  inte  kan  förklaras  av  markförhållanden  (vilka 
uppenbarligen  var  goda),  finns  det  en  liten  risk  att  dessa  kan  vara  symptom  på  att  finröttera  är 
angripna  av  Phytophthora  sp.  Ytterligare  undersökningar  i  avseende  på  Phytophthora  sp. 
rekommenderas. 
 
Ytterligare  en  faktor  som  kan  ha  bidragit  till  det  nedsatta  hälsotillståndet  är  den  ökade 
solljusexponeringen av stammens bark på trädets södra sida, vilket resulterar i en temperaturökning 
orsakat  av minskad  täthet  i  bladverket.  Tillsammans med  de  fysiska  skador  som  uppkommit  då 
besökare har klättrat  i  trädet kan detta ha  resulterat  i det döende kambiet  som observerades på 
trädets södra stam respektive bas. 
 
Järnbandet har varit på plats åtminstone från 1960. Detta innebär att trädet vuxit med bandet, som 
utgjort ett  fixerat  stabiliseringssystem,  i åtminstone  femtio år. Förutom att  trädets  flexibilitet  i de 
olika sektionerna har minskat vid vindpåverkan så är det möjligt att stabiliseringssystemet orsakat 
att trädet investerat mindre i adaptiv tillväxt jämfört med hur det skulle vuxit utan bandet. På grund 
av detta kan inga slutsatser dras om huruvida trädets adaptiva tillväxt varit tillräcklig för att ge trädet 



Kvilleken – Bedömning och skötselrekommendationer, november 2013 

12 
 

fullgott  stöd  oavsett  om  bandet  togs  bort  eller  inte.  Oavsett  om  så  är  fallet  eller  ej  så  är  vår 
erfarenhet av träd i denna ålder och detta tillstånd något begränsad. Därför var alla överens om att 
ett borttagande av  järnbandet utan någon  slags ersättning  skulle  innebära en oacceptabel  risk att 
trädet går förlorat. 
 
 

 
Figur 4 – Trädets ”fot” som vilar på en stor sten där en adaptiv tillväxt eventuellt inte varit möjligt på 
grund av järnbandet. 
 
Det  är  dock  alltid  förenat med  svårigheter  att  identifiera  orsakerna  till  en  nedsatt  hälsa  hos  ett 
åldrigt  träd. Detta beror på att åldriga  träd kan  reagera mycket  långsamt på  förändringar och har 
lagrade energiresurser som gör att de kan fortsätta växa och ge sken av att de är i god hälsa trots att 
de har problem. Dessutom är åldriga träd komplicerade organismer med en mängd associerade arter 
vilket gör det svårt att fastställa orsak och verkan. Ett minskat hälsotillstånd uppstår ofta på grund av 
samverkan  mellan  flera  faktorer.  Faktumet  att  trädets  separata  funktionella  sektioner  uppvisar 
samma nivå av minskande hälsa kan  indikera att orsaken beror på faktorer som påverkar alla delar 
av trädet. 

Skötselrekommendationer	
 
På grund av trädets dåliga skick kom man överens om att det krävdes skötselåtgärder relativt snabbt 
om det överhuvudtaget  skulle  finnas några utsikter att  lyckas. Under ett  telefonmöte  tillsammans 
med  ett  en mycket  kort  rapport  som  presenterades  för  Länsstyrelsen  i  Kalmar  den  17  juni  2013 
föreslogs att ett antal akuta åtgärder skulle sättas  in  för att  försöka rädda  trädet  (se bilaga 1 – en 
kort rapport inskickad den 17 juni 2013). Anledningen till detta är att när hälsan hos ett åldrigt träd 
minskar så ökar risken att trädet dör exponentiellt med varje år som går. Dessvärre kan det redan 
vara  försent  för  detta mycket  speciella  träd, men  eftersom  Kvilleken  sannolikt  är  en  av  Europas 
äldsta ekar så ansågs det väl motiverat att försöka.   
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Skötselåtgärder	som	implementerades	under	sommaren	2013	
En avgörande skötselåtgärd var att avlägsna järnbandet för att tillåta obegränsad tillväxt av ett nytt 
kambium samt förbättra flödet mellan bladverket och rotsystemet. Eftersom bandet har suttit runt 
trädet åtminstone sedan 1960  fanns en risk att om man endast skar bort bandet skulle det kunna 
leda till oönskade konsekvenser då trädet till viss del varit beroende av bandets stöd. 
 
Figur 5 är ett  tvådimensionellt diagram  som  tagits  fram med hjälp av  ljudvågstomografi och visar 
vedens  densitet  vid  området  alldeles  under  järnbandet  vid  ca  3m  höjd.  Grön  färg  indikerar 
strukturellt stabil och tät ved och de röda och rosa färgerna representerar de ihåliga delarna. Den 5 
juli  2013  togs  järnbandet  bort  och  ersattes  av  ett  statiskt  stabiliseringssystem  som  i motsats  till 
järnbandet  endast  har  minimal  kontakt  med  trädets  levande  delar  och  tillåter  en  i  stort  sett 
obegränsad tillväxt av kambium och bark. De blå linjerna på figur 5 visar de föreslagna positionerna 
för bultarna. Syftet med att använda  tomografi på denna höjd var att  identifiera  lämplig ved  som 
kunde stödja systemet. Det finns nu 16 stycken 24 mm rostfria stålbultar med ringar fastsatta 20 cm 
in  i  stammen.    Ringarna monterades  ca  15  cm  utanför  barkens  yta.  En  12 mm  stålkabel  och  en 
spännare  håller  uppe  ringarna.  Bultarna  är markerade  så  att  framtida  tillväxt  kan  övervakas  och 
ringförbindelserna på kablarna är också markerade så att eventuell förflyttning kan följas. Detta är 
ett fullt justerbart system men som ändå liknar stödet som järnbandet gav. 
 
 

Figur 5 – ett tvådimensionellt diagram framtaget med  ljudvågstomografi som visar vedens densitet 
alldeles under  järnbandet  vid  ca 3 meters höjd. Grönt  representerar  strukturellt  stabil och  tät ved 
medan rosa och röd motsvarar områden där  lite eller  ingen  information erhölls, vilket troligen visar 
på håligheter eller nedbruten ved (delar). 
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Figur 6 – borttagning av järnbandet genomförs efter att det nya stabiliseringssystemet har satts på 
plats. 
 

 
Figur  7  –  en  närbild  på  det  nya 
stabiliseringssystemet,  med  24 
mm bultar  i rostfritt stål vilka har 
millimeter  markeringar  så  att 
tillväxten  kan  följas  upp. 
Kabelögonens  position  har  också 
markerats  på  plats  så  att 
eventuell  rörelse  av 
stabiliseringssystemet  kan 
övervakas.  En  liten  del  av  det 
ursprungliga  järnbandet  kan  ses 
här,  där  ett  borttagande  av  den 
kraftigt  övervallningsvävnaden 
skulle ha  inneburit mer  skada än 
vad  det  nu  innebär  att  lämna 
bandet på plats.  
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Vid  samma  tillfälle  avlägsnades  en mindre mängd  löst  sittande  död  ved  från  den  övre  delen  av 
kronan  ovanför  kedjan.  Anledningen  till  detta  (vanligtvis  rekommenderas  inte  detta  för mycket 
gamla  träd med höga naturvärden) var den potentiella  risken att veden  skulle  falla ner och  skada 
den begränsade  förekomsten av  levande grenar och skott som  trots allt  fanns kvar, och mängden 
ved som togs bort hölls till ett minimum. Även ett antal lösa döda grenar som hängde i kronan togs 
ner på marken. All död ved lämnades kvar på platsen och placerades inne i eller runt trädet. 
 
Utöver detta sprejades, vid samma tillfälle, bladen på flera av de levande grenarna med en ekologisk 
bladsprej (SM 6 – Sea Magic 6), utblandad med regnvatten till en mycket låg koncentration. Detta är 
en teknik som används för fruktträd som lider av näringsbrist och kloros. Det bidrar till att bladen blir 
grönare och som en konsekvens av detta förbättras fotosyntesen. Bladsprejen användes här vid en 
mycket  lägre  koncentration  än  den  som  vanligen  används  för  träd  inom  odling.  Grenarna  som 
behandlades  satt på  trädets högra  sida och dessa markerades  då  åtgärden  genomfördes. Vid  ett 
uppföljande besök den 16e juli konstaterades att bladen reagerat positivt på behandlingen. Bladverk 
som  inte hade  sprejats var mer klorotiskt  jämfört med behandlat bladverk. Den 4 augusti gjordes 
ytterligare en sprejning så att, efter detta andra behandlingstillfälle, ca 25 % av det totala bladverket 
behandlats. Åtgärderna gjordes på trädets södra och östra sida. För att undvika att bladen skulle få 
brännskador av solljuset och för att vätskan inte skulle evaporera för snabbt, utfördes behandlingen 
på kvällen. Ett sista besök av trädet gjordes den 22 september 2013 och då visade det sig vara svårt 
att skilja löven som hade sprejats från de som inte hade det. Löven hade börjat vissna och därför var 
effekten inte längre synlig. Men det bladverk som sprejades svarade positivt på behandlingen, även 
om  effekten  var  relativt  kortvarig  eftersom  det  inte  gick  så  lång  tid  mellan  sprejningen  och 
höstfärgning  av  löven.  Bladen  började  vissna  något  tidigare  än  de  omgivande  träden; men  detta 
berodde troligen på en tidig frost. 
 

Framtida	skötselrekommendationer	
 
De  viktigaste  framtida  skötselrekommendationer  för  Kvilleken  är  att  dess  tillstånd  i  avseende  på 
följande punkter bör följas upp regelbundet: 
 

1. Bladverk och bladens tillstånd (juni, augusti). 
Om bladverket är klorotiskt även 2014 kan det vara värt att spreja trädet igen under 
växtsäsongen  2014  under  tre  tillfällen  i  juni,  juli  och  augusti.  Bladsprejning  eller 
gödning rekommenderas generellt sett inte för gamla träd, eftersom detta kan leda 
till stimulering av snabba förändringar. Men i Kvillekens fall ansågs bladens kondition 
vara  i  så dåligt  skick, eventuellt på grund av det  relativt  låga antalet  finrötter, att 
sprejning var värt ett försök. Eftersom löven som sprejades 2013 svarade positivt på 
behandlingen kan det vara värt att överväga om att spreja  igen under 2014 för att 
förbättra lövens fotosyntetiska förmåga, men ett beslut om detta bör tas baserat på 
lövverkets  kondition  under  våren  och  sommaren  2014.  Förhoppningen  är  att 
åtgärden  kan bidra  till en mer effektiv  fotosyntes och på  så  sätt hjälpa  trädet  att 
bygga  upp  resurser  och  stimulera  tillväxten  av  finrötter.  Provtagning  av  klorofyll 
samt  elektrolytläckage  för  att  undersöka  bladens  funktion  är  andra  tester  som 
rekommenderas att de utförs någon gång under växtsäsongen 2014. Dessa tekniker 
finns  tillgängliga  i Storbritannien och  förhoppningsvis kan detta ordnas  inför 2014. 
Dessa tester kan ge ett mer tillförlitligt resultat  jämfört med de näringsanalyser av 
löven som gjordes 2013, eftersom båda teknikerna kan göras på plats utan att löven 
behöver tas bort (Percival et al., 2008).  

 
2. Strukturellt tillstånd, då man framförallt inspekterar eventuell förflyttning av den nya kabeln 

samt den gamla kedjan och andra eventuella strukturella förändringar (görs årligen). 
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Om  kabeln  rör  sig  så  krävs  att  den  kontrolleras  noggrant  och  justeras.  Eftersom 
trädet ju är en levande organism så är det troligt att kabeln flyttar på sig lite grann. 

 
3. Rötternas kondition (görs årligen). 

Det är värt att gräva små gropar för hand nära de  levande strukturella rötterna för 
att se om det skett någon utveckling av finrötter. 

 
Ytterligare skötselrekommendationer inkluderar följande: 
 

4. Hantering av besökare 
I  nuläget  följer majoriteten  av  besökarna  en  stig  som  leder  direkt  till  trädet,  och 
detta  innebär att de ofta  inte ser skyltningen. Det vore värt att blockera denna stig 
samt att sätta upp en skylt närmare  trädet som  förklarar att  trädet har dålig hälsa 
och att en anledning till detta är att barken skadats av att man klättrat upp i det. Det 
bör också  tydliggöras att  trädet står under bevakning med hopp om att dess hälsa 
ska  förbättras  och  att  det  är  viktigt  att  besökare  inte  klättrar  i  trädet  eller  går 
innanför det  instängslade området.  Idealt sett skulle  trädet gynnas, åtminstone på 
kort sikt, av att det instängslade området utvidgas. Detta skulle bidra till att minska 
graden  av  jordpackning  lokalt  där  utveckling  av  finrötter  är  av  största  betydelse. 
Uppsättning  av besöksräknare  skulle  ge  användbara data  för  att  kunna uppskatta 
besökarnas påverkan.  

 
5. Odla upp sticklingar från trädet. 

Vi har  förstått att detta  redan  skett, men det kan vara värt att göra mer av detta 
arbete.  Det  kan  göras  genom  att  samla  in  ekollon  (även  om  Kvilleken  inte 
producerade  några  under  2013,  till  skillnad  från majoriteten  av  ekarna  som  2013 
hade ett gott ollonår)  samt att  ta både  stora och  små  skott  från  trädet. Det  vore 
önskvärt att plantera flera träd som är avkommor från Kvilleken i närheten, men inte 
närmare  än  30 m. Det  kan  även  vara  värt  att  testa  om  några  av  de  intilliggande 
ekarna är avkommor till Kvilleken. 
 

6. Genomföra  provtagning  av marken  för  att  undersöka  eventuell  närvaro  av  Phytophthora 
(SLU) 
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Figur 8 & 9 – bilderna visar det nya stabilitetssystemet med bultar och vajer som ersatt järnbandet  
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Appendix	1	 –	 Short	 report	 for	 telephone	meeting	17th	 June	
2013	
 
Kvilleken – visit 6/7 juni 2013 
Vikki  Bengtsson,  Mike  Ellison,  Maryann  Fargo,  Jon  Hartill,  Rob  Ironside,  Leonard  Kloos,  David 
Lonsdale, Frank Rinn and Mikael Witte.  
 
Summary of the field visit  
Tree is in a period of what appears to be rapid decline, which may be irreversible; chance of recovery 
decreases exponentially over the next 2‐3 years. Any action to be taken needs to be taken relatively 
quickly if there is to be any chance of success.  
Leaves very small and very chlorotic – likely cause nutrient deficiency (most likely to be iron and/or 
manganese) but the deficiency probably reflects root dysfunction rather than soil deficiency, since 
there  is probably a  lack of carbohydrates reaching the roots. There  is a small chance that the small 
and yellowness of the  leaves could be a symptom of fine root  infection by a Phytophthora sp., but 
the pattern of  foliar  chlorosis  (with green midribs)  suggests nutrient deficiency.  It  is also possible 
that paleness of the foliage was partly caused by unusually late development, also perhaps because 
of declining health and/or previously cool weather.  
Iron band causing cambial damage by constriction. Reconnection following severance of the band in 
2005  seems  to have  caused more damage by  causing more  severe  restriction of  cambial  growth 
under the band.  This has probably interfered with the formation of new wood and bark below the 
band,  thus  reducing  the supply of carbohydrates  to  the stem base and  root system.   Transport of 
water and mineral nutrients to the foliage could also be impaired.  One possible example of impaired 
growth occurs near  the  “foot” of  the  tree, where  it  rests on a  large  rock and has probably been 
unable to continue to grow adaptively over the rock  
Soil conditions appear good, with good earthworm activity, a good humus  layer and a ground flora 
indicating reasonably base‐rich conditions. Diffuse distribution of roots in the soil due to the stones. 
No obvious sign of compaction other than very minor and very  local. Small stones  in the soil have 
ameliorated the severity of compaction from passers‐by.  Further soil analysis may help inform this 
(not  carried  out  as  yet). Most  of  the  fine  roots  that were  examined  had  recently  died.  The  only 
apparently live fine roots were found very close to the tree.   The apparently widespread and recent 
death  of  the  fine  roots  is  probably  due  to  a  severely  reduced  supply  of  carbohydrate  from  the 
foliage.  This, in turn, is probably due to several factors – cambium damage as a consequence of the 
iron  band  and  the  reconnection  of  the  iron  band  (2005),  and  perhaps  especially  the  observed 
defoliation by caterpillars in 2012. 
 
Growth  rates of  sapwood  increments – approx. 2mm/year  from parts of  the  tree  in  recent years. 
Difficult  to  know what most  current  growth  rates  are. Analysis  over  the  last  two  hundred  years 
(approx.) of growth  indicates  that  the  tree  is 850 – 1000 years old.    (Frank has more  information 
about this which will come later). 
Bark damaged probably by people  climbing on  the  tree  (evidence  from moss kicked off and bark 
damage). 
Sonics  tomography confirmed  that  the  tree  is  in  three  separate parts. There are  supporting  roots 
(with sonic connection to the ground) in all three directions (need this confirmed by Frank). Jon has 
all the pictures illustrating this (will be included in the report). 
 
To do 
Remove iron band and replace with an alternative static bracing system which has only a minimum 
contact with the live parts of the tree. Not advisable to leave the tree with no bracing due to the fact 
that the band has been in place for more than 50 years. 
Propagate from the tree (cuttings; large and small, acorns) – (has this been done before?) 
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Foliar treatment such as a seaweed extract containing  iron sequestrate (25% of the  live branches), 
review after 2 weeks, do another 25%  if  leaves  look better and review after another 2 weeks. (low 
concentration, evening application low sunlight in order to avoid scorch and to allow time for liquid 
to remain for uptake). Will not do any harm and thus worth trying. 
Removal  of  large  dead wood  above  chain  in  the  crown which  is  very weakly  attached  and  has 
recently died.  If this  falls  it risks damaging a  large amount of the remaining  live growth. A climber 
could do a better assessment of how much should be  removed but with  the aim of  removing  the 
absolute minimum. Remove hangers in the interests of public safety.  
Keep tree under relatively regular monitoring. 
Have soil tested (for iron in both the ferrous and ferric state, pH, manganese, magnesium and NPK). 
Have leaves tested (for iron, manganese, magnesium, potassium and nitrogen)?  
New sign close  to  the  tree explaining  the situation – asking people not  to climb on  it and  to keep 
their distance – (5m distance according to the regulations??) 
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Appendix	2	 ‐	Bending	 strength	of	a	 typical	 stem,	wind	 load	
assessment	
Current methods  of  assessing  the  strength  of  stems  are  based  on  their  resistance  (as  tapered 
cylinders) to bending forces.   For consistency with other studies, the following analysis  is based on 
such a method.  There is, however a need to take account of observations of stem failure in ancient 
trees,  which  appears  more  often  to  follow  a  different  process,  involving  the  breaking‐out  of 
individual  sectors  of  a  stem  that  has  become  divided  into  a  number  of  discrete  functional  (and 
dysfunctional) units.  
 

 For  the purpose of assessing overall bending strength, Figure 10  illustrates a mechanical graph at 
20cm height above the ground.  This shows the relative strength loss based on the sonic tomography 
readings  (figure 2).   According  to  the  tomography at 20cm above  the ground,  the  tree has  lost a 
maximum of between 58% ‐ 83% of its strength in the stem due to major hollowing. This is however 
in combination with a major reduction in the crown through the retrenchment process. This loss in 
strength  is, however, considered to be  insignificant due to the shape of the trunk and the reduced 
crown size.  It is because of these mitigating factors that the tree stands up!  
 

 
 
Figure 10  ‐ This diagram  illustrates a mechanical graph at 20cm height above the ground showing 
relative strength loss when taking into account the degree of hollowing. 
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Figure  11  –  Diagrams  showing  the  bearing  strength  of  the  tree  based  on  different  degrees  of 
hollowing and relative strength loss. (SIA elasto incline tree statistics method – Wessolly, 1995) 
 
According to the SIA ”elasto inclino tree statistics” (Wessolly, 1995) the typical tree stability of a solid 
(non‐ hollowed) oak with the approximate dimensions of Kvilleken, would be 50,169%. 100% would 
be full strength for the proposed load, 50,169% means that the tree is five thousand times stronger 
than the likely loads it would be exposed to. Even with a significant amount of hollowing such as 55% 
the tree retains a typical stability of 17559%, in other words 1,700 times stronger than it needs to be 
for the expected  load. With the obvious  lack of wind  load and the data from Arwilo (see figures 12 
and  13)  which  show  that  the  stem  bending  moment  is  decreased  by  47%  due  to  crown 
retrenchment, this tree is extremely stable in the stem and canopy and extremely unlikely to fail at 
the  stem due  to bending. These highlight  that even with a  full  crown  (which  is not  the  case with 
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Kvilleken) the footprint and girth of the tree means that it has a 27000% higher safety factor than it 
needs in order to remain standing!  

 
Figure 12 – Screenshot  from  the Arwilo1:20  scientific  (Rinntech) programme  (which  calculates  the 
approximate  theoretical   wind  loading based on crown  size. This example has calculated  the wind 
loading assuming that Kvilleken has a full crown. 
 

 Figure 13 – Screenshot  from  the Arwilo 1:20 scientific  (Rinntech) programme which calculates  the 
wind  loading based on crown size. This example has calculated the wind  loading taking account of 
the actual crown extent.  
 
The  two screenshots above  (figures 12 and 13)  taken  from  the Arwilo wind 1.20 scientific  loading 
assessment programme  (Rinntech)  illustrate Kvilleken with a  full crown  load  (fig 12) on  the upper 
photo and  the  lower  illustrates  the actual  live growth  (fig 13). The amount of crown on  the  lower 
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picture has resulted in a 47% reduction in the bending moment on the hollowing stem in comparison 
with the upper picture. This means that if we compare this with the diagram (figure 11) showing the 
bearing strength of the trunk, then any reduction in strength due to the large open cavities has been 
compensated for by the reduction in crown load. In other words the tree is over 27000% more stable 
than  it needs to be to stand up, even with a wind  loading of a full  leaf canopy. The measurements 
are  relative but nevertheless  represent a  realistic  representation of  the  likely wind  load  force and 
resulting bending moment on the stem. It is however important to set these analyses in the context 
of an ancient stem, such as is the case with Kvilleken. Kvilleken consists of discrete functional units 
and thus it is much more difficult to both measure bending moment on the stem and predict failure. 
Due to the changing wind load by retrenchment of the canopy, the obvious asymmetry in the canopy 
and the discrete functional units, the stem could however be loaded by torsion and twisting forces. 
Torsion is the most potentially dangerous force upon a hollow decayed stem. Therefore it would be 
unwise to remove the artificial support the tree has become accustomed to with time. In addition, 
the main aim, was also to avoid the breaking out of the individual “functional units”.  
 
As has been highlighted by the above calculations, there  is relatively  little wind  load  in the canopy, 
due  to  a massive  reduction  in  the  foliage  and  thus  canopy  density.  This  is  partly  due  to  natural 
retrenchment and partly due to the period of decline the tree appears to be in.  
 


