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Förord

Åldriga träd utgör ett fascinerande minnesmärke över historiens gång och kan sätta ordentlig
fart på fantasin. Om ekarna i Tinnerö Eklandskap hade kunnat berätta sina historier för oss
skulle dessa ha varit fyllda av glädje och elände, krig och fred, vardag och fest och haft en
spännvidd över nästan ett halvt millennium.
Att gamla träd dessutom har stor betydelse för både landskapsbild och naturvård är välkänt
för de flesta. Förekomst av gamla träd och hur dessa ser ut kan ibland uppfattas som
någonting statiskt och oföränderligt. I själva verket omfattas träd – gamla som unga – av
samma sorts dynamik som alla andra växter men förändringstakten är förhållandevis låg och
processerna spänner över flera sekler. Skeenden över så långa tidsperspektiv kan vara svåra
att greppa för den mänskliga uppfattningsförmågan. Ekarna och alla de andra trädslagen har
en evolutionär historia som sträcker sig mycket långt tillbaka i tiden, mycket längre än
människans. De förutsättningar som rådde då skapades av stora betande djur, små gnagande
djur, klimat och andra, från människan helt frikopplande företeelser. Idag är det människan
som är den dominerande faktorn när det gäller var och hur träd och andra organismer
förekommer. Det är vi som planterar eller sågar ner, det är vi som bygger eller odlar upp och
det är vi som väljer var lämpliga förutsättningar för solitära gammelekar ska finnas.
En viktig faktor står vi dock ännu så länge ganska maktlösa inför, nämligen tidsfaktorn. En ek
behöver minst 200 till 300 år för att börja utveckla de kvaliteter – håligheter, partier med
multnande ved etc. – som anses intressanta för naturvården. I många landskapsavsnitt har vi
idag en obalans mellan förlust av gammelträdsmiljöer och nyskapande av sådana miljöer, en
obalans som delvis bottnar i det faktum att det genom åren har varit mycket snabbare och
enklare att såga ner gamla träd än att återskapa dem.
I detta arbete presenterar vi ett antal åtgärdsförslag som förhoppningsvis kan påverka denna
balans i positiv riktning, som förhoppningsvis kan leda till att vissa delar av ett träds
åldringsprocess snabbas på och som förhoppningsvis kan leda till bättre förutsättningar för de
många organismer som är knutna till åldriga ekar. Begreppet vi använder för detta arbete är
veteranisering. Ordet ska ses i samma bemärkelse som i exempelvis ordet krigsveteran, en
person som halt, lytt och ärrad av genomlevda hemskheter utvecklar kvaliteter som annars
inte hade uppstått. Kanske inte så fager till det yttre men ack så värdefull för sin omgivning.
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Sammanfattning

Tinnerö eklandskap har gott om unga ekar och har dessutom en god population av gamla ekar.
Träden växer dock i många fall för nära varandra för att kunna utvecklas till vidkronig
hagmarksekar. Allt detta betyder att man behöver frihugga kring vissa ekar för att de ska
kunna få rätt förutsättningar inför framtiden.
En analys av antal träd i olika hålstadier gjordes med utgångspunkt av data från inventering
av skyddsvärda träd. Idag finns det ca 600 ihåliga träd. Om vi förutsätter ett mortalitetstal på
1,0 % (en rimlig förutsättning om man jämför med andra liknande områden där mortalitet
mätts) kommer denna population att ha reducerats med ca 450 träd om ca 120 år (figur 3).
Under denna 120-års period kommer en naturlig ”påspädning” att ske. Yngre och solitära träd
mognar och börjar få olika typer av håligheter. Tinnerö har en mycket större andel av
populationen i hålklass 4 (figur 1) jämfört med Linköpings kommun och Östergötlands län.
Detta är visserligen en ögonblicksbild av populationens utseende men indikerar en viss
obalans i dagsläget. Dessa siffror gör att man inte kan vara riktigt säker på att vi på sikt har en
uthållighet när det gäller tillgången på död ved och hålträdsmiljöer. Vid uppöppnande kring
framtida solitärträd är det därför motiverat att veteranisera träd som ett komplement till
avverkning och på så sätt nyttja resursen av ek på ett bättre sätt.
Veteranisering är en teknik som har utvecklats i olika länder samtidigt bland annat
Storbritannien, USA och Italien. I Sverige har man dock utfört en typ av veteranisering under
många sekler i form av hamling. Tekniken kan används idag för att skynda på habitatbildning
på yngre träd där det finns ett åldersglapp eller brist på dödved. De träd som omfattas av
veteranisering är enbart sådana som annars skulle ha tagits bort.
304 träd har fått en enskild veteraniseringsplan. Här kommer aktiva insatser att göras för att få
träden att utveckla håligheter i förtid. Ett område har också lämnats för fri utveckling eller
passiv veteranisering där naturlig beskuggning är veteraniseringsåtgärden. De olika aktiva
åtgärderna som föreslagits är som följande:














Toppkapa på ca halva kronhöjden med så kallade ”natural fracture cuts”
Toppkapa på ca halva kronhöjden med vanliga snitt
Hamla vid vanligt höjd (ca 2,5- 3m) med ”natural fracture cuts”
Elda vid stambasen
Ringbarka ungefär en tredjedel av stammen
Ringbarka grov gren
Borra fem hål i rad ovanpå varandra
Slår stambasen med slägga
Klättra trädet med spikskor
Reducera kronan med ca 40% och använda ”natural fracture cuts”
Kapa grov gren innanför grenkragen (så kallat ”flush cut”)
Såga upp hål i levande stam
Beskuggning
Savflöde på ek, en viktig
mikrohabitat på ek som vi vill
skapa, Tinnerö
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Summary

Tinnerö eklandskap has many young oak trees and also a good population of ancient oaks. In
many cases however, the trees are growing too close to one another to be able to develop the
wide crowns of open grown ancient oaks. This means that some oaks need to be cleared of the
surrounding vegetation in order to create the right conditions for the future.
Using the data from the survey of trees with high conservation values, an analysis of the
number of trees in each hollow class was carried out. There are currently around 600 hollow
trees. If we assume a mortality rate of 1.0% (a relatively average figure compared with other
sites where mortality rates have been measured), then this population will have reduced by
around 450 trees within 120 years (Figure 3). During this 120 year period, a certain amount of
“refilling” will take place. Younger trees will mature and begin to develop different types of
hollowing. Tinnerö has a larger proportion of the hollow oak population in hole class 4
(Figure 1) when compared with the population in the whole district of Linköping and the
County of Östergötland. This is of course a snap shot of how the population looks but
indicates a current imbalance. These figures mean that we cannot be entirely certain if we
have a sustainable situation regarding the amount of decaying wood and hollow tree habitats.
When clearing around individual trees it is therefore justified to veteranise the trees as a
complement to the clearing and thus make better use of the oak resource.
Veteranisation is a technique that has developed in different countries including Italy, USA
and the UK, although it has been around for centuries in the form of for example pollarding.
The technique is used to speed up the process of habitat creation on younger trees where there
is an age gap or lack of dead wood. The only trees which are suitable for veteranisation are
those trees which would otherwise be removed.
304 trees have been given an individual veteranisation plan. This is where management
actions will be carried out to try and develop hollows more quickly. One compartment has
been left for minimum intervention or passive veteranisation where shade is a “natural”
veteranisation technique. The different types of veteranisation techniques which have been
proposed are as follows:














Cut the tree at around half the height using “natural fracture cuts”
Cut the tree at around half the height using traditional cuts
Pollard at a standard height (ca 2,5- 3m) with “natural fracture cuts”
Have a fire at the base of the trunk
Ringbark approximately one third of the trunk
Ringbark a large branch
Bore 5 holes in a row above one another
Hit the base of the trunk with a sledge hammer
Climb the tree with spikes
Flush cut a large branch
Cut a hole in the trunk
Reduce the crown by 40 % and use “natural fracture cuts”
Shade
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Uppdraget

Vikki Bengtsson och Ola Bengtsson, Pro Natura naturvårdskonsult fick i juli 2009 i uppdrag
av Linköpings kommun att upprätta en så kallad veteraniseringsplan för Naturreservat
Tinnerö Eklandskap. Fältarbetet och rapportsammanställning gjordes 2010. Syftet är att bidra
till att på kort och lång sikt säkerställa tillräcklig mängd och tillräcklig areal av passande
miljöer för krävande trädlevande organismer. Planen ska vara så konkret att den kan användas
av arbetsledare med viss biologisk kompetens vid genomförande av planens fältarbeten. I
uppdraget ingick en analys av dagens situation baserat på inventerade träd från Linköpings
kommun. Linköpings kommun vill utföra detta på ett sådant sätt att åtgärderna ska kunna
utvärderas i framtiden.

Introduktion och bakgrund

Gamla träd och framförallt gamla ekar är en bristvara i dagens landskap och bör betraktas som
omistliga oavsett var de än påträffas. Det är främst ekar som vuxit upp i öppna landskap som
är särskilt värdefulla. Förutom att de ofta har höga kulturhistoriska värden så finns det ett stort
antal hotade växter och djur som är beroende av dem. Bevarandet av gamla träd anses därför i
många avseenden som nyckeln till bevarandet av denna mångfald. Naturvårdsverket har
fastställt ”Åtgärdsprogram för särkilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet” som innehåller
konkreta åtgärder för skydd och vård av dessa träd (Naturvårdsverket, 2004).
Naturvärden knutna till gamla träd tar mycket lång tid att utveckla, oftast flera hundra år.
Eken intar i den svenska floran och faunan lite av en särställning med sin mycket höga
livslängd och sin förmåga att tillhandahålla livsmiljöer för en lång rad arter. Åldersmässigt är
det i landets södra halva bara tallen som kan mäta sig med eken. I Storbritannien finns ett
talesätt kopplat till eken som fritt översatt säger att eken växer i 300 år, vilar i 300 år och
därefter spenderar 300 år att mycket elegant ge upp andan. De värden vi ser idag i Tinnerö
Eklandskap är med andra ord frukten av de senaste seklernas markanvändning och de insatser
som görs idag lägger grunden för de värden området kommer att hysa flera hundra år framåt i
tiden.
Gamla träd har en fantastisk förmåga att överleva.
Samtidigt måste de behandlas med försiktighet om de ska
leva så länge som möjligt. Förlusten av gamla ekar samt
rationalisering av jordbruk- och skogsbruk innebär att
eklandskapet har blivit fragmenterat (Bergman &
Westerberg, 2008). Även om vi har kommit en bit på vägen
då det gäller att förstå olika arters krav på sin omgivning
lider vi fortfarande brist på kunskap om vilka egenskaper
en ek måste ha för att hysa sällsynta arter saknas liksom hur
en ”naturlig” trädpopulation ser ut. Detta betyder att vi inte
vet riktigt hur vi bäst ska arbeta för att bevara de hotade
Oxtungsvamp på ek, Tinnerö
arter som idag är beroende av gamla ekar. I många
områden ligger idag dödlighetsnivån för åldriga ekar på en nivå (1,5 – 2 % per år) som inte är
hållbart på sikt (Bengtsson & Fay, 2009, Bengtsson & Bengtsson, 2008, Forbes et al, 2004).
Vi har inte heller kunskap om hur man återskapar kvaliteter som finns i en gammal ek utan att
vänta i tre hundra år, om nu detta ens är möjligt.
Tinnerö eklandskap har gott om unga ekar och har dessutom en god population av gamla ekar.
Det finns dock en risk att de befintliga unga träden inte kommer att utveckla lämpliga habitat
på grund av de flesta yngre ekarna har vuxit upp i en mer sluten miljö. Träden växer i många
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fall för nära varandra för att kunna utvecklas till vidkronig hagmarksekar. Allt detta betyder
att man behöver frihugga kring vissa ekar för att de ska kunna få rätt förutsättningar inför
framtiden. Istället för att såga ner de överflödiga ekarna, så kan så kallad veteranisering vara
ett alternativ.

Veteranisering

Veteranisering är en teknik som har utvecklats i olika länder samtidigt bland annat i USA,
Storbritannien och Italien. Tekniken används för att skynda på habitatbildning på yngre träd
där det finns en åldersglapp eller brist på dödved. De träd som omfattas av veteranisering är
enbart sådana som annars skulle ha tagits bort. Se ytterliggare beskrivning i textruta nedan.
Veteranisering som fenomen är egentligen inget nytt även om syftet med insatta åtgärder varit
ett annat. Hamling kan exempelvis sägas vara en veteraniseringsmetod som har används
under flera tusen år med väldigt bra resultat. Man skyndar på hålbildning genom att hamla
regelbundet. I Frankrike räknar man att hålbildning sker ungefär ett hundra år tidigare på
hamlade träd jämfört med icke hamlade träd (Vincent Vignon, pers comm). De åtgärder vi
föreslår idag har utvecklats något eftersom man har ett annat syfte idag. Men vi vet inte det
exakta resultatet av någon av dessa metoder ännu, eftersom de endast har använts i 8-10 år.
Det finns dock en del positiva indikationer. Vissa träd har exempelvis koloniserats av
Fistulina hepatica efter veteranisering. Svampen kan sedan i sin tur genom rötprocesser skapa
ytterligare dödvedsmiljöer.
Det finns väldigt få områden där veteranisering
har använts och där ordentlig utvärdering skett.
Ett sådant exempel är Bosco Della Fontana i
Italien (Alessandro Campanaro pers comm) och
ett annat är från USA (Carey & Sanderson, 1981).
Tekniken har använts i flera objekt i
Storbritannien, men med begränsat utvärdering än
så länge (Burnham Beeches, Hatfield Forest).
Linköpings kommun vill därför ha en plan som
gör det lättare att utvärdera de olika åtgärderna för
att kunna se vilken som ger bäst resultat. Detta
måste dock ske över ett ganska långt
tidsperspektiv.
Veteranisering anses som en lämplig teknik att
använda på Tinnerö där det finns gott om unga
träd som skuggar befintliga gamla träd eller som
står för tätt för att kunna utvecklas till vidkroniga
hagmarksekar. Här finns ekar som skulle vara
Hamlade ek med “coronet cut, Ljungen i
lämpliga att skada med hjälp av olika tekniker
Skåne
såsom topphuggning, trädklättring där man
använder skor med grova spikar eller genom att skada stambaserna med en slägga (se avsnitt
om åtgärder för mer omfattande beskrivning). Det kan upplevas negativt av allmänheten att
man skadar friska träd. Tanken är dock att dessa träd annars skulle ha avverkats. Genom att
istället veteranisera dem bevarar man mer av resursen som finns och då ökar man också
chansen att lämpliga habitat bildas fortare.
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VAD ÄR VETERANISERING?
Veteranisering kan beskrivs som ett sätt att behandla träd för att öka naturvärden.
Med andra ord utför man olika åtgärder som speglar naturliga händelser för att skynda på
habitatbildning. Åtgärderna ska vara av relativt mild karaktär så att inte träden dör men
tillräckliga för att skapa dödvedshabitat i levande träd och på så sätt förhoppningsvis
överbrygga eventuellt generationsglapp.
Veteranisering är bara lämpligt där det finns gott om unga träd som annars skulle tas bort för
att öka ljusinstrålning för befintliga gamla träd. Det betyder därför att man kan använda
denna trädresurs på ett alternativt sätt istället för att ta bort dem. Metoden är ALDRIG
lämpligt att använda på träd som skulle kunna utveckla lämpliga habitat själv eller på träd
som redan har viktiga habitat.

Metod

För att få en fingervisning om hur många träd som var lämpligt att veteranisera för att
vidmakthålla områdets biodiversitet knutet till ek gjordes en inledande analys baserad på
Karl-Olof Bergmans arbete (2003, 2008) och vårt eget arbete (Bengtsson & Bengtsson, 2008,
Bengtsson & Fay, 2009)). Utifrån analysen beräknades antalet träd som bör veteraniseras (en
andel av populationen av befintliga icke ihåliga, icke gamla träd inom lämpliga områden).
Dessutom gjordes en geografisk analys dels baserad på artuppgifter
och skötselplanen dels också på den landskapsanalys som Linköpings
kommun genomfört (Bergman och Westerberg 2008). Detta för att
insatta åtgärder skulle få så optimal effekt som möjligt.
Alla träd som bedömdes lämpligt att veteranisera koordinatsattes samt
märktes med en bricka med ett individuellt ID-nummer och på så att
de lätt kan återhittas i fält. Alla träd fotograferades och följande
information samlades in (se också bilaga 1 - fältblankett):







Bricka nr
Omkrets
Trädslag
Koordinater
Bild nr samt riktning som bilden tagits
Vitalitet enligt en 3-gradig skala (1
>50 % kronan levande, 2 – 20-50 %

Nummerbricka

levande, 3 - < 20 % levande). NB.
Döda träd inkluderas inte i detta
uppdrag.
 Veteraniseringsåtgärd som bör utföras
 Prioritering (1 – 5)
 Kommentarer som till ex. om trädet
var flerstammigt.

Åtgärd valdes efter vad som ansågs som lämpligt för varje träd. Med tanken på att åtgärderna
skulle kunna utvärderas fördelades åtgärderna så att det blev ungefär lika många träd per
behandling . Träd i olika dimensioner valdes för att kunna se vilken storlek som ger bäst
resultat. Träd som bedömdes ha mindre än 50 % levande kronverk uteslöts liksom döda träd.
Ibland förslogs en åtgärd, ibland två åtgärder. Bedömning av veteraniseringsåtgärd samt val
av träd gjordes i fält. De veteraniseringsåtgärder som föreslås listas nedan och är baserad på
erfarenhet från andra objekt i England, Sverige och Italien. Dessa åtgärder anses få bäst
resultat i förhållande till kostnader (se avsnitt om åtgärder för mer omfattande beskrivning).
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Toppkapa på ca halva kronhöjden med så kallade ”natural fracture cuts”
Toppkapa på ca halva kronhöjden med vanliga snitt
Hamla vid vanligt höjd (ca 2,5- 3m) med ”natural fracture cuts”
Elda vid stambasen
Ringbarka ungefär en tredjedel av stammen
Ringbarka grov gren
Borra fem hål i rad ovanpå varandra
Slår stambasen med slägga
Klättra trädet med spikskor
Reducera kronan med ca 40% och använda ”natural fracture cuts”
Kapa grov gren innanför grenkragen (så kallat ”flush cut”)
Såga upp hål i levande stam
Beskuggning

All information från fältblanketter har sedan lagts in på en databas (Excel) och alla bilder
döptes om så att namnet innehöll trädnummer och riktningen. Prioritering av åtgärderna och
områden finslipades efter fältarbetet genom att ladda upp all data i ArcGIS så att antalet träd
som skulle åtgärdas varje år blev ungefär lika och lämpligt utspritt över Tinnerö Eklandskap.

Analys

Det finns mycket inventeringsmaterial från Tinnerö eklandskap, bland annat om olika
artgrupper och om populationen av skyddsvärda träd. Detta gav möjlighet att göra en analys
av dagsläget när det gäller ihålig gamla ekar och hur populationen ser ut. För att kunna få en
vägvisning av hur många ekar som var lämplig att veteranisera så tittade vi på allt
inventeringsmaterial tillsammans med befintlig skötselplan. Utifrån en första sammanställning
kunde vissa delområden plockas ut som inte lämpar sig för veteranisering. Bland annat i
områden där de främsta naturvärdena är kopplade till asp eller till mer skuggiga miljöer. Vi
tittade också på var de befintliga gamla, ihåliga ekarna och deras potentiella ersättare finns.
Hänsyn togs också till de viktiga spridningsstråk för värden kopplade till ekmiljöer som
pekats ut av Bergman och Westerberg 2008. Sammantaget resulterade detta i ett antal
lämpliga delområden som sedan diskuterades med uppdragsgivaren. Skötselområden som
valdes syns på kartan (bilaga 2).

Figur 1 - Indelning i olika hålstadier i Tinnerö. I hålstadiet 3 ingick alla ekar utan hål >1m. Hålstadie 2
motsvarar ekar utan hål med 50-100cm i diameter (illustration från Länsstyrelsen i Östergötland).
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Tinnerö har generellt många ekar som är uppvuxna nära intill varandra under relativt skuggiga
förhållanden. Det finns också ganska få väldigt stora ekar och få i hålklass 7. En analys av
antal träd i olika hålstadier gjordes med utgångspunkt av data från inventering av skyddsvärda
träd. Figur 2 nedan visar en jämförelse mellan Tinnerö, Linköpings kommun och hela
Östergötlands län. Tinnerö har en mycket större andel av populationen i hålklass 4 jämfört
med Linköpings kommun och Östergötlands län. Detta är visserligen en ögonblicksbild av
populationens utseende men indikerar en viss obalans i dagsläget.

Procent av population

60
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40

Östergötland

30

Tinnerö

20

Linköping

10
0
3

4

5
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7

Hålklass

Figur 2 – Procentsats av träd som en del av hela populationen i varje hålklass. Tinnerö har en större
andel av skyddsvärda ekar i hålklass 4 som skiljer sig från förhållandena generellt i Östergötland och
Linköpings kommun.

Hålklassdata kan också presenteras som sannolikhet för ett träd att överleva till nästa hålklass
(beräknas som antalet träd i hålklass (x+1)/antalet träd i hålklass x) (Bergman, 2003).
Jämförelser mellan Tinnerö, Linköpings kommun och Östergötlands län visar att ekarna i
Tinnerö har lägsta värdet för överlevnadssannolikhet mellan hålklass 4 och 5 och 6 och 7 (se
tabell 1). Om man tittar på överlevnad mellan diameterklasser ser man en liknande bild. Flera
möjliga förklaringar och tolkningar finns. Siffrorna kan spegla att ihåliga träd har möjligen
avverkats och tagits ut. De kan också tolkas att träden dör vid yngre ålder i Tinnerö. Ekarna
har drabbats av något syndrom under de senaste åren och många ekar har dött. Skuggiga
växtförhållanden kan också leda till att träd dör vid yngre åldrar. Många ekar i Tinnerö växer
förhållandevis tätt och har sin tyngdpunkt belägen relativt högt. Utrymmet för att breda ut sin
krona, växa ”nedåt” och därmed överleva under längre tid, är begränsat. Detta betyder att
deras livslängd komma att förkortas jämfört med mer optimala förhållanden. Niklasson &
Abrahamsson, 2009 tyckte i sitt åldersbestämningsprojekt att flera ekar hade vuxit ganska
långsamt jämfört med var man kunde ha förväntat sig och detta är förmodligen en indikation
om att vissa ekar vuxit upp under relativt täta och skuggiga förhållanden. Ytterligare en
tolkning av siffrorna kan vara att ekpopulationen vid Tinnerö helt enkelt är ganska ung och att
endast få träd har nått högre åldrar.
Hålklass

Östergötland Linköping
Tinnerö
4
28.9
16.3
22
5
52,9
40.7
17.3
6
74,0
78.8
50
7
46,9
18.6
12.8
Tabell 1 - Sannolikheten för ett träd i en hålklass att överleva till nästa hålklass (beräknad som antalet
träd i hålklass (x+1)/antalet träd i hålklass x) efter Bergman, 2003
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Oavsett vilken förklaringsmodell som är korrekt gör dessa siffror att man inte kan vara riktigt
säker på att vi på sikt har en uthållighet när det gäller tillgången på död ved och
hålträdsmiljöer. Vid röjningar kring framtida solitärträd är det därför motiverat att
veteranisera träd som ett komplement till avverkning och på så sätt nyttja resursen av ek på ett
bättre sätt.
Erfarenhet från flera områden i både Sverige och England där mortaliteten i populationer med
äldre träd undersökts, finner man att mortaliteten, om vissa igenväxningstendenser finns,
ligger på ca 1,3 % (Bengtsson & Bengtsson, 2009, Bengtsson & Fay, 2009, Bengtsson, 2007).
En modell gjordes för populationen av ekar i hålklass 4-7 i Tinnerö. Eftersom faktiska
mortalitetsdata saknas lades tre olika mortalitetsnivåer in.
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Figur 3 – Utvecklingen av populationen ihåliga ekar vid olika årliga mortalitetstal. Beteckningen
”gräns” i diagrammet motsvarar 160 ihåliga träd i hålklass 4 -7 (efter Bergman, 2003).

För att kunna göra en bedömning av hur mortaliteten i ekpopulationen påverkar de arter som
är knutna till ek behöver man känna till de olika arternas minimikrav på sin omgivning
beträffande volym eller areal av lämpligt habitat. Sådana data saknas till stor del. Ett försök
att beräkna behov av tillgång på lämpliga habitat har gjorts för läderbagge och en del andra
arter som lever i grova ekar (Bergman 2003, Bergman & Westerberg, 2008). Enligt deras
beräkningar, som i dagsläget, utgör det bästa underlag vi har, krävs ca 160 gamla ekar (=
skyddsvärda ekar i hålklass 4 – 7, enligt definition använd vid inventering i Tinnerö) för att
läderbaggen Osmoderma eremita och mulmknäpparen Elater ferrugineus på lång sikt ska
överleva i ett område. Vi får i vårt resonemang utgå från att denna siffra även speglar övriga
ek-organismers behov.
Idag finns det ca 600 ihåliga träd. Med ett mortalitetstal på 1,0 % kommer denna population
att ha reducerats med ca 450 träd om ca 120 år (figur 3). Under denna 120-års period kommer
en naturlig ”påspädning” att ske. Yngre och solitära träd mognar och börjar få olika typer av
håligheter. Vi vet dock inte riktigt hur fort detta går eller hur många träd som når hålklass 4.
För att skapa en rimligt stor buffert bedömdes det lämpligt i ett initialskede att låta
veteraniseringsplanen omfatta ca 400 träd (= ca 10 % av den uppskattade totalpopulationen av
ek i Tinnerö över 50 cm i diameter). Dessa 400 träd borde tillsammans med den ”naturliga”
påspädningen skapa goda förutsättningar för att mängden hålträd inte blir för liten inom
överblickbar framtid. Detta antal träd föreföll även rimligt att arbeta med utifrån ett praktiskt
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och ekonomiskt perspektiv. Då det praktiska arbetet med att välja ut träd i olika delområden
inleddes befanns ca 300 träd lämpliga för olika aktiva veteraniseringsåtgärder. Dessutom
föreslogs en typ av passiv veteranisering – naturlig beskuggning – i ett delområde vilket gör
att det faktiska antalet träd som påverkas når upp emot 400.

Åtgärdsbeskrivning och resultat

304 träd har fått en enskild veteraniseringsplan. För 223 träd har bara en åtgärd föreslagits, för
81 träd har två åtgärder föreslagits. De vanligaste åtgärderna som föreslagits är att hamla eller
toppkapa med antingen vanligt snitt eller ”natural fracture cut (110 träd) oftast i kombination
med något annat åtgärd, klättra med spikskor (59 träd), ringbarka antingen en del av stammen
eller en gren (50 träd) och borra hål i stammen (34 träd). Totalt finns tolv olika åtgärder
föreslagna och varje åtgärd genomförs på minst 22 träd och maximum 34 träd. Ett område har
också lämnats för fri utveckling eller passiv veteranisering där naturlig beskuggning är
veteraniseringsåtgärden. Området innehåller många lika gamla ekar och där är det intressant
att följa utvecklingen av habitat där ingen frihuggning sker och naturlig dynamik styr.

Figur 4 – De olika åtgärderna och antal träd.

En databas (Excelfil) utgör underlaget för arbetsplanen. Träden finns i olika områden och
åtgärderna har olika prioritering (1 – 5) där 1 betyder att de träden borde göras först. Antalet
träd som bör veteraniseras är ungefär lika stort varje år och utspritt över hela Tinnerö. Det
finns även en notering om arborist behövs för att utföra arbetet. När fler än en åtgärd
föreslagits är tanken att de ska göras vid samma tillfälle. När det praktiskta arbetet ska utföras
är det viktigt att notera årstiden, avvikelser från planen och vad som gjorts istället eller andra
viktiga noteringar. Detta för att ordentligt kunna utvärdera de olika åtgärderna. Helst ska en
bild också tas efter att arbetet har utförts.
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Hamling
Med hamling avses här att man kapar grenar av ett träd
med syfte att nya grenar ska växa ut igen och som därefter
regelbundet återkommande kapas i en cykel. Man får på
det sättet en produkt såsom foder eller ved. I Sverige
kapades träd förr i tiden vid ca 2-3m höjd och återhamlas
vart 5: e eller 6: e år. I Storbritannien hamlade man vart 15:
e år när ved var produkten. Även om hamling av ek inte
traditionellt har förekommit i regionen är detta ett sätt att
skapa vissa typer av habitat. Eftersom återväxten hos ek tar
lite tid är det i detta sammanhang lämpligt att använda en
återhamlingscykel om ca 10-15 år. Detta gör då att man
skapar en produkt som kan användas exempelvis till
brännved. I veteraniseringssammanhang använder vi oss av
hamling fast på lite olika sätt. Vid hamlingspunkten görs
ett så kallat ”natural fracture cut”. Det är också viktigt att
försäkra sig om att det finns minst två levande grenar under
hamlingspunkten.
Toppkapning
Vissa träd kapas högre upp på ca halva kronhöjden. Syftet här är att ändra apikaldominansen i
trädet och få habitatbildning. Här föreslås att man kapar med ett vanligt rakt snitt eller så
kallade ”natural fracture cut” (se textruta nedan). Detta görs som enskild åtgärd men även i
kombination med ”uppsågat hål” eller ”klättra med spikskor”. Det är mycket viktigt att det
efter kapning finns ett flertal vitala grenar kvar.
Elda vid stambasen
Förr i tiden när ekarna ägdes av kronan var detta trädslag inte så omtyckt av allmogen! När
ekarna växte i ängen så skuggade de gräsproduktionen samt fällde mycket löv som gav en
surare förna. Under fagningen så eldades alla krattade löv upp och ibland hände det olyckor
som innebar att ekarna blev skadade av elden. Eldning kan, liksom hamling, anses som en
gammal teknik som visar bra resultat för att skynda på habitatbildning. I det här
sammanhanget bör eld anläggas på bara ena sidan av stammen så att ungefär hälften av
stammen och bark blir skadad av elden. Några få grenar samt en rejäl hög löv bör räcka för att
anlägga elden. Eldning bör utföras när det inte finns några risker för att elden sprider sig
lämpligen under februari eller mars.

11

Veteraniseringsplan för Naturreservat Tinnerö Eklandskap
Ringbarka en tredjedel av stammen
Ringbarkning är inte heller något ny teknik. Ringbarkning har
använts under många år för att ta livet av vissa lövträd. Ibland
har man, där ringbarkning inte har gjorts ordentligt eller där
till exempel hästar har gnagt på en del av stammen, sett att
trädet klara sig men med nedsatt vitalitet. Därför verkat detta
vara en bra teknik att inkludera i menyn för Tinnerö.
Ringbarkning görs från marken upp till en höjd av 1m och på
en tredjedel av stammens omkrets.
Borra hål i stammen
Hål av olika storlekar är viktiga habitat. Hackspettar gör sådana
naturligt. Tanken med denna teknik är att försöka göra
”fuskhackspetthål” genom att borra några hål i stammen. Vissa av
dessa kommer att växa över, men i vissa kommer förhoppningsvis
svampar att få fäste som sedan kan vidareutveckla små hål till
ordentliga hål. Borrmaskin kan användas och det är viktig att
borra genom den levande veden. Motorsåg kan också används,
men det är svårare att jobba med. Fem hål som är 4-5 cm i
diameter och med ett djup på 4-5 cm djup borras i rad med början
vid ca 4 m höjd och placeras sedan med ca 20 cm mellanrum..
Enligt vår erfarenhet är det inte lönt att borra hål som är mindre än
tre centimeter då dessa växer igen för fort.
Slå på stambasen med slägga
Ihåliga stammar är ett av de mest sällsynta vedhabitaten som finns. Svampangrepp som börjar
längst ner bidrar till detta habitatbildning. För att kunna skynda på detta så skadas levande ved
under barken. Man gör denna åtgärd genom att, över ca en tredjedel av stambasen och på 20
cm höjd från marken, slå på ett ställe ganska hårt och flera gånger, helst utan att barken
lossnar helt.
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Klättra trädet med spikskor
Spikskor används under vanliga fall vid klättring i träd
som ska fällas i sektioner uppifrån men aldrig vid
beskärning. Genom att klättra med kraftiga spikskor i
träden påverkas bark och innerbark så att träden kan
börja sava och hålbildning kan eventuellt påskyndas.
Man borde försöka att skada trädet när man klättrar med
spikskor i detta syfte.
Såga upp hål i levande stam
Avlångt hål, uppsågat och ”locket” ditsatt igen. Nedre delen av ursågad träbit ska vara
belägen ca 4 m över marken. Hålet sågas som en kil så att locket kan sättas tillbaka. Den inre
vertikala delen av kilen sågas bort så att en hålighet bildas
inne i trädet. Locket sågas så att det blir 10 cm tjockt.
Locket kan i framtiden lätt säkras med rem runt stammen
om det ej växer fast/torkar. Hålet ska vara 50 cm i
höjdled (vertikalt) och in till stammens mitt. Bredden på
håligheten inne i trädet ska vara högst 1/3 av
stamdiametern eller minst 10 cm. Ingångshålets höjd ska
vara 15 cm högt. Fasa ingångshålet ovan och i locket så
att en arm kan stickas ner vid provtagning av mulm.
Träden toppkapas i samband med denna åtgärd och
avsågad yta förses med ett ”coronet cut”. Kapning sker på
halva kronhöjden. Kapning sker dock alltid minst 2 m
över hålet. Det är mycket viktigt att det efter kapning
finns ett flertal vitala grenar kvar.
Ringbarka en grov gren
Ringbarkning av grövre gren som har en diameter av minst 10 cm. Höjd på grenen är
oväsentligt, men sträva efter lågt ansatta grenar. Barka ända in till veden.
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Kapa en grov gren innanför grenkragen (så kallat ”flush cut”)
Såga av en gren som har en diameter av minst 10cm innanför
grenkragen. Var på trädet grenen är belägen är oväsentligt, men sträva
efter lågt ansatta grenar.
Reducera kronan och använda ”natural fracture cuts”
Genom att reducera kronan på ett träd, så utsätter man trädet för en viss
stress. Trädet måste försöka att valla över snittytor och bilda nya grenar och löv. Samtidigt
påverkas rotsystem under jorden. Därför anses detta som en lämplig åtgärd att använda i
veteraniseringssammanhang. Tanken är att man ska använda ”natural fracture cuts” så
mycket som möjligt utan att utsätta den arbetande arboristen för några säkerhetsrisker. Genom
att ta ca 40 % så ökar stressmomentet och förhoppningsvis påskyndas habitatbildning på sikt.

Årstid
Årstiden när trädvårdsåtgärder bör utföras har diskuterats mycket under alla år. Det finns
faktiskt väldigt lite vetenskapligt material som visar vilken årstid som är mest lämpligt. Med
detta projekt hade det varit önskvärt att utföra veteraniseringsåtgärder vid olika årstider så att
man kunde jämföra resultaten. Att utföra ett antal veteraniseringsåtgärder under vår eller höst
hade varit särskilt intressant eftersom man kanske kan se bättre resultat med tanke på
svampangrepp och utveckling av savflöde, faktorer som är önskvärda i detta sammanhang.
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ENVIRONMENTAL ARBORICULTURE OCH NATURAL FRACTURE CUTS (Fay,
2002).
Environmental arboriculture kommer att användas inom detta projekt. Begreppet omfattar
trädvårdstekniker såsom beskärning där man försöker efterlikna ett naturligt grenbrott. Detta
kan göras genom att man skär igenom en del av den gren som ska skäras av och låter resten
slitas av (s.k. rip cut) eller beskärning där man gör så att den kvarlämnade grenstumpen ser
ut som en krona (s.k. coronet cut). Erfarenhet efter stormar, visar att grenar oftast skjuter
mera skott där grenar har brutits av jämfört med ett motorsågssnitt. Brottytorna kan vara bra
ställen för hålbildning, partier med naken död ved eller bildning av små vattenfyllda
håligheter. Åtgärderna bör utföras av erfarna arborister. Lämpligen används små motorsågar
som har utvecklas för skulptering i trä.

Skugga
Skugga kan i sig vara en veteraniseringsåtgärd. I området som är utpekats är tanken att friutveckling råder. I Gripsholms Hjorthage, Södermanland, kan man se indikationer på att
skugga ”veteraniseras” population och hålbildning skyndas på grund av konkurrens från andra
träd. Problemet kan vara att träden trillar omkull innan de hinner bildar habitat, men
förhoppningsvis kommer det att finnas några träd som överlever de andra. Detta bör också
följas upp.
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Uppföljning

Eftersom veteranisering i den skala som föreslås i Tinnerö inte har gjorts tidigare är det viktigt
att åtgärderna följs upp med jämna, och i början relativt täta, intervaller. Uppföljning bör
göras med vetenskapliga metoder så att utveckling av veteraniserade träd kan jämföras med
utveckling på likvärdiga men ej veteraniserade träd. Rimligen följs samtliga träd som omfattas
av åtgärder upp och som jämförelse
bör man slumpmässigt välja ut minst
50 träd i samma storleksklasser som ej
omfattas av åtgärder spridda över
Tinnerö.
Helst ska sök efter arter (initialt i
första hand vedsvamp), hålbildning,
savflöden, och andra vedhabitat
utföras vart femte år från datumet som
arbetet utföras fram till 2030 om
möjligt. En bild bör också tas helst i
samma riktning som bilderna som
tagits i samband med detta projekt vart
femte år. Detta projekt kan vara
lämpligt som ett PhD projekt om några
år då möjlighet att utvärdera de olika
åtgärderna bör finnas. Vad gäller
artuppföljning är det i ett initialt skede
sannolikt viktigast att följa upp
kolonisering av vedsvamp eftersom
dessa kan hjälpa till att vidareutveckla
skapade vedhabitat. På sikt är det även
av intresse att följa exempelvis faunan
av vedlevande insekter och kanske
även hålhäckande fåglar, lavar och
andra artgrupper.
I området utpekat för ”fri-utveckling”
så bör inventering ske vart femte år så
Ek som kommer att veteraniseras inom projektet.
att resultat kan jämföras med de andra
åtgärderna. Däremot finns det inte
enskilda träd att följa upp. Ett förslag är att slumpa ut ett antal ca 30 träd (ungefär samma
antal som hade veteraniserats) och sätta en bricka på dem för att sedan kunna inventera och
följa upp de sedan. Även här kan då jämförelser göras med kontrolträd för att effekter ska
kunna utvärderas.

Framtidsåtgärder

En grundidé med veteraniseringsplanen är att de träden som ingår omfattas av en
engångsåtgärd och därefter inte behöver mera skötsel. Undantaget är de träd som har hamlats
på 2-3 m höjd. Dessa bör återhamlas i en cykel om ca 10-15 år. En åtgärd som inte inkluderas
i denna plan är att innokulera träd med svamp. Detta har testats på väldigt få ställen och är en
ganska kostsamt åtgärd. Det kan dessutom vara svårt att få tillstånd att utföra denna åtgärd.
Däremot hade detta varit intressant att göra på Tinnerö i framtiden för att det finns bra
förutsättning för att kunna utvärdera metoden.
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BILAGA 1 – Fältblankett med noterade parametrar per träd
Tag
nr

Omkrets

Trädslag

X
koordinater

Y
koordinater
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BILAGA 2 – Fältblankett som bör användas vid
veteraniseringsåtgärd
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