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1 Sammanfattning / Abstract 
Many species and hence biodiversity depend on old, large oaks (Quercus 
robur) with hollow trunks. The populations of oak-living organisms have to 
migrate to a nearby old oak in order to survive the death of the host. The 
oak district south of Linköping, Sweden, is unique in area and the number 
of old oaks. It is anyway doubtful whether regeneration of oak will secure 
future continuity. Oaks are light-demanding and thrive in open pastures. 
Grazers also pose a problem, eating acorns and seedlings not protected by 
e.g. thorny shrubs. This is a study of regeneration of young oaks in the oak 
district and the influence of management, light conditions and thorny 
shrubs. There were less grown-up oaks up to 40 cm diameter than between 
40 and 80 cm in grazed areas. The occurrence of oak seedlings was very 
low in dark un-grazed areas. Seedlings were much more common under 
than outside of oak canopies regardless of management. Ground coverage 
was lower at seedlings than in random plots. In grazed areas the density of 
seedlings was 30 times higher in thorny shrub than outside, but few seed-
lings were higher than 80 cm. The study showed that thorny shrubs are 
vital for establishment and survival of oak seedlings in grazed areas. It also 
showed that there is a risk of gaps in oak age distribution in the oak district. 
Management should spare thorny shrub and help seedling establishment 
outside of oak canopies, were oak seedlings are more likely to grow up. 
 
Många arter och därmed den biologiska mångfalden är beroende av gamla, 
grova och ihåliga ekar (Quercus robur). När de gamla ekarna dör, måste 
populationerna av eklevande organismer migrera till en äldre ek i närheten. 
Eklandskapet söder om Linköping är unikt i storlek och antal gamla ekar 
men det är ändå osäkert om återväxten av ek är tillräcklig. Ekarna är ljus-
beroende och trivs bäst på öppna hagmarker. Problemet är att de betande 
djuren äter ekollon och ekplantor som inte skyddas av t.ex. taggbuskar. 
Syftet med studien var att öka kunskapen om återväxten av yngre ekar i 
eklandskapet och hur den påverkas av hävd, ljusförhållanden och tagg-
buskar. Rekryteringen av uppvuxna ekar var dålig i betade områden. I 
mörka obetade områden var det få ekplantor. Ekplantor växte tätare under 
ekkronor än utanför oavsett hävd. Marktäckningen var lägre där ekplantor 
växte än i slumpade kontrollrutor. I betade områden växte ekplantorna 30 
gånger tätare i taggbuskar än utanför, men få plantor var högre än 80 cm. 
Studien visade att taggbuskar är avgörande för att ekplantor ska kunna 
etablera sig och överleva i betade områden. Den visade också att man i 
framtiden riskerar att få glapp i åldersfördelningen. Skötseln bör ske så att 
taggbuskar sparas och etablering av ek underlättas utanför ekkronorna. 
 
Nyckelord: bete, ekplantor, etablering, föryngring, taggbuskar, Quercus 
robur, åldersfördelning, återväxt. 
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2 Inledning 
Ädellövskog är viktiga habitat för många arter och ger ett viktigt bidrag till 
den biologiska mångfalden (Bergman 2003). Ek (Quercus robur) är det 
träd som flest arter är beroende av. Denna mångfald beror på att ekar kan 
bli upp till 1000 år gamla och erbjuder under sin livstid olika miljöer. Den 
största mångfalden av arter finns i gamla, grova och ihåliga ekar. Om 
populationer av dessa arter kan fortleva så kommer också många andra 
arter att finnas kvar. När de riktigt gamla ekarna till slut dör måste det 
finnas nya hålekar i närheten för att populationer av eklevande arterna inte 
ska dö ut. Därför måste ekområden skötas så att de innehåller ekar av olika 
åldrar och det finns  spridningsmöjligheter mellan bestånd av ekar 
(Bergman 2003). 
      Under lång tid har man oroats för dålig föryngring av bestånd av ek 
(Watt 1919, Callaway & Davis 1998). Etableringen är ett kritiskt skede i 
livscykeln (Smit 2002). För att en ung ek ska utvecklas till ett stort träd 
krävs god tillgång på ljus (Kelly 2002). Analys av benrester från när 
Europa beskogades efter istiden visar att stora, betande, däggdjur som 
uroxar, tarpaner, europeisk bison, rådjur, älg, kronhjort och bäver var 
vanliga, liksom allätaren vildsvin (Vera 2000, kapitel 1). Samtidigt visar 
pollenanalys att ek och andra ljuskrävande arter var vanliga under denna tid 
(Vera 2000, kapitel 3). 
      Den rådande teorin har varit att Europas lågland täcktes av samman-
hängande skogar efter istiden. Det är enligt Clements klimax-teori, som 
menade att successioner leder till klimax där de mest konkurrenskraftiga 
arterna tar över (Vera 2000). Skogens återväxt skedde genom att mindre 
öppningar skapades i kronskiktet t.ex. när äldre träd dog eller vid vind-
fällen. Ljuskrävande arter som ek blir i sådana små gläntor utkonkurrerande 
av mer skuggtåliga arter som bok (Fagus sylvatica) och ask (Fraxinus 
excelsior). Bok etablerar sig i kanterna av gläntan och ask i mitten. Båda 
konkurrerar ut ekplantorna och så småningom konkurrerar boken ut även 
aspen (Vera 2000, kapitel 2.6). Enligt denna teori så öppnades skogen först 
när människan började bruka jorden och startade intensivt bete med tam-
boskap (Vera 2000). 
      Watt (1924) observerade att ek inte regenererade i sluten skog men väl i 
taggiga buskar i hagmarker. En alternativ teori för den historiskt stora 
förekomsten av ek är att landskapet bestod av en mosaik av öppna områden 
med gräs och skogsdungar med taggiga buskar i brynen (Olff et al. 1999, 
Vera 2000, Bakker et al. 2004). Genom betning av vilda eller domesti-
cerade stora herbivorer hölls gräsmarkerna öppna, medan de stora träden 
inte påverkades av bete. Skyddade mot betning växte plantor av ek till sig i 
taggbuskarna som stod relativt öppet. De skuggtoleranta konkurrerande 
arterna hölls igen av betning. När eken växt till sig dog taggbusken i 
skuggan medan trädet nu hade blivit så stort att det inte påverkades av 
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betningen. Tvärt om var den gynnsam eftersom konkurrerande arter fortsatt 
hölls tillbaka. På detta sätt skiftade mosaiken så att träden i tidigare 
ekdungar blev gamla och dog medan först buskar och senare ek 
koloniserade de tidigare gräsmarkerna (Olff et al 1999, Vera 2000, Bakker 
et al. 2004). Taggbuskarter som omnämns är slån (Prunus spinosa), 
hagtorn (Crataegus spp.) och nypon (Rosa spp.) (Bakker et al. 2004). 
Buskartade barrväxter som en (Juniperus spp.) kan också ge skydd 
(Rousset & Lepart 2000, Bakker et al. 2004). 
      I Europa har ädellövskog minskat till mindre än två procent av den ur-
sprungliga arealen (Höjer & Hultengren 2005). Antalet riktigt grova träd 
minskar sakta men kontinuerligt i flera regioner samtidigt som rekryte-
ringen är dålig eller saknas helt. Det totala antalet grova jätteträd i Sverige 
bedöms uppgå till cirka 35 000 varav cirka 3 000 finns inom naturreservat, 
biotopskydd och naturminnen. Cirka 70 procent utgörs av ekar. Den 
nuvarande minskningen av antalet grova jätteträd bedöms uppgå till 0,5-1 
procent årligen. I Östergötland finns dock större ekmiljöer fortfarande kvar, 
räknat i antal grova ekar trea i Europa (Höjer & Hultengren 2005). 
      Eklandskapet söder om Linköping är Sveriges största ekdominerade 
odlingslandskap. Det ligger i mellanbygden som i norr gränsar mot slätt-
bygden och i söder mot sydsvenska höglandet. Träd som ek har kunnat leva 
kvar här sedan värmetidens urskogar med ädellövträd, eftersom klimatet är 
mildare än på sydsvenska höglandet. Arealen är 40 000 ha i Linköpings och 
Åtvidabergs kommuner varav 4500 ha utgörs av ekdominerade hagar och 
lövskogar. Området är genom sin storlek och antalet gamla ekar unikt i 
Europa. Det finns flera naturreservat och områden i eklandskapet som ingår 
i Natura 2000, EU: s nätverk för natur som ska skyddas. Samtidigt har det 
blivit mer fragmenterat och spridningsmöjligheterna för eklevande arter har 
minskat (Bergman & Askling 2005). Vi har ett stort ansvar att bevara eken 
och den mångfald av arter som är knutna till den. De är beroende av öppna 
betade hagmarker där de får tillräckligt med ljus. Samtidigt försvåras 
föryngringen av att de betande djuren gärna äter oskyddade ekplantor. 
      Syftet med denna undersökning var att öka kunskapen om återväxten av 
yngre ekar i eklandskapet och hur den påverkas av hävd, ljusförhållanden 
och taggbuskar. 
 
3 Material och metoder 
 
3.1 Metodik 
Ekens återväxt studerades i 14 utvalda områden i eklandskapet söder om 
Linköping, numrerade 1-14 på kartan i appendix 1. Undersökningen ägde 
rum under sommaren 2005, från den 10 juni då ekplantornas blad var ut-
slagna och plantorna därmed var synliga. Lokaler med olika successions-
stadier har valts ut, med och utan störning i form av betande boskap. Fem 
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välbetade hagar med lång kontinuitet av bete har inventerats. För att se 
betets betydelse har även obetade områden undersökts. Det har varit både 
mörka, obetade områden med hög krontäckning och ljusa, obetade områden 
under igenväxning. De tre mörka områdena som inventerats är alla natur-
reservat som varit orörda under lång tid. Sex stycken ljusa, obetade 
områden har valts ut med hjälp av Länsstyrelsens uppgifter från ängs- och 
betesmarksinventeringen som restaureringsbara ekområden. Det slutliga 
valet gjordes efter rekognosering i fält. 
      Kartor från Länsstyrelsen över naturreservat och hagmarker med miljö-
stöd användes för dessa områden. Digitalt kartmaterial har använts som 
bakgrundsbilder i Excel när 20x20 m provrutor har slumpats fram. I de 
ljusa, obetade områdena var det inte meningsfullt att slumpa fram rutor. 
Detta eftersom det var svårt att hitta provrutor som var tillräckligt ljusa 
med ek och taggbuskar och som helst inte varit obetade i mer än 15 år. 
Därför har lämpliga rutor i dessa områden fått väljas på plats. Sammanlagt 
142 provrutor har inventerats med 20 rutor vardera i de större områdena 
och färre i de mindre. 
      För att undersöka om taggbuskar har någon skyddande funktion för små 
ekplantor har area och art noterats på alla taggbuskar i rutan. Nypon, hag-
torn, slån och även en räknades som taggbuskar. Buskarnas minimimått för 
att medräknas var 40 cm breda och minst 40 cm höga. När mellanrummet 
mellan buskarna varit mindre än 30 cm har de räknats som en buske. 
      Höjd och diameter längst ner vid basen har mätts för alla ekplantor i 
rutan. För att räknas som planta har de fått vara upp till 4 m. Om de före-
kommit i en taggbuske har de noterats ihop med just den taggbusken för att 
kunna se om buskens storlek eller art har någon betydelse. Det har även 
noterats om ekplantan växer under en ek, tillräckligt stor för att bära 
ekollon. Det gjordes för att se om ekollonen faller rakt ner från moderträdet 
eller sprids av t.ex. smågnagare eller fåglar. 
      Alla ekar högre än 4 m har räknats som träd eftersom djuren inte når att 
beta dem då. Omkretsen på ekarna har mätts med måttband i brösthöjd (130 
cm) och diametern har beräknats. I vissa fall har diametern mätts direkt 
med klave i stället. För att få ett större underlag på åldersfördelningen hos 
ekarna gjordes en kompletterande undersökning. Den utfördes i två betade 
områden, Brokinds skolhage och Sörängen samt i två obetade mörka 
områden, Engelskan och Halls berg. Ohävdade områden är ljusa under en 
tid för att sedan gradvis växa igen och så småningom bli mörka (Ekman & 
Pettersson 1987). Tiden som ett ohävdat område är ljust är kort jämfört 
med livslängden för en ek. Därför gjordes den extra undersökningen endast 
i de områden som kan ha lång kontinuitet, betade och mörka obetade. En 
20 m bred transekt, i ett område 30 m lades tvärs över området så att dess 
area blev ungefär en hektar. I transekten mättes diametern i brösthöjd på 
alla ekar som var högre än 4 meter.  
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      Krontäckningen uppskattades i rutorna för att få en uppfattning om 
ljusets betydelse för ekens återväxt. Det gjordes framför allt visuellt men 
också med fotografering med digitalkamera för att i efterhand kunna 
kontrollera om uppskattningarna var riktiga.  
      I de ljusa, ohävdade områdena har även vegetationstäckningen upp-
skattats, för att undersöka om ekplantor lättare kommer upp där vegeta-
tionen är gles. Vegetationstäckningen i en kvadrat, ca 20 x 20 cm runt 
ekplantan bedömdes i procent. För att jämföra med rutans vegetations-
täckning i stort, kastades en 30 x 30 cm stor träram slumpmässigt runt i 
provrutan 20 gånger. Varje gång uppskattades täckningen i träramen. 
 
3.1.1 Betade områden 
1. Brokinds skolhage 
Brokinds skolhage består av 35 ha ekhagmark varav en mindre del på 7,9 
ha är separat avstängslad och inte betas lika intensivt. Området har tillhört 
Brokinds lövskogs naturreservat och är Natura 2000-område sedan 2001. 
Hagen har gott om grova ekar med rik lavflora och många rödlistade 
insektsarter.  Ekarna står glest och större delen av hagen har ett gott ljus-
insläpp, även om tätare partier också finns.  Hagen har lång kontinuitet av 
bete och har nu ett högt betestryck. Båda dessa faktorer har bidragit till en 
rik, hävdgynnad flora. Brokinds skolhage är rik på nyponbuskar. 
 
2. Sörängen 
Naturreservatet Sörängen vid Stafsäter är en 25,4 ha stor ekdominerad 
beteshage, med inslag av grov lind och ask. Hagen är till stor del öppen och 
betad av kvigor. Området har betats under lång tid och har troligen också 
på vissa ställen tidigare varit slåtteräng1. Markytan är bitvis stenig. 
Buskskiktet består av en, nypon, hagtorn och hassel. 
 
3. Storängsberget 
Storängsberget som tillhör Bjärka Säby är 12,43 ha och består av ek-
dominerade hagmarker med inslag av grova ekar. Området är öppet och till 
stor del blockig terräng. Hagen har lång kontinuitet av bete och betas för 
närvarande av 15 kvigor. En viss gallring av träd har gjorts i hagen. 
 
4. Tinnerö 
Tinnerö är en betad hage som är en del av Tinnerö eklandskap. Det är en 55 
ha relativt öppen hagmark men även slutna skogsområden finns. Det är inte 
så vanligt med riktigt grova ekar, men många av träden är döende.  
Historiskt har ekhagarna vid Tinnerö varit ängsmark enligt häradskartan 
från 1878. Det finns stor förekomst av fornlämningar, vilket också tyder på 
                                                 
1 pers. komm. arrendator. 
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kontinuitet. Omkring 1920 avverkades många grova ekar. 1962 blev 
Tinnerö eklandskap övningsområde för militären, men det här området 
fortsatte att betas. Hagen betas i dagsläget av 34 köttdjur med kalvar. 
Tinnerö är Natura 2000-område och på väg att bli naturreservat. 
 
5. Hjorthägnet 
Hjorthägnet nära Bjärka Säby slott anlades redan 1660 men var då mycket 
större. Nu är det ca 5 ha och betas av ett 15- tal dovhjortar. Denna lilla yta 
har ett stort antal, 20-30 stycken mycket grova ekar över en meter i dia-
meter. Av dessa är ett dussintal riktiga gammelekar som mäter mer än två 
meter i diameter. Ekarna har en artrik lavflora och sällsynta insektsarter. 
Utöver de vidkroniga ekarna, lite gran och klibbal är området öppet och 
saknar helt taggbuskar. Området ingår i Natura 2000. 
  
3.1.2 Mörka obetade områden 
6. Halls berg 
Naturreservatet Halls berg nära Brokind är 18,9 ha och utgörs till stor del 
av ädellövskog. Undersökningen har gjorts i den flacka delen i söder som 
är rikast på ek. Ädellövskogen är tät och mörk med sparsam markvegeta-
tion av bland annat trolldruva och sårläka som klarar av dålig ljustillgång. 
Buskskiktet består av hassel och taggbuskar saknas nästan helt. Området 
har varit ohävdat under mer än 50 år. 
 
7. Engelskan 
Engelskan vid Stafsäter är även det ett naturreservat och ingår i Natura 
2000. Området är 17 ha och stor del av området är sluten, gammal ek-
dominerad ädellövskog med stort inslag av ask och lind. Engelskan har 
lång kontinuitet som ohävdad mark även om viss plockhuggning för att 
friställa stora träd har förekommit under senare tid. Området var slåtteräng 
på 1800-talet och enligt häradskartan 1878 ängsmark glest bevuxen med 
lövträd. Det har även skötts som engelsk park en tid under 1900-talet, 
vilket är förklaringen till namnet. På 1940-talet var det en tätare lövskogs-
bevuxen hagmark med en del gläntor. Engelskan betades fram till 1968. 
 
8. Vessers udde 
Naturreservatet Vessers udde är beläget nära Storängsberget, på en udde 
nära det betade området. Vessers udde har skyddats sedan 1923 med syfte 
att undanta området från all kulturpåverkan. Området är belagt med till-
trädesförbud, med undantag för vissa vetenskapliga undersökningar för att 
följa växtlighetens förändring. Vissa delar har en historik som slåtteräng. 
Grova ekar med tät hassel bildar lundartade miljöer i de inre delarna av 
reservatet. Taggbuskar som nypon, slån och hagtorn är få. Fältskiktet är 
glest och består bland annat av liljekonvalj, sårläka, blåsippa och troll-
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druva. Död ved i form av lågor förekommer. Det finns också svårforcerade, 
blockiga delar samt strandskog som i den västra delen liknar skärgårds-
miljö. Vessers udde ingår i Natura 2000. 
 
3.1.3 Ljusa obetade områden 
9. Åndebäck 
Åndebäck ligger mellan Sturefors och Grebo. Det är en ca 2,6 ha igen-
växande hagmark som har varit obetad i åtminstone 10 år enligt närboende. 
Stolpar finns fortfarande kvar sedan hagen var stängslad. De medelålders 
ekarna står relativt öppet i en på sina håll blockig terräng. Buskskiktet 
består av taggbuskar som nypon, en och krusbär. I fältskiktet växer hävd-
gynnade arter som gullviva, ängsvädd, stor och liten blåklocka. Området är 
rikt på rådjur och dovhjort enligt närboende. Spillning och avätna ekplantor 
observerades vilket visar att området betas av vilt. 
 
10. Kattsätter 
Kattsätter ligger i närheten av Åndebäck. Det är ca 3,4 ha och i den inre 
samt sydöstra delen halvöppen, igenväxande ek- och hasselmiljö.  I den 
södra delen finns stolpar kvar sedan tiden då området betades. Hävdgynnad 
flora som ängsvädd, darrgräs, svinrot, knägräs, smörboll, gullviva, brud-
bröd och solvända växer fortfarande i området. Det finns spillning från vilt 
i området. 
 
11. Dala 
Även Dala är beläget i närheten av de föregående. Området som helhet är 
ca 2,5 ha men så pass igenväxt att bara kanterna mot väg och åker har varit 
aktuella att inventera som ljust, obetat område. Där växer hävdgynnade 
arter som svinrot, ängsskära, ängsvädd och blåklocka.  
 
12. Flånstorp 
Flånstorp är en igenväxande ekmiljö nära Sturefors slott. Området är ca 2,5 
ha med halvgrova spärrgreniga ekar och igenväxning som består av bl.a. 
ung ek, hassel och aspsly. Hävdgynnad flora som darrgräs, stor blåklocka, 
ängsvädd, skallra, ängshavre, gullviva, brudbröd och svinrot vittnar om att 
området en gång varit hävdat. En viss gallring av träd har förekommit på 
senare tid, dessutom har träd blåst omkull. I södra delen gränsar området 
till betad hage och åker. Rådjur och dovhjort sågs vid båda inventerings-
tillfällena och större ekplantor visade spår av att vara betade av vilt. 
 
13. Sörängen obetad 
I anslutning till den betade hagen Sörängen vid Stafsäter finns en obetad 
hage som är ca 5 ha. Den ligger mellan den södra delen på betade Sörängen 
och Stora Rängen. Hagen har stått obetad i 15 år. Den påminner till stor del 
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om det betade Sörängen med tanke på öppenhet, grovlek på ekar och övrig 
vegetation. Vid inventeringen observerades spillning från framförallt 
rådjur. Topparna på en del ekplantor var avätna. 
 
14. Djurgården 
Djurgården nära Ekenäs slott är en igenväxande ekmiljö på ca 3,3 ha. Den 
är beläget på en höjd med betad hage åt nordost, för övrigt åkermark runt 
om. Ekarna är i olika åldrar, en del vid berget är senvuxna och krokiga. På 
höjden är det så pass ljust att det växer nyponbuskar. Fältskiktet består av 
högvuxet gräs på många ställen. Tidigare inventering har noterat rikligt 
med lundstarr och underviol som trivs i lövlundar. En näraliggande 
åkerholme har också ingått i studien. Rådjur sågs vid denna inventering. 
      I appendix 2 visas en sammanställning över de inventerade områdena. 
 
3.2 Analysmetoder 
För att kunna göra statistiska beräkningar ordnades data i tabeller per 
område, provruta, växtplats och planta. Varje undersökt taggbuske är en 
växtplats som kan vara under ekkrona eller utanför ekkrona. Resterande yta 
i provrutan är uppdelad i två växtplatser, en under ekkrona och en utanför 
ekkrona. Krontäckningen har använts för att fördela arean utanför tagg-
buskar i rutan. Se Figur 1. 
 

X

X
X

X

X

X
X X

X

X

X
X

X

X X
    X     Ekplanta

Taggbuske

Ekkrona

20 m  
Figur 1. Skiss av provruta med ekar, taggbuskar och ekplantor.  

 
För att jämföra läge och form för fördelning av t.ex. planthöjd användes 
Kolmogorov – Smirnov 2-test. Det är ett icke-parametriskt test som jämför 
den största skillnaden mellan de kumulativa frekvenserna. General Linear 
Model (GLM) med Poisson-fördelning och logaritmisk länkfunktion 
användes för att jämföra olika faktorers inverkan. Beräkningarna är gjorda i 
SPSS 12 utom GLM där Statistica användes. 
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4 Resultat 
Totalt registrerades 3431 ekplantor i olika storlekar i sammanlagt 142 prov-
rutor på vardera 400 m2. Dessa var uppdelade på 14 olika lokaler som var 
mörka obetade, ljusa obetade eller betade. Obetade provrutor med 60 % 
krontäckning eller mer betecknades som mörka. Sammanlagt klassificera-
des 19 provrutor som mörka obetade, 33 ljusa obetade och 90 som betade. 
Av den sammanlagda inventerade ytan på 5,68 ha, var 0,15 ha (2,65 %) 
taggbuskar. Diametern mättes på 752 ekar över 4 meters höjd, dels i de 142 
provrutorna och för att få ett större material även i kompletterande 
transekter på 3,68 ha.  
 
4.1 Storleksfördelning av äldre ekar 
Fördelningen av diameterklasser för äldre ekar med höjd över 4 m skiljer 
signifikant mellan obetade och betade områden (K = 3.467, P = 0.000, 
2-test Kolmogorov – Smirnov, Figur 2). Tätheten var högre i obetade 
områden jämfört med betade utom för de allra grövsta träden. Tydligast var 
skillnaden för ekar med en diameter på 10 cm eller mindre, med betydligt 
fler småträd i obetade områden. Både obetade och betade områden hade 
förhållandevis få ekar med diametern 20 - 30 cm. Ekar med diametern 50-
60 cm hade en högre täthet i såväl obetade som betade områden. 
 

 
Figur 2. Genomsnittlig täthet av ekar i olika diameterklasser i betade och 
obetade områden. Totalt antal ekar i betade områden n=278, i obetade 
områden n=474. Det är en signifikant skillnad i fördelningen av diameter-
klasserna mellan betade och obetade områden (P = 0.000). 
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4.2 Påverkan från äldre ekar 
Tätheten av ekplantor var som störst under stora ekars kronor i betade 
provrutor (Figur 3). Allra lägst täthet var det i mörka obetade provrutor 
oavsett om plantorna stod under stora ekar eller ej. Det är en signifikant 
skillnad i täthet av ekplantor (P = 0.000, df = 3, χ2  = 57.60, Kruskal-
Wallis). De mörka obetade provrutorna undantogs från testet eftersom 
underlaget var betydligt mindre än för de övriga. 

  

Figur 3. Täthet och 95 % konfidensintervall av ekplantor utanför ekkronor och 
under ekkronor i mörka obetade, ljusa obetade och betade rutor. Obetade 
provrutor med krontäckning ≥ 60 % är mörka, övriga obetade är ljusa. N visar 
antalet växtplatser. Antal ekplantor totalt, n = 3431. Det är en signifikant skillnad 
i täthet av ekplantor (P = 0.000).  
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4.3 Marktäckning vid eketablering 
Marktäckning vid ekplantor som växte i ljusa obetade områden skiljer 
signifikant med kontrollrutor (P = 0.000, df 5, F = 113.0, ANOVA, Figur 
4). Det var lägst marktäckning vid ekplantor som växte i taggbuskar som i 
sin tur växte under en ekkrona. Även för ekplantor utanför taggbuskar var 
det lägre marktäckning om de växte under en ekkrona. Slumpade kontroll-
rutor hade en större marktäckning än där det verkligen växte en ekplanta. 
 

 
Figur 4. Marktäckning i % och 95 % konfidensintervall vid ekplantor och för 
slumpade kontrollrutor. Det är en signifikant skillnad i medelvärde mellan 
grupperna (P = 0.000). 

 
4.4 Ljusets betydelse för taggbuskar 
Förekomsten av taggbuskar var signifikant lägre vid krontäckning över  
60 % jämfört med lägre krontäckning, (P < 0.05, Tukey test, Figur 5). Detta 
sammanföll med att obetade områden klassificerades som mörka i 
rapporten om krontäckningen var 60 % eller högre. 
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Figur 5. Förekomst av taggbuskar och 95 % konfidensintervall vid olika 
krontäckning för samtliga provrutor, utom de i Hjorthägnet samt den enda 
provrutan i gruppen 81-100 % krontäckning. Hjorthägnet saknar taggbuskar helt 
oavsett krontäckning.  Krontäckning 0–20 % n=20, 21–40 % n=72, 41–60 % 
n=23, 61-80 % n=16, 81-100 % n= 1. Olika bokstäver (a och b) visar en 
signifikant skillnad (P < 0.05) 

 
4.5 Betydelsen av taggbuskar och bete för ekplantor 
Antalet observerade ekplantor i hagtorn, en och nypon var fler än förväntat 
(Tabell 1). Observerade ekplantor utanför taggbuskar var färre än förväntat. 
Skillnaderna var signifikanta (P = 0.000, df = 4, χ2 = 8239.2). 
 
Tabell 1. Antalet ekplantor i och utanför taggbuskar av olika arter i samtliga 142 
rutor. Det förväntade antalet ekplantor var lika med totalt observerade ekplantor 
multiplicerat med andel av arean. Signifikansgraden*** = P < 0.001 
 

Växtplats Area [m
2
] 

Andel av 
area [%] 

Observerade 
ekplantor 

Förväntat antal 
ekplantor 

Slån 15,13 0,03 1 0,91 
Hagtorn *** 81,53 0,14 29 4,92 
En *** 142,55 0,25 60 8,61 
Nypon *** 1 268,49 2,23 839 76,62 
Utanför taggbuske *** 55 292,30 97,35 2 502 3 339,93 
Totalt 56 800,00 100 3 431 3 431 
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I betade områden ökade antalet ekplantor högre än 30 cm signifikant med 
en större yta beväxt med taggbuskar i provrutan (R2 = 0.154, P = 0.000 
Figur 6). Regressionen visar att utan taggbuskar i provrutan finns det 0 – 1 
ekplantor. Med en stor area taggbuskar (50 m2) i provrutan kan det däremot 
finnas ungefär 6 ekplantor som är högre än 30 cm. Spridningen i data var 
stor för antal ekplantor i provrutorna. Data från Hjorthägnet har inte 
använts vid regressionen i Figur 6 eftersom det avviker från de andra 
betade områdena. Hjorthägnet saknar helt taggbuskar, har riklig förekomst 
av brännässla under ekarna och betas av dovhjort i stället för nöt.  

0
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0 10 20 30 40 50 60 70

Total area taggbuske per provruta [m2]

Antal ekplantor över 30 cm

 
Figur 6. Antal ekplantor högre än 30 cm per provruta för olika area taggbuskar i 
betade områden utom Hjorthägnet. Antal provrutor, n = 80. Antalet ekplantor 
per provruta ökade signifikant med en stigande area taggbuskar (P = 0.000). 
Regressionslinjens ekvation: antal ekplantor = 0.430 + 0.113 * taggbuskarea. 
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Tätheten av små ekplantor upp till 30 cm minskade med ökande area på 
taggbuskarna (Figur 7). För ekplantor högre än 30 cm är tätheten i stort sett 
lika för olika area på taggbuskarna. I grupperna upp till 30 cm och över 30 
cm tillsammans fanns en signifikant skillnad mellan höjdklasser i de olika 
areaklasserna (P = 0.000, df = 11, F = 5.007, ANOVA). 
 

 
Figur 7. Genomsnittlig täthet med 95 % konfidensintervall för ekplantor upp till 
30 cm höjd och över 30 cm höjd i taggbuskar av olika storlek i betade områden. 
N visar antalet taggbuskar i de olika areaklasserna. Om ekplantor upp till 30 och 
över 30 betraktas samtidigt skiljer sig förekomsten av ekplantor signifikant 
mellan areaklasserna (P = 0.000). 

 

Det växer tätast med ekplantor i taggbuskar, speciellt i betade provrutor 
(Figur 8). Det är få ekplantor utanför taggbuskar i de betade provrutorna 
men allra glesast i mörka obetade provrutor. Mörka obetade områden har få 
taggbuskar och dessa saknar helt ekplantor och har därför inte testats med 
Kruskal-Wallis. Det är en signifikant skillnad i täthet av ekplantor (P = 
0.000, df = 3, χ2  = 39.54, Kruskal-Wallis). Vid jämförelse mellan olika 
faktorers inverkan hade under ekkrona eller inte störst betydelse för 
tätheten av ekplantor (jämför Figur 3), därefter i taggbuske eller inte och 
sedan typ av hävd och ljus (P = 0.000, General Linear Model).  
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Figur 8.  Genomsnittlig täthet och 95 % konfidensintervall av ekplantor i och 
utanför taggbuskar i mörka obetade, ljusa obetade och betade rutor. Obetade 
provrutor med krontäckning ≥ 60 % är mörka, övriga obetade är ljusa. N visar 
antalet växtplatser (under ekkrona/utanför ekkrona) utanför taggbuskar. I tagg-
buskar visar n antalet undersökta taggbuskar. Antal ekplantor totalt, n = 3431. 

 
Tätheten av ekplantor i olika höjdklasser utanför taggbuskar skiljer 
signifikant mellan ljust obetade och betade provrutor (K = 16.026, P = 
0.000, 2-test Kolmogorov – Smirnov, Figur 9a). För betade områden var 
det tätast med plantor i höjdklassen upp till 12 cm, för att sedan sjunka 
kraftigt i de högre höjdklasserna. I höjdklasserna över en meter var det 
väldigt få ekplantor. I ljust obetade provrutor var det totalt sett tätare med 
ekplantor än i de betade och det fanns ekplantor i alla höjdklasser. Den 
lägsta höjdklassen upp till 12 cm hade dock färre ekplantor i ljust obetade 
provrutor än i de betade.  
      Tätheten av ekplantor i olika höjdklasser i taggbuskar skiljer också 
signifikant mellan ljust obetade och betade områden (K = 7.287, P = 0.000, 
2-test Kolmogorov – Smirnov, Figur 9b). Små ekplantor upp till 20 cm 
växte tätare i taggbuskarna i betade provrutor än i ljusa obetade. För högre 
ekplantor var det tvärtom. Ekplantor i ljust obetade provrutor växte tätare i 
taggbuskar än utanför taggbuskar (observera olika skalor i Figur 9a och 
9b).  
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 Figur 9a. Utanför taggbuske 
 

Figur 9b. I taggbuske 
 
Figur 9a och 9b visar tätheten av ekplantor i olika höjdklasser utanför respektive 
i taggbuskar i betade och ljusa obetade provrutor. Totalt antal ekplantor utanför 
taggbuskar: i betade rutor n=757, i ljusa obetade rutor n=1636, i taggbuskar: i 
betade rutor n=817, i ljusa obetade rutor n=120. Det är en signifikant skillnad 
mellan betade och ljusa obetade provrutor i fördelningen mellan höjdklasserna, 
både utanför taggbuskar (Figur 9a) och i taggbuskar (Figur 9b) (P = 0.000). 
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Tätheten av ekplantor i olika höjdklasser skiljer signifikant i och utanför 
taggbuskar i betade områden (K = 7.844, P = 0.000, 2-test Kolmogorov – 
Smirnov, Figur 10).  Ekplantorna växte betydligt tätare i taggbuskar än 
utanför. I de lägsta klasserna upp till 12 och 20 cm växte i genomsnitt 
ungefär 0,5 ekplantor per m2 taggbuske men i höjdklasser över 30 cm 
mindre än 0,05 ekplantor per m2 taggbuske. I betade områden växte det 
glest med ekplantor utanför taggbuskarna och alla var små.  
 

 
Figur 10. Täthet av ekplantor i olika höjdklasser i och utanför taggbuskar i 
betade områden. Totalt antal ekplantor i taggbuske, n = 817, utanför taggbuskar 
n = 757. Det är en signifikant skillnad i fördelningen mellan höjdklasserna i och 
utanför taggbuskar i betade områden (P = 0.000) 
 
Det sammanlagda antalet större ekplantor i de betade provytorna är mycket 
litet (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Totala antalet stora ekplantor i samtliga 90 betade provrutor, 
sammanlagt 3.6 ha.  
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i taggbuske 

Under ek, 
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200 – 249   2  
250 – 299  1 1  
300 – 350  1 1  
Totalt 2 5 3 
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Ekplantorna var slankare i obetade områden jämfört med i betade områden 
(Figur 11). De var också slankare i taggbuskar än utanför. 
 

 
 

Figur 11. Slankheten (höjd/diameter) för ekplantor på växtplatser med olika 
hävd och ljus, med 95% konfidensintervall. N anger antalet ekplantor.  

 

Mörk obetad 
utanför 
taggbuske 

0 

20 

40 

60 

P
la

n
th

ö
jd

/d
ia

m
e

te
r 

A 

n= 101 
A 

n= 1636 

A 

n= 757 

A 
n= 120 

A 

n= 817 

Betad, i 
taggbuske 

Betad, 
utanför 
taggbuske 

Ljus obetad, 
i taggbuske 

Ljus obetad, 
utanför 
taggbuske 



 19 

5 Diskussion 
 
5.1 Storleksfördelning av äldre ekar och utbredning av ekplantor 
Ett stort antal små ekar behövs för att säkra återväxten och få en spridning 
mellan olika åldrar (Bergman 2003, Höjer & Hultengren 2004). Många 
hotade eklevande arter är beroende av gamla ihåliga ekar med mulm och 
död ved (Ekman & Pettersson 1987). När de inte längre kan vara kvar i ett 
träd måste det finnas ett annat tillräckligt gammalt träd i närheten. Det får 
därför inte finnas för stora glapp i åldersfördelningen. Ett exempel på vad 
som kan hända är Halltorps hage på Öland. Där lever den akut hotade 
skalbaggen större ekbock (Cerambyx cerdo) i mycket gamla ekar. Ekarna 
är nu döende och det finns inga tillräckligt gamla ersättare (Länsstyrelsen i 
Kalmar län 2005). För att få fram ersättningsträd genomför man åtgärder på 
yngre ekar så att de åldras i förtid och snabbare får håligheter (Höjer & 
Hultengren 2004, Länsstyrelsen i Kalmar län 2005). Med en jämn ålders-
fördelning kan man undvika sådana drastiska åtgärder som man ännu inte 
vet effekten av. I eklandskapet finns också flera hotade arter, t.ex. 
läderbagge (Osmoderma eremita), som kan komma i ett lika kritiskt läge. 
Det är därför viktigt att skaffa mer kunskap om hur åldersstrukturen för 
ekbeståndet ser ut. 
      I den här studien fanns det fler ekar över 4 meter, i diameterklassen upp 
till 10 cm, i de obetade områdena än i de betade. De betade områdena hade 
däremot tätare med riktigt grova ekar (Figur 2). Skillnaden kan förklaras 
med att de betade områdena är avsatta som naturreservat just för att de har 
många värdefulla grova ekar.  Mer än hälften av de obetade områdena är 
igenväxande hagmark med yngre ekar som har framtidsvärde. I studien var 
det betydligt glesare med ekar som var 20 – 30 cm än 50 – 60 cm, både för 
betade och obetade områden. För betade områden fanns det bara 4 – 5 ekar 
per hektar i klasserna ≤ 10 cm samt 10.1 – 20 cm. Studier i Kalifornien, 
Tyskland, England och Nederländerna visar liknande, ojämna ålders-
strukturer med en tendens till glapp för yngre ekar (Callaway & Davis 
1998, Bakker et al. 2004). Till viss del kan det bero på att eken stannar 
längre inom varje diameterstadium med ökande ålder (Carlsson 2004). 
Frånsett de minsta diameterklasserna så har diameterfördelningen liknande 
form för betade och obetade områden (Figur 2). Det kan bero på att de 
områden som nu är obetade till större delen tidigare varit hävdade på något 
sätt. För att kunna vidta rätt åtgärder för bättre föryngring är det viktigt att 
ta reda på var det växer upp ekplantor och vilka förutsättningar de har att 
växa till stora träd. 
      Studien visade att tätheten av ekplantor var mer än tre gånger så stor 
under ekars kronor än utanför dessa i betade provrutor och mer än dubbelt 
så stor i ljusa obetade provrutor (Figur 3). Ett ekollon är den första 
förutsättningen för att det ska växa upp en ekplanta. Ekollon är tunga frön 



 20 

som faller rakt ner från ekkronan utan att spridas med vinden (Jensen & 
Nielsen 1986). Ekplantor som kommer upp under ekkronor har dåliga 
förutsättningar att själva växa upp till stora ekar. Enda möjligheten är att 
det stora trädet dör, annars blir de utkonkurrerade. Ekollonet måste bort 
från moderträdets skugga för att öka tillgången på det för eken viktiga 
ljuset (Jensen & Nielsen 1986, Crow 1992). Unga ekplantor drabbas 
dessutom oftare av larvangrepp om de växer under moderträdet (Rackham 
1980 citerad av Bakker et al. 2004, Smit 2002). De ekplantor som 
observerats utanför ekkronor måste ha spridits av djur som smågnagare 
(Jensen & Nielsen 1986, Rousset & Lepart 2000, Smit 2002) eller 
nötskrikor (Bossema 1979, Rousset & Lepart 2000). Dessa djur är också 
predatorer av ekollon och gräver ner en del för framtida behov. Av olika 
orsaker förbrukas inte alla de nedgrävda ekollonen. Såväl spridningen som 
”planteringen” av ekollon är gynnsam för ekens etablering. De predatorer 
som gömmer ekollon kan därför sägas leva i en symbios med eken. 
Nötskrikan föredrar skogsmark, söker ogärna föda på öppna fält och är 
mycket beroende av ekollon. Den gömmer gärna ekollonen i skydd vid 
kanten av busksnåren (Bossema 1979). Enligt Bossema (1979) var 
ekplantorna vanligare i öppna områden än under ekkronor. I de öppna 
områdena hade dessutom plantornas ekollon märken från fågelnäbb. I den 
här studien var resultatet motsatt, ekplantorna var betydligt vanligare under 
ekkronorna. Sverige har en stabil population av nötskrika (Lindell 2002) 
och Östergötland borde vara ett bra landskap eftersom det finns mycket 
skog och ekområden. De är mycket vanliga i eklandskapet under hösten2.  
      Smågnagare föredrar skydd av högt gräs framför betade områden (Smit 
2002). Större förekomst av smågnagare kan både vara gynnsamt genom att 
de sprider ekollon, men även leda till mer predation av ekollonen. I Figur 3 
kan man se en tendens till att det är glesare med ekplantor i ljusa obetade 
områden än i betade, både utanför och under ekkronor. Det kan bero på 
högre predation från smågnagare men också på marktäckningen. 
      Gräs och annan markvegetation kan konkurrera med ekplantor 
(Callaway & Davis 1998, Smit & Olff 1998 citerad av Olff et al. 1999, 
Smit 2002). Ekplantor växte oftare där det var lägre marktäckning (Figur 
4).  Det kan framför allt bero på att ekollonen har lättare att gro där och att 
småplantorna har mindre konkurrens från t.ex. gräs. Större ekplantor kan 
också själva till viss del hämma gräsväxten med sin skugga. Marktäck-
ningen var överlag lägre under ekkronor än utanför. Stora ekar skuggar 
samt förbrukar vatten och näring vilket minskar gräsväxten. Ekplantan med 
sin fröreserv och pålrot har däremot lättare att klara de betingelserna 
(Danner & Knapp 2001). Vid inventeringen observerades nästan kala 
fläckar under ekkronor på både betade och ljusa obetade platser. De var 
                                                 
2 pers. komm., Kjell Carlsson, IFM, Linköpings universitet 
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förmodligen orsakade av djur. På dessa platser växte rikligt med små-
plantor. Taggbuskarna kan också konkurrera ut gräs vilket kan vara 
gynnsamt för ekplantorna (Muller & del Moral 1966 samt Halligan 1976 
citerade av Callaway & Davis 1998). Marktäckningen var lägst vid ek-
plantor som växte i taggbuskar, särskilt i de buskar som stod under ekar. 
Den var hälften så stor i taggbuskar under ekar som i slumpade rutor. Det 
var också där tätheten av ekplantor var störst. 
 
5.2 Taggbuskar, bete och utbredning av ekplantor 
De ljuskrävande ekarna konkurreras ut av skuggtoleranta arter i en ut-
vecklad ädellövskog. För att utvecklas är ekarna därför beroende både av 
öppna betade hagmarker och att dess frön transporteras bort från moder-
trädet. Samtidigt är dess frön och plantor hårt utsatta av predation från 
samma arter som är en förutsättning för att de ska få ljus. Lösningen på den 
här paradoxen är att ekplantor kan växa upp i taggbuskar som skyddar mot 
betning (Ekman & Pettersson 1987, Callaway 1992, Rousset & Lepart 
2000, Vera 2000, Smit 2002, Bakker et al. 2004). Resultaten i den här 
studien tyder också på att förekomst av taggbuskar är avgörande för om 
ekplantor ska kunna etablera sig och överleva i betade områden. Hur 
mycket ljus kräver då taggbuskarna? Den här undersökningen visade att 
förekomsten av taggbuskar minskade markant vid en krontäckning av träd 
över 60 % (Figur 5). Bakker et al. (2004) betecknar taggbuskarter såsom 
slån, hagtorn och nypon som ljuskrävande. 
      Det växte tio gånger fler ekplantor i buskar av nypon, en och hagtorn än 
om de vuxit lika många per ytenhet i och utanför taggbuskar (Tabell 1). I 
en studie av planterade ekplantor i Nederländerna var överlevnaden högre i 
taggbuskar (Bakker et al. 2004). Taggbuskar anses dels kunna skydda mot 
betning men även skapa ett gynnsammare mikroklimat för ekplantorna 
eftersom de ger lä och kan ge ett visst skydd mot uttorkning (Callaway 
1992).  I vårt nordiska klimat borde buskar även kunna ge ett visst skydd 
mot nattfrost på våren och hösten eftersom utstrålningen av värme mot 
himlen minskar. Man kan jämföra med att perenna örter skyddar mot frost 
(Gill & Marks 1991, Crow 1992). Förekomsten av ekplantor, högre än 30 
cm ökade ungefär med en ekplanta per 9 m2 taggbuskarea i betade prov-
rutor (Figur 6). Det tyder på att taggbuskarna är gynnsamma för återväxten 
av ek. Trots att eken behöver mycket ljus kan plantan växa upp i ett busk-
snår eftersom näringen i ekollonet stödjer tillväxten under 1-2 år. När 
ekplantan har blivit högre skuggar busken mindre och fotosyntesen kan 
försörja plantan (Callaway 1992, Vera 2000). Hjorthägnet som betas av 
dovhjort i stället för nöt saknade helt taggbuskar och hade väldigt få ek-
plantor. Till skillnad mot nöt betar hjortar gärna vedartad vegetation (Olff 
et al. 1999, Smit 2002) vilket kanske kan förklara frånvaron av både 
taggbuskar och ekplantor. 
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      Enligt Bakker et al. (2004) är överlevnaden högre för ekplantor i unga 
taggbuskar än i äldre taggbuskar. Tillgängligt ljus i unga buskar är 20 % av 
ljuset på öppen mark. Ljuset i äldre taggbuskar är 10 %, lika lågt som i 
lövskog (Bakker et al. 2004).  Den här undersökningen visade en tendens 
till att taggbuskar med liten area är gynnsammare för små ekplantor än 
taggbuskar med stor area, men skillnaden är inte signifikant (Figur 7). För 
ekplantor högre än 30 cm fanns ingen skillnad mellan olika taggbuskarea 
(Figur 7). En liten buske kan inte skydda mot betning så bra när plantan blir 
högre. 
      Ek kan gro i skugga men inte växa upp i konkurrens med mer skugg-
toleranta lövträd (Jensen & Nielsen 1986, Crow 1992, Kelly 2002) utan 
måste föryngras i hävdade områden i skydd av taggbuskar (Olff et al. 1999, 
Vera 2000, Smit 2002, Bakker et al. 2004). I Figur 8 framgår att det växte 
tätast med ekplantor i taggbuskar som står i betade områden medan de 
saknades nästan helt i mörka obetade provrutor. En studie i USA med 
planterade ekollon predikterar att endast 1-2 av 50 plantor överlever mer än 
10 år under full krontäckning (Crow 1992).  
      I betade provrutor var det 30 gånger tätare med ekplantor i taggbuskar 
än utanför (Figur 8). De obetade ljusa provrutorna hade tre gånger högre 
täthet av ekplantor i taggbuskar än utanför vilket kan bero på att buskarna 
hämmar gräset (Muller & del Moral 1966 samt Halligan 1976 citerade av 
Callaway & Davis 1998). Taggbuskarna bör även ge visst skydd mot bete 
av vilt, även om t.ex. rådjur kan beta taggbuskar (Olff et al. 1999). Tagg-
buskarna täcker bara en liten del av ytan i provrutorna, mindre i de ljusa 
obetade än i de betade. I de ljusa obetade växte 93 % av ekplantorna 
utanför taggbuskar medan 48 % växte utanför taggbuskar i de betade. 
      Utanför taggbuskar i betade provrutor växte det nästan bara små ek-
plantor, medan högvuxna ekplantor saknades. I ljusa obetade provrutor 
finns det betydligt tätare med högre ekplantor utanför taggbuskar (Figur 
9a). Det är tydligt att ekplantorna äts upp av boskapen om de inte skyddas. 
Förutom taggbuskar kan stenig terräng ge plantorna ett visst skydd mot att 
bli uppätna. Detta observerades framförallt på Storängsberget och 
Sörängen. Nedfallna grenar kan också vara ett skydd (Van de Veen 1975 
citerad av Olff et al. 1999). Det kallas för ”bur” och observerades i ett fall 
under studien, i Brokinds skolhage. I den minsta höjdklassen fanns det fler 
ekplantor i betade områden än i ljust obetade. Det kan bero på att de i 
obetade områden strävar upp mot ljuset eftersom de står i högt gräs. De 
borde nå en högre höjdklass fortare där då näringen i ekollonet utnyttjas till 
höjdtillväxt istället för att bygga upp rötter (Danner & Knapp 2001) (Figur 
11). I betade områden betas plantorna av och det finns bara rikligt med små 
plantor. En ekplanta tål att betas av flera gånger innan den dör, tack vare 
näringsreserven i ekollonet och den pålrot som snabbt bildas (Bossema 
1979, Crow 1992, Crawley & Long 1995). 



 23 

      När man jämför tätheten av ekplantor i taggbuskar mellan betade 
provrutor och ljusa obetade så var det betydligt tätare med små ekplantor i 
de betade (Figur 9b). Högt gräs runt taggbuskar i obetade områden gör 
troligen att ekplantor gror sämre. Högre förekomst i obetade områden av 
smågnagare som äter upp ekollonen kan också vara en orsak. Ekens för-
måga att producera ekollon periodiskt vartannat till var fjärde år kan vara 
en anpassning för att minska predationen av ekollon. Populationerna av 
predatorer specialiserade på ekollon begränsas av åren med låg ekollon-
produktion så att fler ekollon klarar sig under toppår (Jensen & Nielsen 
1986, Crawley & Long 1995). Det var mycket glest med ekplantor från 80 
cm och uppåt i taggbuskar i de betade provrutorna medan de växte tätare i 
taggbuskar i de ljusa obetade.  
      Jämför man Figur 9a och 9b ser man att det växer betydligt tätare med 
ekplantor i taggbuskar än utanför. Ekplantorna verkar skyddas av dem i 
såväl betade som obetade områden. Kreatur ger ett intensivare betestryck 
än viltbete men det kan även vid viltbete ha viss betydelse att taggbuskarna 
skyddar. Ek betas hårdare av klövvilt än andra lövträd (Smit 2002, 
Götmark et al. 2005). 
      I betade områden växte ekplantorna i höjdklassen upp till 12 cm 38 
gånger tätare i taggbuskar än utanför (Figur 10). Trots det är bara 5 % av 
ekplantorna i taggbuskarna högre än 80 cm. Det är svårt att avgöra om det 
beror på att plantorna tuktas av betning så fort de tränger fram ur de ofta 
rätt låga och glesa taggbuskarna, eller om konkurrensen om ljus och näring 
med busken i längden blir för svår. Rousset och Lepart (2000) noterar 
också att få ekplantor växer upp genom buskarna. I fält observerade jag att 
ekplantorna ofta växte i kantzonen på taggbuskarna. Det kan bero på att 
tillgången på ljus och skyddet mot betning är i bra balans där (Bakker et al. 
2004). Det kan också bero på att nötskrikor gärna gräver ner ekollon i 
kanten av taggbuskarna (Bossema 1979).  
      Betestrycket är troligen viktigt för hur ekplantor klarar sig. Det beror på 
betestryck och årstid hur väl avbetad en hagmark är. Under vår och för-
sommar är gräset näringsrikt och produktionen av biomassa hög (Pehrson 
& Edelstam 2002). Det var stor skillnad på hur väl avbetat det var i hagarna 
vid inventeringen i juni och vid den kompletterande mätningen av stora 
ekar i slutet av betessäsongen. Ett subjektivt intryck var att förekomsten av 
ekplantor utanför taggbuskar var mycket lägre. Man kan också tänka sig att 
djuren i slutet av betessäsongen väljer att beta längre in i taggbuskarna när 
betet är sparsamt. Naturbetesmarker ska vara ordentligt avbetade på hösten, 
både för att bevara den biologiska mångfalden och för att få ett bra bete 
nästa säsong (Ekstam & Forshed 1996).  
 
5.3 Slutsatser och skötselförslag 
Gamla hålekar är viktiga för att bevara mångfalden av lavar och ved-



 24 

levande insekter.  Ekarna och deras organismer är beroende av öppna 
betade hagmarker för att utvecklas. Studien påvisar att det är glest med 
uppvuxna yngre ekar, speciellt i betade områden. Om den utvecklingen 
fortsätter länge kommer de värdefulla hålträden vi har idag på sikt inte 
ersättas med tillräckligt många nya hålträd. 
      De flesta ekplantor växer upp under ekkronor, där deras långsiktiga 
förutsättningar att växa upp till träd är dåliga. Det är också tydligt att nästan 
inga ekplantor finns i mörka obetade områden, inte ens under ekar. Ekollon 
har lättare att slå rot vid en lägre marktäckning, som det ofta är i taggbuskar 
eller under ekar. 
      Studien visade att taggbuskar är helt avgörande för överlevnad av 
ekplantor i betade hagar. De är även gynnsamma för ekplantorna i ljusa 
obetade områden. Det verkar finnas ett tröskelvärde kring 60 % kron-
täckning av träd för förekomsten av taggbuskar. Den dominerande tagg-
buskarten i de inventerade områdena var nypon. Nypon är även viktig för 
många arter av insekter och fåglar (Appelqvist & Bengtsson 1995). Ek-
plantor utanför taggbuskar har större chans att växa upp till högre höjd i 
ljusa obetade områden än i betade. På sikt har de dock dålig prognos när 
igenväxningen fortsätter och det blir mörkare. 
      I taggbuskarna i betade områden växte det tätt med småplantor, men det 
var glest med större ekplantor. Det växte sammanlagt endast 10 ekar 
mellan 1,5 och 4 m höjd i 90 provrutor (á 400 m2) i dessa områden (Tabell 
2). Det är lite med tanke på att den sammanlagda undersökta arean var 3,6 
ha. 
      Det är svårt att dra långtgående slutsatser, man måste ha respekt för det 
mycket långa tidsförloppet och de många faktorer som spelar in vid 
föryngring av ekbestånd. Studien visar dock att taggbuskar är viktiga att 
spara vid skötsel av naturbetesmarker. De måste tillåtas bli så gamla att 
ekplantor hinner växa till sig i dem. Ekarna måste bli så stora att de klarar 
betningen från boskapen innan busken får röjas bort. Det innebär en höjd 
på 4 – 5 meter och en tidsrymd på 15 – 20 år mellan röjningarna. Den bästa 
förutsättningen är i taggbuskar som inte skuggas av träd. Om fler ekollon 
kan gro i sådana taggbuskar skulle fler ekplantor kunna växa upp till träd. 
En lösning kan vara att plantera eller sprida ekollon till sådana taggbuskar, 
men det är tveksamt om det är realistiskt på grund av kostnaden. 
      Hagmarker behöver betas hårt för att bevara naturvärden och produk-
tionsförmågan. Det kan eventuellt vara en nackdel för ekplantornas över-
levnad. En ide är att stängsla av små områden i hagarna där ekplantorna får 
utvecklas skyddade från bete eller med lågt betestryck tills de kan stå emot 
betningen. Ett tredje sätt kan vara att halvstora ekar kan sparas om man 
restaurerar igenväxande ljusa obetade områden intill de skyddade ek-
hagarna. Det kan också gälla bryn och åkerholmar. Historiskt har de ofta 
varit betade (Ekstam & Forshed 1996). Denna typ av skötsel kan ge ett 



 25 

bredare spektrum av olika successionsstadier vilket är gynnsamt även för 
andra arter (Appelqvist & Bengtsson 1995). Det borde öka chansen att 
någon miljö passar föryngringen av ek och tiden kan då utvisa var. 
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Karta över inventerade områden 1 – 14 markerade med cirklar. 
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Data om inventerade områden. 

 

Område Hävd Antal 
rutor 

Area 
[ha] Antal djur Betestryck3 

[de/ha] 
Genomsnittlig
krontäckning Naturtyp Kontinuitet Genomsnittlig tagg-

buskarea per ruta 

1. Brokinds skolhage Betad 20 27,1 30 kor+30 kalvar 1,55 35 % Hagmark > 50 år 18,2 m2 
2. Sörängen, Stafsäter Betad 20 25,4 15 kvigor 0,30 28 % Hagmark > 50 år 17,1 m2 
3. Storängsberget, Bjärka Säby Betad 20 12,43 11 kvigor 0,44 28 % Hagmark > 50 år 7,2 m2 
4. Tinnerö Betad 20 55 34 kor+34 kalvar 0,87 31 % Hagmark > 45 år 18,3 m2 
5. Hjorthägnet, Bjärka Säby Betad 10 5,15 15 dovhjortar 0,65 35 % Hagmark > 50 år 0    m2 
6. Halls berg, Brokind Obetad 8 18,9 0 0 74 % Ädellövskog > 50 år 0,1 m2 
7. Engelskan, Stafsäter Obetad 8 17 0 0 59 % Ädellövskog > 35 år 0    m2 
8. Vessers udde, Bjärka Säby Obetad 8 3,79 0 0 75 % Ädellövskog > 80 år 1,1 m2 
9. Åndebäck, Sturefors Obetad 12 2,6 0 0 36 % Igenväxande 

hagmark 
> 10 år 8,0 m2 

10. Kattsätter, Sturefors Obetad 2 3,4 0 0 43 % Igenväxande 
hagmark 

 3,4 m2 

11. Dala, Sturefors Obetad 4 1,3 0 0 38 % Igenväxande 
hagmark 

 11,2 m2 

12. Flånstorp, Sturefors Obetad 3 1,6 0 0 32 % Igenväxande 
hagmark 

 7,5 m2 

13. Sörängen ohävdad, Stafsäter Obetad 4 5 0 0 30 % Igenväxande 
hagmark 

15 år 22,8 m2 

14. Djurgården, Ekenäs Obetad 3 3,3 0 0 28 % Igenväxande 
hagmark 

 7,5 m2 

 

                                                 
3 Betestryck beräknat med nötdjurenheter (ne) (Ekstam & Forshed 1996). För dovhjort används 1 djurenhet  = 1 nötkreatur = 4,5 dovhjort enligt Precision Ranching Initiative 
(2005). Ingen hänsyn har tagits till betesperiodens längd, dovhjortarna går ute året runt men stödutfodras vintertid. 
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