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Abstract  
The north limit of Quercus robur is at Dalälven which is the biological limit of Norrland – Limes 
Norrlandicus. The district of Ludvika is a part of the outflow of Mälaren and is separated from the 
rest of Dalecarlia in the aspect of geographic and topographic style. The neighbourhoods of the 
lake Väsman have a more comfortable climate and have more sun-hours than the rest of the 
Ludvika-district. 
 
For about 5.000-8.000 years ago Quercus robur was migrated into Sweden when the inland ice was 
melted. To be dispersed from the south of Sweden to the north, it took around 3.000 years. The 
average temperature was at that time about 2-3° higher than today. 
 
The vegetation period of Quercus robur – when the twenty-four hours average temperature exceeds 
5° –  is about seven months to make the acorn ripe. In the district of Ludvika the vegetation 
period is about six months. The forests of Dalecarlia consist of less than 1% of Quercus robur. 
 
The average temperature during a year has increased about 1° C. in the middle of Sweden during 
the latest thirty years. In the future we have to count in temperature increases between 2 and 6° 
C. depending on the amount of discharge to the atmosphere. The implication would be a climate 
such as in Central-Europe with a longer growing season. An implication is also increasing 
damages of forests and vegetation together with several and more extremely changes of the 
weather. 
 
The purpose of this study is to find out if an establishment has occurred of Quercus robur the latest 
decades in the district of Ludvika and what factors that causes this phenomenon. Two separate 
areas – each about 1,0 hectare –  were investigated. In area 1 which slopes in a northwest 
direction, twenty of Quercus robur were found and in area 2 which slopes in a western direction, 
twenty-eight of Quercus robur were found. Old oaks are a key biotope to rare insects and 
cryptogams. Oaks have deep roots that make them steady to storms. Mixed forests work against 
attacks of parasites, insects and root rot. Mixed forests also favours biological diversity and 
establishment of field layer. The oak-wood is a strong material and for that reason it is attractive. 
 
Keywords 
Quercus robur, Oak, Limes Norrlandicus, climate changes, extension, establishing 
 

 1



Sammanfattning 
Ekens (Quercus robur) nordgräns sägs gå vid Dalälven, Limes Norrlandicus –  den biologiska 
Norrlandsgränsen. Ludvikabygden skiljer sig naturgeografiskt och topografiskt från övriga 
Dalarna och tillhör Mälarens avrinningsområde. Trakten runt sjön Väsman har ett varmare klimat 
och fler soltimmar än den övriga bygden.  
 
För mellan 5.000-8.000 år sedan vandrade eken in i Sverige efter den senaste istiden. Det tog 
3.000 år för den att sprida sig över hela Sverige som då hade en medeltemperatur 2-3° högre än 
idag. 
 
Ekens vegetationsperiod – när dygnsmedeltemperaturen överstiger 5° –  är ca 7 månader för att 
ekollonen skall bli groningsdugliga och därmed kunna föröka sig naturligt. I Ludvikatrakten är 
vegetationsperioden ca 6 månader. Dalarnas skogar består av < 1% ek.  
 
Årsmedeltemperaturen har i Mellansverige ökat ungefär 1° de senaste 30 åren. I framtiden får vi 
räkna med temperaturhöjningar på mellan 2-6° beroende på hur stort utsläpp som sker till 
atmosfären. Detta innebär att vi på dessa breddgrader får ett klimat liknande det i Centraleuropa 
med längre odlingssäsong. Det innebär också ökande skador på skog och växtlighet samt fler och 
mer extrema väderväxlingar. 
 
Syftet med den här undersökningen är att se om etablering av ek har skett i Ludvikatrakten de 
senaste decennierna samt vilka faktorer som kan påverka detta. Två separata områden om vardera 
1,0 ha undersöktes. På område 1 i nordvästsluttning registrerades 20 exemplar av ek. På område 2 
i västsluttning registrerades 28 exemplar av ek. Gamla ekar är en nyckelbiotop för sällsynta 
insekter och kryptogamer. Ek är stormfast p g a dess djupa rotsystem. Blandskog motverkar 
parasit-, insektsangrepp och rotröta samt gynnar biologisk mångfald och etablering av fältskikt. 
Ekens virke är dessutom eftertraktat då det är hårt och slitstarkt. 
 
Sökord 
Quercus robur, Skogsek, Stjälkek, Sommarek, Limes Norrlandicus, klimatförändringar, utbredning, 
etablering 
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Introduktion 

Inledning 
Anledningen till mitt intresse för att undersöka hur utbredd eken är här i Ludvikatrakten är 
att jag under de senaste tjugo åren har lagt märke till att det finns små ekplantor på tillväxt 
här och var i skogarna närmast Ludvika, men att det däremot inte finns fullvuxna äldre 
träd i omedelbar närhet. Jag har länge funderat över när och hur detta fenomen började 
göra sig gällande. I och med detta arbete fick jag chansen att ta reda på hur stor förekomst 
av ek som finns på ett par ytor samt att fördjupa mig i vad detta kan bero på. 
 
Det finns olika svenska namn för Quercus robur; som skogsek, stjälkek och sommarek. Jag 
har valt att benämna trädet kort och gott för ek, då Quercus robur är den enda art av ek som 
kan nå upp till denna breddgrad. 
 
Bakgrund 

Bruket av ek 
Ek är ett mellaneuropeiskt trädslag. Den har i Sverige inte lika stor betydelse i skogsbruket som 
på kontinenten (Elvingson 1992). Förr klassificerades ädellövträden i fruktbärande eller icke 
fruktbärande träd. Eken med sina ollon liksom bok, hassel och apel räknas till fruktbärande då 
både människor och djur drog nytta av dess frukter. Framförallt svin uppföddes på ekollon 
(Lagerqvist m fl. 1999). 
 
Ekens virke är hårt och slitstarkt och kärnveden är rötbeständigt mot jord och vatten (Johannesson 
m fl. 2005). Virket har alltid varit eftertraktat och används till golvparkett, utomhuskonstruktioner, 
möbler och fat för lagring av vin och andra alkoholhaltiga drycker. Virket kan inte användas till 
massaved då garvsyrahalten är för hög. Under stormaktstiden var framförallt nyttan med ek inom 
skeppsbyggningen. Ägandet och nyttjandet var hårt reglerat (Lagerqvist m fl. 1999). Det var 
framförallt flottan som hade rätten till skeppsvirke och masteträd (Mattson m fl. 1992). 
 
Många växter och djur är beroende av eller gynnade av ädellövträden (www.skogforsk.se 2007). 
Ekar härbärgerar en lång rad sällsynta insekter och kryptogamer (Ljung 2000). Drygt 50 % av alla 
rödlistade arter är knutna till ädellövträd trots att ädellövträden upptar endast 1 % av 
skogsmarken (www.skogforsk.se). Drygt 500 arter av vedlevande skalbaggar lever på ek beroende 
på att träden står mycket länge under murkningsprocessen. Busk- och blåslavar dominerar på 
yngre ekar medan skorplavar finns på de äldre. Många fågelarter är också beroende av håliga träd 
för sin häckning (Johannesson m fl. 2005). 
 
På 1500-talet centraliserades kontrollen av ekbestånden. Redan på 1600-talet anlades plantskolor i 
Västeuropa där kunskaperna var stora i omskolning och utsättning av ekplantor. Ekollon 
samlades, lagrades och såldes. I mitten av 1700-talet kan man prata om en reguljär skogsvård 
(Kardell 2003). År 1830 fick ägare till skattejord fri rätt till ek (de Jong m fl. 1999). År 1839 
propagerar Hushållningssällskapet i Gävleborgs län för sådd av ekollon i Hälsingland (Kardell 
2003).  
 
Det finns ca 100.000 ha ädellövskog i Sverige. 1984 tillkom ädellövskogslagen för att garantera att 
ädellövträden, d v s bok, avenbok, ek, ask, alm, lind, lönn och fågelbär inte minskar genom 
ändrad markanvändning. Då ädellövskog inte ekonomiskt kan konkurrera med barrskog utgår 
statliga medel till markägare för att plantering och skogsvård skall skötas. Målet är att i Sverige 
kunna producera ett högkvalitativt virke samtidigt som man bevarar och skyddar det rika 
ekosystem som finns i ädellövskogar. (Andersson 1992). I Sverige har man inte samma tradition 
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med blandbestånd som i det kontinentala skogsbruket där klara ekologiska vinster finns. Fördelar 
generellt med lövinblandning av t ex björk, ek eller andra lövträd i barrskog är att det föreligger 
mindre risker för svamp-, insektsangrepp och spridning av rotröta. Lövträdens förna har högre 
pH-värde än barrförna och biologisk mångfald och etablering av fältskikt gynnas. Nackdelar är att 
blandskogar är svårare och mer komplicerade att sköta samt att kunskapen om detta fortfarande 
är begränsad (de Jong m fl. 1999). 
 

 
Figur 1. Kartan visar andelen ek av trädslagen i Sverige. (Ek m fl. 2005) 

 
I Dalarnas län finns ett virkesförråd av ek på 500.000 m3sk av landets totalt 27.300.000 m3sk. Det 
innebär 0,18% av det totala virkesförrådet. (m3sk = skogskubikmeter vilket innebär stammen 
inklusive topp och bark ovanför normal stubbhöjd) (www.skogforsk.se 2007). 
 
Även ädellövträd drabbas av skador. 1988, 1993 och 1999 inventerades ett stort antal ek- och 
bokbestånd i södra Sverige där särskilt eken visade på en negativ vitalitetstrend. 2001 gjordes en 
undersökning av Skogsstyrelsens 90 frötäktsbestånd av ek i södra Sverige. Kronutglesning fanns i 
stort sett i varje bestånd med i genomsnitt 19%. I 33 bestånd noterades grendöd som dock var 
ringa, i genomsnitt 3,2%. Barkskador noterades i 41 bestånd varav knappt ¾ i ringa omfattning, 
¼ i måttliga samt ett par med skador > 50% (Bergquist m fl. 2002).  
 
Trädens invandring 
För 12.000 år sedan började Skåne bli fritt från inlandsisen. Den första växtligheten var fjällhed 
som allteftersom ersattes av skog (Elvingsson 1992). Genom pollenanalyser och studier av 
makrofossil (frön, trädrester och kol) i torvmarkernas lagerserier kan man se hur olika trädslag 
har gjort sitt intåg (Kardell 2003). Invandring av arter pågår fortfarande, samtidigt som vissa arter 
försvinner p g a klimatförändringar eller konkurrens (de Jong m fl. 1999). För 10.000 år sedan 
började björkarna sitt intåg i Sverige och följdes av tall och hassel (Elvingsson 1992). Mellan 
8.000 och 5.000 år sedan kom en värmeperiod – den postglaciala värmetiden då ek, ask, alm och 
lind vandrade in i (Mattson m fl.1992). Jensen m fl. (2002) har undersökt kloroplast-DNA och 
funnit att en stor del av Sveriges ekar härstammar från den första invandringen efter istiden som 
har ett italienskt ursprung.  
 
Medeltemperaturen under värmetiden var 2-3 grader högre än idag (Elvingsson 1992), vilket 
motsvarar att Jokkmokk skulle ha liknande klimat som Paris (Kardell 2003). De ädla lövträden 
växte långt upp i Norrland och fjällens trädgräns låg betydligt högre än idag. När värmeperioden 
led mot sitt slut så kröp dessa gränser längre söderut. De senaste 2.500 åren har klimatet varit 
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ganska likartat, tämligen svalt och fuktigt (Elvingsson 1992) vilket har gynnat granen som 
vandrade in från öster och boken som vandrade in från söder (Matsson m fl. 1992). Det var 
mycket långa tidsskillnader mellan vegetationsutvecklingen i södra och norra Sverige, för ekens 
del ungefär 3.000 år (Kardell 2003). För 500 år sedan var ädellövträden vanliga i främst södra 
Sveriges men även mellersta Sveriges skogar. Numera är dessa områden till största delen täckt av 
barrskog (www.slu.se 1999). 
 
Ekens utbredning och tillväxtfaktorer 
Dalälven räknas som den biologiska norrlandsgränsen – Limes Norrlandicus – och anses utgöra 
ekens nordgräns i Sverige. Dock är den huvudsakliga utbredningen långt söder om älven. (Ljung 
2000).   

 
Figur 2. Utbredningskarta över ek. (Mossberg m fl. 2003). 

 
Eken trivs bäst på djupa, leriga eller mullrika jordar med god markfuktighet. Den är det enda 
trädslag som även växer bra på styv lerjord. Den har ett djupt rotsystem som innebär att den är 
mycket stormfast (de Jong m fl. 1999). Den bör planteras i syd eller sydvästsluttning. Man bör 
undvika ståndorter med stor risk för vårfrost (Håkansson m fl. 1994), då frost under 
vegetationsperioden är ett dödligt hot mot små ekplantor (Almgren m fl. 2003). Ek är ett 
pionjärträd som gärna utvecklar stamklykor. För att undvika alltför stora skötselkostnader är det 
lämpligt att plantera den tillsammans med andra trädslag som håller tillbaka tillväxten av lägre 
grenverk. Lämplig ståndort är södra Värmland, Uppland och söderut (Håkansson m fl. 1994). 
Äldre ekar behöver fritt utrymme för kronan då de är känsliga för trängsel (de Jong f fl. 1999). 
Det bör vara åtminstone fem meter mellan ekens krona och övriga trädkronor (Carlsson m fl. 
2002). Eken är ett s k bandporigt lövträd liksom andra ädellövträd. Detta innebär att ju snabbare 
träden växer desto större andel sommarved och därmed högre densitet på virket. Med barrträd är 
det tvärtom. Övriga lövträd är ströporiga och bildar lika kärl på vår- eller sommarved. Ju högre 
densitet – ju högre virkeskvalitet (de Jong m fl. 1999). 
 
Föryngring av ek kräver relativt öppna miljöer då den är både ljus- och värmekrävande. Större 
förekomster av ek finns främst intill värmemagasinerande vattensystem där vegetationsperioden 
blir längre (Johannesson m fl. 2005). Det är under den så kallade vegetationsperioden då 
medeltemperaturen över dygnet är högre än + 5°C som många arter är begränsade till att växa 
och föröka sig. Eken behöver en vegetationsperiod längre än 7 månader för att ekollonen skall bli 
groningsdugliga. Planterade ekar kan växa längre norrut men kan inte föröka sig av egen kraft 
(Elvingson 1992). Eken bildar ollon först vid 50-60 års ålder, dessa mognar på senhösten. Med 5-
7 års mellanrum är det s k ollonår då eken ger en riklig skörd av ollon. Dessa sprids vanligen av 
ekorrar och nötskrikor (Johannesson m fl. 2003). 
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På våren avgör temperaturen när plantan skall börja växa medan det på hösten är nattlängden 
som styr invintringen. Det geografiska ursprunget styr hur mycket värme och vilken nattlängd 
respektive planta behöver för sin cykel. Vid förflyttning bibehåller plantorna den ursprungliga 
geografiska cykeln. Generellt gäller att lokalt material används vid plantering (de Jong m fl. 1999). 
Lindqvist m fl. (2001) har undersökt hur känsliga ekplantor är vid förflyttning under olika 
tidpunkter på hösten. Invintringen måste ha inträtt för att plantan skall ha en god möjlighet att 
överleva och uppvisar dessutom en ökad vitalitet efter längre perioder av kyla. 
 
En ek kan bli så gammal som ca 900 år. Man räknar med att den växer de första 300 åren, för att 
sedan stå frisk i 300 år och sedan stå i 300 år under nedbrytning. Ekar når en höjd av 8-12 m vid 
ungefär 30 års ålder och en höjd av 15-18 m vid ungefär 50-60 års ålder beroende på bonitet. 
(Johannesson m fl. 2005). Vid mycket goda förhållanden kan ek ha en diameter av ca 0,7 m vid 
120 års ålder. Vid sämre bonitet uppnås denna grovlek först vid minst 150 års ålder och ofta mer 
därtill (Almgren m fl. 2003). Vid ängs- och betesmarksinventering 2002-2004 inventerades grov 
ek med definitionen diameter > 1 m. I Dalarna finns endast 13 stycken träd registrerade. Endast 
ett län (förutom de som har 0) har färre registrerade träd, nämligen Gävleborg. Totalt 
registrerades 22.786 ekar med diameter > 1 m. Inventeringen omfattade hävdade och nyligen 
övergivna ängs- och betesmarker (Johannesson m fl. 2005). 
 
Abiotiska faktorer i Ludvikatrakten 
Ludvika kommun ligger på ungefär 60° nordlig latitud och 15° östlig longitud. Följande datum är 
ett medelvärde mellan åren 1961 och 1990; årsmedeltemperaturen är mellan 2-4°, vårens inträde 
är 25/3 – 1/4, sommarens inträde 20/5 – 25/5, höstens inträde 15/9 – 20/9 samt vinterns 
inträde 15/11 – 20/11. Den senaste vårfrosten inträffar mellan 15/5 – 1/6 och den tidigaste 
höstfrosten inträffar mellan 1/9 – 15/9. Vegetationsperioden är mellan 160-180 dygn 
(www.smhi.se 2007). 

 
Figur 3. Ludvika ligger mellan två gränser; 160-170 och 170-180 dygn med medeltemperatur över + 5°. 

(www.smhi.se 2007) 
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Tillsammans med Smedjebackens kommun bildar Ludvika kommun Västerbergslagen. Detta 
område skiljer sig både naturgeografiskt och topografiskt från de övriga dalakommunerna. Dess 
avrinningsområde hör till Mälarens vattensystem via Kolbäcksån och Hedströmmen och har 
ingen anknytning till Dalälvens avrinningsområde. Man kan indela kommunen i tre typer av 
områden – Sjöbygden, Järnbergen och Finnmarken. Dessa har mycket skiftande 
klimatförhållanden. Längs Väsmansdalen och dess vattendrag är det ett utpräglat lågland som 
ligger ca 150 m över havet. Klimatet i Sjöbygden är varmare och har fler soltimmar i genomsnitt 
än den övriga bygden. Skogarna här bär en mellansvensk prägel med lövträd som lönn, ek och 
klibbal som förökar sig spontant. Brukspatron Carl Edward Roth anlade i mitten av 1800-talet 
vid Herrgården intill Väsmans strand en engelsk park med ädla lövträd och cypresser. Parken är 
idag under restaurering (Ljung 2001). 
 
Klimatpåverkan 
Beräkningar visar att den idag fortsatta ökningen av användandet av fossila resurser, ekonomisk 
tillväxt samt befolkningstillväxt skulle kunna innebära en genomsnittlig temperaturökning av ca 
6° de närmaste hundra åren på jorden. Det är ett tiofaldigande av den temperaturökning som har 
skett de senaste hundra åren. Om utsläppen minskas kan temperaturhöjningen begränsas till ca 
2°. En höjning slår dock olika mot olika delar av jordklotet. Ökningen förväntas blir större ju 
längre norrut man kommer samt med störst ökning vintertid. För Sveriges del kan man förvänta 
sig en 50% kraftigare temperaturhöjning än genomsnittet. Exempelvis får Sverige en höjning av 
ca 4° om jordens genomsnittliga ökning är ca 2,5°. Det innebär t ex att norra Sveriges ökning blir 
ca 6° på vintern. Konsekvenserna av detta är paradoxalt nog sett ur Sveriges perspektiv delvis 
goda. Vi kan förvänta oss högre avkastning från skogs- och jordbruk samt även en ökning av 
vattenkraftproduktion till följd av klimatrubbningarna (www.naturvardsverket.se 2007). Många 
värmeälskande arter, däribland eken skulle kunna växa så långt norröver som Övertorneå 
(Elvingson 1992). För stora delar av världen är det dock en katastrof med ökande torka och 
översvämningar som ger minskande vattenresurser och matproduktion (www.naturvardsverket.se 
2007).  

 
De senaste 30 åren visar en ökning av årsmedeltemperaturen i Stockholmsområdet med ca 1°. 
Liknande kurvor finns för norra respektive södra Sverige och visar liknande tendenser 
(www.smhi.se 2007). Jämförelsevis kommer våren en vecka tidigare nu än för 30 år sedan 
(www.naturvardsverket.se 2007). 
 

 
Figur 4. Rekonstruerad årsmedeltemperatur, Stockholm 1756-2005.  

Värdena för de enskilda åren markeras med staplar, som är röda om de är högre och blå om de är lägre än 
medelvärdet för hela serien. Temperaturens långtidsvariation åskådliggörs med hjälp av två kurvor; den kraftigaste 

visar utjämnade 30-årsmedelvärden och den tunnare 10-årsmedelvärden (www.smhi.se 2007). 
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En ökning av medeltemperaturen kan indirekt ge skador på skogen, vilka följer: 1) Högre 
sommartemperatur ökar avdunstningen som i kombination med luftföroreningar kan ge 
omfattande skador. 2) Ökat kväveläckage då torrperioder minskar skogens förmåga att ta upp 
kväve. 3) Högre temperatur företrädesvis på vintern gynnar både svampar och skadeinsekter 
vilket genererar en ökning av parasitangrepp. 4) Varmare vintrar i kombination med fler och 
starkare vindar ökar risken för stormfällning (Elvingson 1992). 
 
Intervjuer med personer boende i trakten 
Bengt Eriksson (född 1940) som bor på den äldsta gården i Harnäs (Sjöbo) berättar om de fyra 
ekarna bakom huset från 1650-talet. Den största har en diameter på 0,9 m och är sammanväxt 
med en ask. Den torde ha uppnått en ålder av gott och väl 100 år. De andra har en diameter av 
0,75 respektive 0,3 och 0,3 m. Bengt tror att den största också är över 100 år och de båda andra 
över 60 år. Bengt har tittat på foton från början av 1950-talet där de två största ser ut att ha en 
diameter på ca 0,3 m. Han minns att de två mindre var i pinnstorlek när han var barn. Varje höst 
kommer ett gäng nötskrikor och kalasar på ekollonen. Bengt rör sig mycket ute i naturen och har 
uppmärksammat att det finns mycket ek på tillväxt på Biskopsnäset. Han funderar över om det 
beror på klimatförändringar.  
 
Bengt Danielsson har en av de större ekarna i Harnäs med diametern 0,4 m på sin tomt. När han 
flyttade dit för 35 år sedan så berättade den gamle ägaren att han själv hade planterat vad han 
kallade för den ”ryska” eken. Det är oklart när den blev planterad men en ”trädkunnig” person 
tror att eken är 80-90 år gammal. Bengt har aldrig sett några ekollon på trädet. 
 
Hans Hansson (född 1936) bor i Harnäs (Hillänget) och har vandrat mycket i Marnässkogen både 
som barn och i vuxen ålder. Hans uppfattning är att ek inte har funnits i skogarna tidigare, men 
att det nu i Marnässkogen närmast Harnäs finns ek. 
  

Syfte och frågeställning 

Hypotes och syfte 
Anledningen till mitt intresse för hur ek eventuellt har anpassat sig till förhållanden i 
Ludvikatrakten är att ek av hävd inte naturligt växer och sprider sig i denna klimatzon. De ekar 
som finns här i trakten är planterade företrädesvis i parker och på kyrkogårdar. Jag har dock lagt 
märke till att det nu finns en del ek i skogarna närmast Ludvika och mitt intresse för denna 
företeelse består i att försöka ta reda på hur och varför. Jag har funderat över om klimatet har 
förändrats så att en spontan tillväxt har börjat ske eller om det finns andra faktorer som kan 
påverka en etablering av ek på dessa platser. Syftet med det här arbetet är att undersöka hur 
många ekplantor det växer på två utvalda områden och hur förhållandena ser ut på växtplatserna 
samt hur de närmaste omgivningarna ter sig och vilka faktorer som kan påverka en etablering.  
 
Frågeställning 
Hur ser etableringen av ek ut på två utvalda platser i Ludvikatrakten? 
Vilka faktorer kan orsaka en etablering? 
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Material och metoder 
Material 
Litteratur, orienteringskartor, ortofoto, satellitkartor, Garmin GPS 76, snitslar av olika färg, 
Canon A520 digitalkamera, tumstock, anteckningsblock, penna och dator. 
 
Område 1 
Ludvika 4:1. Marnässkogen, närmare bestämt Norsberget som ligger öster om Ludvika. Privat 
ägare. Området är 1,0 ha stort och sluttar mot nordväst. Högsta höjd 200 m ö h och lägsta höjd 
173 m ö h. Senaste avverkning i området skedde 1994 och upptog ca hälften av det avgränsade 
området. Den mogna skogen är till största delen gran men även inslag av björk finns. På det 
avverkade området växer idag rikligt med björk- och rönnsly. Mellan dessa två typer finns 
rågångar och en del öppna ytor till följd av större och mindre stigar som korsar området. 
Vegetationstyp är både blåbärstyp och smalbladig grästyp (Hägglund m fl. 1994). 
 

 
 

Översiktsbild över område 1 
Område 2 
Ludvika 6:1. Biskopsnäset, delvis ett rekreationsområde som ligger i norra Ludvika. Kommunen 
är markägare. Området är 1,0 ha stort och sluttar mot väst. Högsta höjd 172 m ö h och lägsta 
höjd 148 m ö h. Finns inga uppgifter om senaste avverkning. Däremot synes området vara röjt 
för några år sedan. Området består av blandskog av gran, björk och rönn med inslag av lönn och 
tall samt en riklig asktillväxt ner mot sjön. Den dominerande markvegetationstypen är smalbladig 
grästyp med relativt stort inslag av blåbärstyp samt inslag av lågörttyp (Hägglund m fl. 1994). 
 

 
 

Översiktsbild över område 2 
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Metoder 
Tillvägagångssätt 
Första steget i undersökningen var att utse två intressanta områden. Urvalskriteriet för dessa var 
att bonitet var lämplig och att ek hade synts växa där samt att det fanns öppna platser så att ek 
har möjlighet att etablera sig. Tre typer av kartor införskaffades: orienteringskarta, ortofoto och 
satellitkarta. Vid tre tillfällen besökte jag respektive område. Vid första tillfället gjordes en 
översikt inför lämplig avgränsning samt att säkerställa att ek fanns i dessa områden. Vid andra 
tillfället snitslades områdena in. Vid det tredje tillfället gjordes själva inventeringen. 
 
Inventering 
Det snitslade området lades in punkt för punkt i GPS:n. Därefter gjordes linjetaxering med ca 
fyra meters mellanrum vilket innebär att man söker av området i räta linjer. När en ek 
observerades märktes den med snitsel och punkten lades in på GPS:n. Eken fotograferades och 
höjden mättes samt bonitet och omgivning bestämdes. Vid avslutad inventering tankades 
uppgifterna från GPS:n över till en dator och fördes över till både ortofoto och satellitkartor. På 
satellitkarta kan man avläsa vilken typ av skog som finns på ett område: barr- eller lövskog, 
gammal eller ung skog. Äldre barrskog har en blågrön färg medan yngre har en brunröd färgton. 
Lövträd har en klart röd till rosa färgton (Axelsson 1980).  
 
Metodöverväganden 
Att inventera ek på våren kan bli tidspressat på grund av att eken utvecklar sina blad ganska sent i 
förhållande till andra trädslag. Vid den första rekognoseringen (2007-05-15) så var det svårt att 
upptäcka ek eftersom dess blad inte hade spruckit ut ännu. Marken var dock täckt med gamla 
eklöv som fällde avgörandet. Därför blev inventeringen gjord så sent som 2007-05-24. 
Jag har valt platserna med tanke på att det finns förutsättningar för ek att etablera sig, d v s det 
bör vara/ha varit relativt öppna ytor. I provyta 1 ingår även uppvuxen barrskog att sätta i relation 
till andra ytor. Hänsyn har inte tagits till om det finns gamla ekar i omedelbar närhet. 
 
Att använda sig av ett instrument som man är ovan vid kan ha sina nackdelar. I område 1 gjordes 
en spårmätning för att avgränsa området. Det innebär att GPS:n kontinuerligt lägger ett spår 
exakt där man går. I område 2 fanns vid ett tillfälle ingen satellitkontakt så spårmätningen 
misslyckades. Där fick istället punkter 1 – 12 markera avgränsningen. Därför är ekpunkterna 
numrerade från 13 – 41 (se resultat), totalt 29 punkter. På grund av okunskap är ett par punkter 
dubbelförda (se resultat) då dessa vid första tillfället inte syntes i GPS:n. 
 
Felkällor 
Beroende på hur satelliterna rör sig i förhållande till varandra kan punkter markeras med 5-10 
meters förskjutning. Därför syns några punkter ligga utanför de avgränsade områdena. Trots det 
relativt korta avståndet mellan inventeringslinjerna kan plantor missas.  

Resultat 
Omgivning 
Område 1 
Runt område 1 har jag registrerat tre äldre ekar på privattomter i byn Harnäs (se kartbilaga, foto 
nedan). Dessa har en diameter av ca 0,4 m samt en ålder av ca 60-90 år. I byn Sjöbo norr om 
Harnäs ned mot sjön Övre Hillen, (se kartbilaga).har jag registrerat 4 stycken stora gamla ekar på 
en privattomt. Diametern på dessa är 0,9 (foto nedan) och 0,75 samt två med diametern 0,3 m. 
Åldern på de två största är gott och väl över 100 år och de två mindre runt 60-70 år.  
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Vänstra bilden är den gamla eken i Sjöbo med asken till höger. Bilden till höger är den ”ryska” eken i Harnäs. 
 
 

Område 2 
Runt område 2 finns stora gamla ekar på Kyrkogården, i Kyrkparken och på Roths äng (se 
kartbilaga). Den allra största finns i Kyrkparken (foto nedan) och har en diameter av ca 1,1-1,2 m. 
Här finns ytterligare fem stycken med en diameter på ca 0,8 m. På kyrkogården finns också flera 
ekar med diametern 0,8 m. Stadsträdgårdsmästaren berättar att man för några år sedan gjorde 
borrprov på några av ekarna som visade att dessa var ungefär 150 år. Vid Biskopsnäset finns två 
ekar på en allmänning intill villabebyggelse (foto nedan) alldeles innan man kommer ner på 
elljusspåret (gulmarkerad led på ortofoto, se kartbilaga). Dessa har en diameter på 0,25 m. En stor 
ek med diametern 0,3 m står bredvid elljusspåret. För övrigt finns det en del större ekar på andra 
ställen i anslutning till elljusspåret. 
 

 
 

Jätteeken i Kyrkparken och de två ekarna vid villaområdet på Biskopsnäset. 
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Inventering 
Område 1 
20 stycken ekplantor i en höjd av mellan 0,3–5,0 meter registrerades. Alla utom en står relativt 
ljust på endera en öppnare yta eller med omgivande lövsly. En planta står mycket mörkt under en 
gran. Området har eftermiddags- och kvällssol. Enligt satellitkartor och ortofoto syns 
fyndplatserna koncentrerade till ung blandskog mot kanter av mogen barrskog eller stigar. 

 
Tabell 1. Visar GPS-punkter, plantans höjd, bonitet samt omgivande faktorer. 

MARNÄSSKOGEN 

GPS-
punkt 

Plantans 
höjd i m 

Bonitet Omgivande faktorer 

1 0,5 Blåbär Öppen 
2 2,5 Smalbladig Sly av björk och rönn i samma höjd 
3 1,5 Smalbladig Högre sly av björk 
4 1,2 Smalbladig Högre sly av björk 
5 Dubbelförd med punkt 2 
6 0,5 Blåbär Öppen mot rågång 
7 0,8 Blåbär Sly samt enstaka större träd 
8 0,4 Blåbär Öppen glänta i skog 
9 0,6 Blåbär Öppen glänta i skog 
10 2,0 Smalbladig Öppen yta mellan sly och skog 
11 0,8 Smalbladig Öppen yta mellan sly och skog 
12 0,3 Smalbladig Öppen yta intill skog 
13 0,7 Blåbär Öppen glänta i skog 
14 0,5 Smalbladig Öppen glänta i skog 
15 2,0 Smalbladig Öppen glänta i skog 
16 2,0 Smalbladig Öppen glänta i skog 
17 4,0 Smalbladig Öppen glänta i skog 
18 5,0 Smalbladig Sly av björk och rönn 
19 2,0 Smalbladig Sly av björk och rönn 
20 1,6 Blåbär Mörkt under gran + andra omgivande träd 
21 3,0 Smalbladig Mellan en gran och en björk 
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Marnässkogen område 1, inventerade ekar
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Figur 5. Diagram över ekplantornas höjd i område 1. 

 
 

  
Bilderna visar GPS-punkt nr 6 och nr 16 

 
Område 2 
28 stycken ekplantor i en höjd av 0,15 – 12,0 m registrerades. Alla plantor har fritt utrymme runt 
sig då området är röjt och sly inte har tagit överhanden ännu. Området har eftermiddags- och 
kvällssol. Enligt satellitkartor och ortofoto syns fyndplatserna koncentrerade mot öppnare ytor 
som stigar, men även en koncentration finns i mitten av området där det var brantare än i övrig 
terräng. 
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Tabell 2. Visar GPS-punkter, plantans höjd, bonitet samt omgivande faktorer.  

BISKOPSNÄSET 

GPS-
punkt 

Plantans 
höjd i m 

Bonitet Omgivande faktorer 

13 2,0 Blåbär 
14 1,5 Blåbär 
15 2,5 Blåbär 
16 5,0 Blåbär 
17 2,0 Smalbladig 
18 0,5 Smalbladig 
19 1,8 Lågört 
20 1,7 Lågört 
21 0,6 Lågört 
22 0,3 Smalbladig 
23 0,3 Smalbladig 
24 0,3 Smalbladig 
25 0,7 Smalbladig 
26 0,3 Blåbär 
27 0,15 Smalbladig 
28 0,2 Smalbladig 
29 0,2 Smalbladig 
30 0,3 Blåbär 
31 12,0 Blåbär 
32 6,0 Smalbladig 
33 6,0 Smalbladig 
34 5,0 Smalbladig 
35 5,0 Blåbär 
36 0,5 Blåbär 
37 0,6 Blåbär 
38 0,3 Lågört 
39 0,15 Lågört 
40 0,4 Lågört 
41 Dubbelförd med p 40 

Hela området syns vara röjt för några år sedan. 
Det är gott om utrymme mellan alla stora träd. 
Här och var börjar låg sly göra sig gällande.  
 
Även flera av ekplantorna visade sig vara röjda 
men har skjutit nya skott, nämligen nr 36, 37, 38 
och 40. 
 
Ek nr 30 är rotskott från en mindre död ek. 

 
 

 Biskopsnäset område 2, invent ekar
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Figur 6. Diagram över ekplantornas höjd i område 2. 
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Bilderna visar GPS-punkt nr 23 samt nr 33 och 34. 

Diskussion 
Inventeringen visar att område 1 har ett bestånd av 20 ekar. Området ligger ganska högt och är 
relativt frostkänsligt. Dock kan avrinningen vara god då marken sluttar. Den högre slyn fungerar 
förmodligen som skärm och skyddar ekplantorna  från frost. Förutsättningarna får därför ses 
som tämligen goda. Område 2 har ett bestånd av 28 ekar. Detta område har bra ljusinsläpp och 
rymd tack vare den kontinuerliga röjningen. Några av ekarna har också råkat ut för röjning, men 
har skjutit skott igen. Området ligger i anslutning till sjön Övre Hillen och sluttar mot väster, en 
mer gynnsam miljö än område 1. Intressant att notera är att på område 2 var det en riklig 
asktillväxt ned mot sjön. Ask är inte heller ett trädslag som ses växa spontant i våra skogar. 
 
Resultatet är mer slående än vad jag hade hoppats på, speciellt vad gäller område 1 som inte har 
en lika gynnsam miljö som område 2. Vad gäller område 2 hade jag däremot förväntat mig en viss 
etablering, men ändå inte av den här omfattningen. 
 
När det gäller område 1 så växer alla ekar uteslutande där det hade varit avverkat eller i närheten 
av andra öppna ytor exempelvis rågångar eller stigar. Om man jämför fördelningen mot ortofoto 
kan man se att det stämmer överens med den bilden. Ingen ekplanta registrerades i den mogna 
skogen. När det gäller område 2 så är hela området blandskog som är öppen och luftig till följd 
av kontinuerlig röjning. Tillväxten här följer i stort stigar och kanten av en äng samt en 
koncentration mot mitten av området. (Obs att de röda punkterna i den blå linjen inte är 
ekförekomst utan avgränsning, se metodöverväganden). Vid jämförelse med ortofoto kan man se 
att även detta stämmer mot kartbilden. Satellitbilderna är svårare att tolka då dels förskjutningen 
(felkälla) gör sig gällande och dels är det svårt att tolka färgerna. Ljusare färg innebär dock att det 
är yngre skog. 
 
När det gäller längd och då i viss mån ålder så kan man utifrån tabell 1 se att de 8 högsta ekarna 
(2,0-5,0) står grupperade i södra delen av område 1. I den norra delen är det företrädesvis små 
plantor under 1 m utom en uppstickare på 2,0 m. Det verkar vara så att etableringen av de olika 
grupperna har skett vid olika tidpunkter. På område 2 är gruppen på öst- respektive västsidan 
blandade i höjd. Den stora grupperingen i mitten visar på ett spännande resultat nämligen att här 
finns de verkliga höjdarna (5,0-12,0 m) blandade med de riktigt små (0,15-0,3 m). En fundering är 
om de äldsta i gruppen redan kan producera ollon som har grott och genererat de små plantorna.  
  
Från början var min tanke att försöka bestämma ålder på någon av ekarna genom att såga av den 
och räkna årsringarna, givetvis med markägarens tillstånd. Att göra detta hade jag emellertid 
varken mod eller såg en avgörande betydelse i då undersökningen är liten. Jag avstod från det 
momentet och har nöjt mig med att ungefärligen åldersbestämma ekarna efter längd. Jag har 
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varken mätt omkrets eller diameter på inventeringsytornas ekar då alla dessa är av varierande 
pinntjocklek och ingen åldersbestämning kan göras utifrån dessa tjocklekar. 
 
På område 1 varierar höjden på ekplantorna mellan 0,3-5,0 m. Enligt Johannesson m fl. (2005) är 
ett ungträd runt 30 år när det har en höjd av 8-12 m. Det bör innebära att inget av dessa träd är 
över 30 år. Boniteten är någorlunda god men de övriga abiotiska faktorerna kan innebära att 
träden är äldre än de till synes är. Konstigt nog så noterades ingen planta mindre än 0,3 m. Det 
kan dock vara svårt att upptäcka så små plantor i den här terrängen, de kan vara dolda av 
exempelvis blåbärsris. Utanför det här arbetet skall jag i höst se om något av träden här 
producerar ekollon eller inte, för att få en fingervisning om åldern.  
 
På område 2 varierar höjden mellan 0,15-6,0 m med en uppstickare på 12,0 m. Även här borde 
träden vara under 30 år utom möjligtvis uppstickaren på 12,0 m. Här däremot sågs flera ganska 
små plantor, kanske beroende på andra markförhållanden. Här är det en bördigare typ av mark 
som tillsammans med ett gynnsammare läge gör att eken förmodligen växer snabbare än på 
område 1. Å andra sidan kanske klimatet överlag är tillräckligt kärvt så att tillväxten sker långsamt 
och träden är äldre än utifrån längdklassificeringen.  
 
Intressant i dessa sammanhang är att vegetationsperioden för ek är ca 7 månader för att 
ekollonen skall bli groningsdugliga. Enligt SMHI:s väderkartor  är vegetationsperioden högst 6 
månader eller mindre (se figur 3) för Ludvikatrakten. Tyvärr finns inte material för enskilda 
väderstationer tillgängliga så att jag kunde få exakta mätdata. Väderkartorna är antagligen ganska 
generella men samtidigt kan de vara i behov av en uppdatering. Klart står emellertid att 
årsmedeltemperaturen har höjts med 1° de senaste 30 åren. Det skulle kunna vara den skillnad 
som behövs för att eken skall kunna etablera sig här i trakten. Förmodligen låg dessa områden på 
gränsen innan temperaturhöjningen och jag skulle tro att på vissa gynnsamma platser och 
förhållanden har eken redan tidigare kunnat självså sig även i den här trakten. Jag tycker mig 
kunna avläsa en sådan skillnad mellan område 1 och 2 då ekar äldre än 30 år finns i skogen på 
Biskopsnäset men inte i Marnässkogen. Det kan också vara så att en etablering kan ske om det 
någon eller några säsonger är särskilt gynnsam temperatur förmodligen kombinerat med ett bra 
ollonår. Om man tittar på figur 4 så kan man se att högre temperaturer än normalt varade på 
1940- och 1970-talet. Det kan vara orsaken till att flera av de ekar som bedöms vara i 70-
årsåldern och 30-40-årsåldern finns. Det kan vara så att exempelvis ekarna på område 1 kan vara 
runt 30-40 år och kan härstamma från värmeperioden på 1970-talet. Den klimatförändring som vi 
upplever nu kan istället generera en ny generation ekplantor som vi inte har sett resultatet av 
ännu. 
 
Förutom klimatförändringar kan det finnas andra orsaker till en etablering. Med tanke på att de 
äldre träd som finns i närheten av inventeringsytorna har en ålder mellan 70-150 år och eken 
producerar ekollon från 50-60 års ålder så har det funnits tillgång till ollon under, säg högst 20-
100 år. Flertalet av de ollonproducerande träden i omgivningarna torde ha funnits i högst 30-40 
år vilket kan stämma med ungefärlig ålder i de bestånd jag fann på de båda inventeringsytorna. 
Att ek inte har etablerats här i trakten tidigare kan helt enkelt bero på att det inte har funnits 
tillgång till ekollon. Å andra sidan finns det flera träd som är runt 150 år företrädesvis i närheten 
av område 2 men även ett par i närheten av område 1 som skulle kunna föröka eken naturligt 
långt tidigare. De kan å andra sidan vara ”föräldrar” till 70-100-åringarna. En annan orsak till att 
bestånden på inventeringsytorna är så unga och att inga äldre ekar finns i våra skogar är att lövsly 
utan undantag har röjts och kemiskt bekämpats i våra barrbestånd tills för några decennier sedan.  
Att kunna få ett svar på mina frågor är svårt, särskilt då jag inte har gjort någon åldersbestämning 
genom provborrning eller avhuggning. Klart står emellertid att det finns många unga ekar på 
dessa två inventeringsytor. 

 17



Framledes skulle det vara intressant att göra en större och mer omfattande undersökning i olika 
delar av kommunen för att dels se om det finns etablering på andra områden och dels då kunna 
utröna var gränsen går mellan olika klimatzoner. 
 
Slutsats 
Ett förvånansvärt stort antal ekplantor/träd har noterats vid inventering. Åldern på dessa kan 
vara upp till högst 30-40 år. Årsmedeltemperaturen har ökat med 1° de senaste 30 åren vilket kan 
vara en av orsakerna till etablering av ek i Ludvikatrakten. En annan orsak kan vara att det inte 
har funnits tillgång av ekollon tidigare då eken måste uppnå en ålder av 50-60 år innan den 
producerar ollon. En tredje orsak är att man utan undantag har bekämpat lövsly i våra barrskogar 
under senare delen av 1900-talet. Om det tidigare har funnits ekplantor har de aldrig kunnat nå 
någon högre ålder. Förmodligen kan alla tre orsakerna samverka till att etablering av ek har skett 
först de senaste 20-40 åren. Etableringen kan på sikt vara till gagn både för sällsynta och 
rödlistade arter såsom insekter och kryptogamer samt för skogsbruket som kan vinna fördelar 
härur.  
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Bilagor 
Bilaga 1 ekinventering, Marnässkogen 
Kartan visar en översikt över område 1 Marnässkogen (rödmarkerat) dels i ett större perspektiv i 
förhållande till Ludvika och byn Harnäs samt ett ortofoto över området där blå linje markerar 
avgränsning och röda punkter markerar ekplantor. 
 

Bilaga 2 ekinventering, detaljkarta Marnässkogen 
Kartan är en satellitbild över område 1 Marnässkogen. Den blå linjen markerar avgränsningen 
och de röda punkterna markerar ekplantor. Punkternas numrering motsvarar numreringen i tabell 
1. Olika färgschatteringar symboliserar olika trädslag. Rosaröd färg är lövträd, rödbrun färg är ung 
barrskog och grönblå färg är äldre barrskog. 
 

Bilaga 3 ekinventering, Biskopsnäset 
Kartan visar en översikt över område 2 Biskopsnäset (rödmarkerat) dels i ett större perspektiv i 
förhållande till Ludvika samt ett ortofoto över området där blå linje markerar avgränsning och 
röda punkter markerar ekplantor. 
 

Bilaga 4 ekinventering, detaljkarta Biskopsnäset 
Kartan är en satellitbild över område 2 Biskopsnäset. Den blå linjen markerar avgränsningen och 
de röda punkterna markerar ekplantor. Punkternas numrering motsvarar numreringen i tabell 2. 
Olika färgschatteringar symboliserar olika trädslag. Rosaröd färg är lövträd, rödbrun färg är ung 
barrskog och grönblå färg är äldre barrskog.
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