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Sammanfattning 
 
Under hösten 2003 påbörjades en inventering av naturminnesskyddade ekar i det så kallade 
naturminneskomplexet Kungs-Barkarö (Kungsörs och Köpings kommuner) och som sedan 
avslutades 2005. Inventeringen inkluderade 26 bestånd med naturminnesmärkta ekar och 
utfördes både på bestånds- och på trädnivå. På beståndsnivå inventerades beståndens 
naturvärde, förekommande arter, naturtyp, hävd och grad av igenväxning. Ungefär hälften av 
bestånden är välskötta medan den andra hälften befinner sig i olika stadier av igenväxning.  
 
På trädnivå inventerades 1915 ekar, varav 1220 var naturminnesmärkta. Eftersom 1832 ekar 
är fridlysta i det beskrivna området saknas 612 naturminnesmärkta ekar. Trädens position 
samt flera parametrar, såsom vitaliteten, grovleken, grad av inväxningen och åtgärdsbehoven 
noterades. Totalt hittades 577 ekar med en omkrets i brösthöjd över 314 cm. Dessa ekar 
klassas som jätteträd enligt Skogsstyrelsens riktlinjer. Trädens vitalitet klassificerades i de 
flesta fall som ”klart minskad”, beroende på trädens höga ålder, men även på grund av stark 
igenväxning av bestånden.  
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Inledning 
 
Gamla träd är mycket värdefulla som substrat för många organismer. Ek är särskilt värdefullt 
då eken är det trädslag som hyser störst artantal och störst antal rödlistade arter (Måreby 1995, 
Naturvårdsverket 2004). Många insekter är beroende av mulmrika ihåligheter i gamla ekar, 
som t.ex. den sällsynta läderbaggen (Osmoderma eremita). ”Mulm” kallas en blandning av 
murken ved, vedmjöl och andra rester som ofta finns i håligheterna. Dock är faunan i gamla 
ekar ofta beroende av solexponering och en igenväxning runt trädet har en direkt negativ 
inverkan på eken som livsmiljö och på ekens livslängd (Nilsson 2001). 
 
Västmanlands län ligger vid nordgränsen för ett flertal ädellövträd. Området kring Mälaren 
hyser på grund av sitt gynnsamma växtklimat ett stort antal gamla grova träd, ofta stående i 
före detta hävdade marker. Under senare år har igenväxning av dessa områden lett till att 
många grova ekar liksom deras ofta ljuskrävande invånare hotas genom beskuggning av 
konkurrerande trädslag. 
 
I Naturminneskomplexet Kungs-Barkarö, mellan Köping och Kungsör i Västmanlands län, är 
landskapet präglat av bestånd med 300-400 år gamla ekar. Området klassas som särskilt 
värdefullt i Naturvårdsverkets rapport ”Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker” 
(Naturvårdsverket 2000) med en stor artrikedom och vissa värmekrävande arter som gör 
området unikt för Sverige. Sverige har ett internationellt ansvar att bevara dessa bestånd, som 
inte bara är intressanta ur biologisk synpunkt utan dessutom är värdefulla för friluftslivet. 
Området har också en intressant historisk bakgrund. Det var nämligen Gustav Vasa som lät 
plantera ekarna i området, eftersom virket skulle användas för skeppsbyggnad. Det var också 
han som år 1527 började byggandet av en Kungsgård i Kungs- Barkarö. Kungsgården miste 
sin betydelse under 1800-talet då det kungliga livstallet flyttade till Strömsholm och de vackra 
byggnaderna brann ner. Men de uråldriga jätteekarna finns fortfarande kvar. De flesta av dem, 
1832 stycken, är sedan år 1917 respektive 1931 fridlysta som naturminnen. Naturminne är en 
speciell skyddsform som fridlyser enstaka objekt som anses värdefulla ur biologisk eller 
geologisk synpunkt. De flesta naturminnen bildades under 1900-talets första hälft. Idag 
används denna skyddsform mycket sällan, nu är naturreservat den vanligaste formen av 
naturskydd. Naturminnena ska vara märkta med en skylt som hänvisar till fridlysningen av 
objektet (se fig. 1).  

 

 
Figur 1: Skylt som visar att trädet är naturminne 

 
Många av ekarna i Kungs-Barkarö är numera hotade av igenväxning och är i starkt behov av 
skötsel, mest röjning eller frihuggning av uppkommande konkurrerande träd och därefter helst 
regelbunden betning. Målsättningen för projektet var att inventera samtliga naturminnen i 
Kungs-Barkarö som underlag för framtida skötselplaner. Ekarnas läge såväl som vitalitet, 
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grovlek, hålförekomst och behov av åtgärder bestämdes för att få ett underlag för framtida 
skötselplaner. 
 
 
Metodik 
 
År 2003 och 2005 inventerade Länsstyrelsen naturminnesmärkta ekar i naturminneskomplexet 
Kungs-Barkarö, Köpings och Kungsörs kommun, i Västmanlands län (se fig. 2). Inven-
teringen utfördes i två etapper, hösten 2003 av Magnus Johansson och våren 2005 av Askia 
Wittern. Inventeringen skedde både på bestånds- och trädnivå. Inventeringen på beståndsnivå 
genomfördes huvudsakligen under 2003 och kompletterades sedan 2005. Inventeringen på 
trädnivå skedde däremot huvudsakligen 2005, med kompletteringar från 2003.  

 
                    
                     Figur 2: Inventeringsområdet 
 
 
I bestånd med naturminnesmärkta ekar (se bilaga 1) inventerades alla ekar med en 
stamomkrets i brösthöjd över 100 cm, då skylten som hänvisar till att eken är naturminne har 
lossnat på många träd. Under 2003 användes en annan metod. Här inventerades alla träd med 
en stamomkrets av minst 220 cm samt alla träd med naturminnesskylt. Trädens position 
bestämdes i tolv bestånd (A, C, G, H, I,  M, O, P, Q, Y, Z, Å; se bilaga 1) med hjälp av 
DGPS- mottagare (felmarginal på högst fem meter) och i de andra bestånden med GPS-
mottagare (felmarginal på högst 20m). I delar av bestånden V, S och G användes ortofoto och 
kompass för att ange trädens position. Några få träd i de markerade områdena kan ha 
förbisetts, framförallt träd med omkrets strax över 100 cm och i stora skogsområden med glest 
stående grova träd.  
 
 
 

Köping 

Kungs- 
Barkarö 

   Arboga Kungsör 

Mälaren 
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Beståndsnivå 
Följande parametrar noterades på beståndsnivå: 
 
Nuvarande naturtyp 
Typmiljön har klassificerats enligt Naturvårdsverkets rapport 5081: ”Sydsvenska lövskogar 
och andra lövbärande marker” (Naturvårdsverket, 2000), med tilläggsklasserna 
tallskog/granskog, blandskog löv-barr och åkerholme<0.3 ha.  
Krontäckningsgrad  
0-40%, 40-60%, 60-80%, 80-100% 
Hävd 
Tomt/park, nötbete, hästbete, fårbete, slåtter, ospecifierad hävd, ingen hävd 
Mark 
Torr, frisk, fuktig, blöt 
Dominerande trädslag 
Trädslag med minst 2/10 krontäckning räknas upp i fallande abundans (vanligaste först). 
Andelarna är uppskattningar. 
Skyddsvärda trädslag 
Trädslag (ett eller flera) som har höga naturvärden och bör prioriteras vid skötseln av 
beståndet. 
Efterträdare 10-30 cm dbh  
Förekomsten av ekar i denna grovlek klassas som riklig, allmän, sparsam eller saknas. 
Efterträdare 30-70 cm dbh  
Förekomsten av ekar i denna grovlek klassas som riklig, allmän, sparsam eller saknas. 
Död ved >20 cm dbh 
Uppskattas per hektar. Även grova döda grenar uppe i trädkronorna räknas. 
Kärlväxter 
Kärlväxtfloran klassificeras dels med avseende på typ: hävdgynnad flora, ohävdsflora, 
blandad flora, lundflora, gräsmatta, fältskikt saknas, ej bedömd - dels med avseende på 
naturvårdsintresse: exklusiv, inslag av signalarter, trivial, ej bedömd. Riklig förekomst av 
signalarter leder till att floran klassas som exklusiv. Blandad flora avser en blandning av 
hävdgynnade arter och igenväxningsarter eller lundarter i olika proportioner, normalt sett i 
igenväxande marker. 
Vedsvampar 
Exklusiv, inslag av signalarter, trivial, ej bedömd. Riklig förekomst av signalarter leder till att 
floran klassas som exklusiv. 
Lavar 
Exklusiv, inslag av signalarter, trivial, ej bedömd. Riklig förekomst av signalarter leder till att 
floran klassas som exklusiv.  
Restaureringsbehov 
Detta är behovet av röjning och gallring på beståndsnivå. En betad ekhage med luckig struktur 
och grässvål betraktas som relativt välskött även om ganska många värdefulla ekar är trängda. 
I bestånd där majoriteten av de värdefulla ekarna är trängda klassas restaureringsbehovet som 
akut även om objektet betas. Värdefulla ekar som tränger varandra betraktas inte som 
restaureringsbehov. Akut restaureringsbehov (>50% av arealen), visst restaureringsbehov 
(<50% av arealen), inget restaureringsbehov. 
Önskvärd naturtyp 
Naturtyp som är önskvärd att beståndet sköts mot. Typmiljöer enligt SNV rapport 5081 
(Naturvårdsverket 2000) med vissa tillägg: Betade miljöer har delats in i klasser efter 
slutenhetsgrad (öppen ekhage 0-40%, halvöppen ekhage 40-60%, tät ekhage, 60-80%, 
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skogsbete, fritt utvecklad skog). När det är oklart hur beståndet bör skötas så väljs alternativet  
skötselutredning. 
Beskrivning 
Fritext om beståndet.  
 
Trädnivå 
Inventeringsmetodiken av de enskilda ekarna följer Hultengren och Nitare (1999). Följande 
parametrar inventerades: 
 
Trädform:  
Spärrgrenigt: Tydligt spärrgrenig tillväxt med levande grenar nära marken åt alla håll. Om 
grenarna närmast marken är döda så ska trädformen vara ännu tydligare samt de närmaste 
levande grenarna ovanför ha grenar som fortfarande når relativt nära marken. 
Ensidigt spärrgrenigt: Tydligt spärrgrenigt åt bara ett håll. Under inventeringen 2003 
klassades även sådana träd som spärrgreniga. 
Grenfri stam, hög krona: Inga stora levande grenar under ca 4 m ovan marken.  Om dessa 
finns under 4 m ovan mark så ska trädet ha en tydlig dominerande krona högt upp. 
Mellanting: Tveksamma fall och när inga av ovanstående kriterier uppfylls. 
Avstånd till andra träd:   
Inväxande: Ett närstående träds krona växer in i trädets krona mer än 10 cm. 
Ännu fristående: Kronan utan inväxande grenar från närstående träd eller ett närstående träds 
krona växer in i trädets krona högst 10 cm. Kronan på närstående träd är högst 0,5 m bort från 
trädets krona. Fristående: Kronan utan inväxande grenar från närstående träd, avstånd krona 
till krona av närstående träd 0,5 till 4 m. 
Frihuggen: Inga konkurrerande träd inom en radie på 4 m från kronans yttergräns.  
Då kronan är skadad bör en uppskattning av kronans tidigare utbredning vara vägledande. 
Håligheter: 
Litet hål, ca 3-10 cm i diameter. 
Medelstort hål, ca 10-15 cm i diameter. 
Stort hål, ca 15-30 cm i diameter. 
Jättestort hål, klart större än 30 cm. 
För alla hål görs en beskrivning av eventuell mulmförekomst som beskrivs under övrigt. Om 
hålen finns över synhöjd så görs en med bästa intentioner trolig uppskattning om 
mulmförekomsten. 
Vitalitet: 
Denna skala anger trädets vitalitet i flera steg (för förtydligande se fig. 3). 
Friskt: Inga stora grenar döda. Inga döda grenändar som sticker ut ur övre delen av kronan. 
Något minskad vitalitet: Högst några grenar i den yttersta kronan döda. Några stora grenar 
kan ha gått av både nedtill och högre upp. Lätta angrepp av kärnvedsrötande svampar. 
Klart minskad vitalitet: Klart trängd med en stor grengallring nedtill. Alternativt eller i 
kombination så glesas kronan ut av flera döende och döda grenar. En stamdel av en 
dubbelstam kan vara död. Relativt kraftiga angrepp av kärnvedsrötande svampar som gjort 
håligheter i stammen. 
Döende: Bara några få levande grenar kvar. 
Dött stående: Helt dött träd, även högstubbar högre än 2 m. 
Dött liggande: Helt dött träd. 
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 a                                b                                 c                          d                      
            

 
Figur 3: Exempel på ekar i de olika vitalitetsklasserna; (a) friskt,  (b) något minskad vitalitet, (c) klart minskad 
vitalitet och (d) döende. 
 
 
Åtgärdsbehov: 
Behovet av röjning eller frihuggning, snarast eller inom de närmaste tio åren. Behovet är 
bedömt med utgångspunkt från det enskilda trädets behov. 
Följande klasser har använts: 
Akut behov: Eken är hotad eller på väg att blir det och behöver akuta åtgärder. Åtgärder 
föreslås här inom en period av två år (Hultengren & Nitare 1999).   
Mindre behov: Behov av frihuggning eller röjning är inte akut men kan behövas inom en 
tidsperiod av tio år.  
Inget behov: Eken mår bra eller har något sämre vitalitet beroende på trädens ålder, inte 
saknaden av solljus eller annat. Trädet kan vara trängt av inväxande träd, men i så fall från 
andra naturminnen eller värdefulla träd då behovet av åtgärder prioriteras bort. I så fall nämns 
detta under övrigt.   
Naturtyp: 
Allé, vägkant, lövskog, blandskog, betesmark, slåtteräng, åker/åkerholme, tomt/park.  
Föryngringsträd: 
Eftersom ekarna står i bestånd inventerades föryngringsträd inom en radie av ca 20m runt 
varje träd för att få en uppskattning av föryngringen inom hela beståndet. Föryngringsträden 
klassificerades som unga med en diameter upp till 50 cm (ek: ca 50 år) och som äldre med en 
diameter över 50 cm. Sly räknades inte.  
Övrigt:  
Kommentarer som kan tyckas vara av intresse för trädet ifråga, t.ex. kulturspår, grova grenar 
på marken och mulmförekomst i eventuella hål. Även vedlevande svampar noterades 
eftersom dessa har betydelse för trädets nedbrytningsprocess (t.ex. sannolikhet för en snar 
framtida mulmhålsbildning). Här kan man även läsa om skylten som visar att trädet är skyddat 
som naturminne (se fig. 1) saknas. 
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Resultat och Diskussion 
 
En fullständig GIS-databas med alla inventerade bestånd och deras beteckning samt alla ekar, 
deras position och parametrar kan erhållas från Länsstyrelsen i Västmanlands län vid 
förfrågan.  
 
Totalt inkluderade studien 26 bestånd med naturminnesmärkta ekar (se bilaga 1). I bestånden 
inventerades 1915 ekar med en omkrets >100 cm varav 1220 träd var markerade som 
naturminnen. Detta är en minskning med 332 naturminnesmärkta ekar sedan inventering 
1970/1971, då 1552 träd med naturminnesskyltar räknades. Räknar man bort naturminnena 
som upphävts, skulle det idag finnas kvar 1832 naturminnesmärkta ekar i området. Det saknas  
således totalt 612 naturminnesmärkta ekar i naturminneskomplexet. Minskningen kan bero på 
att skylten har trillat av trädet, att trädet har fällts illegalt utan tillstånd från Länsstyrelsen, att 
trädet stormfällts och skylten inte var synlig eller att skylten har plockats av till exempel 
lekande barn.  
 
I de inventerade bestånden har 577 ekar en omkrets i brösthöjd över 314 cm och kan därmed 
klassificeras som jätteträd enligt Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i 
kulturlandskapet (Naturvårdsverket 2004). De sex grövsta ekarna har en omkrets av 560–  
665 cm och står fördelade på olika områden i södra delen av området. Den grövsta eken, med 
en omkrets av 665 cm (diameter 212 cm), är ett solitärt träd på den gamla gården Fläskskär. 
  
 
Hävd 
De flesta av de gamla ekhagarna (57%; se fig. 4) hävdas idag genom bete (nöt, häst, får) eller 
allmän tomt-, gård- och  vägskötsel. 43% av områdena hävdas inte och befinner sig i olika 
stadier av igenväxning. Dessa områden skulle behöva åtgärdas genom röjning eller kan i vissa 
fall lämnas till fri utveckling (se bilaga 2). 

Ingen
42%

Nötbete
26%

Hästbete
6%

Fårbete
3%

Tomtskötsel
23%

 
Figur 4: Hävd i de inventerade bestånden.  

 
 
Åtgärdsbehoven varierar starkt mellan naturtyperna. Minst åtgärdsbehov hade naturminnen 
stående på tomt eller i trädgård. Strax därefter följer ekar vid vägkanten och i betesmark. Mest 
behov av röjning har träd som står i blandskog (se figur 5).  
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Figur 5: Åtgärdsbehov i olika naturtyper. Inga åtgärdsbehov (gul), mindre åtgärdsbehov (blå) 
och akuta åtgärdsbehov (röd). 

 
 
 

Vitalitet 
Ekarnas vitalitet domineras starkt av klasserna ”klart minskad vitalitet”. Att så få träd som  
7 % (se figur 6) klassificerades som friska beror framförallt på ekarnas höga ålder. Att också 
många relativt unga träd med en omkrets under 220 cm noterades i denna klass beror 
troligtvis på att många bestånd är igenväxande före detta betesmarker och naturminnena är 
ofta i starkt behov av friställning.  
 

7%

28%

53%

6%
1% 5%

 
 

Figur 6: Vitalitet för ekarna i Kungs-Barkaröområdet. Frisk (gul), något minskad vitalitet (röd), klart minskad 
vitalitet (grön), döende (brun), dött liggande (vit), dött stående (svart).  
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Grovleksfördelning 
Grovleken varierar kraftigt mellan naturminnena, från naturminnesmärkta ekar med en 
diameter av 33 cm (omkrets 101 cm) upp till den grövsta eken i bestånd C (gamla gården 
Fläskskär) med en omkrets av 665 cm (diameter av 212 cm). De flesta ekar har dock en 
omkrets av 200-300 cm, se fig. 7. 
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Figur 7: Grovleksfördelning hos ekar i naturminneskomplexet Kungs-Barkarö (ekar under 1m omkrets 
inventerades inte). 
 
 
Hålstorlek 
Grova hålträd, det vill säga träd med en stamomkrets i brösthöjd över 125 cm och en 
utvecklad hålighet i stammen klassas som särskilt skyddsvärda enligt Naturvårdsverkets 
åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet (Naturvårdsverket, 2004). I 
naturminneskomplexet Kungs-Barkarö hittades det 514 sådana ihåliga ekar med varierande. 
hålstorlek, se fig. 8 och bilaga 4. Dessa träd är mycket intressanta ur naturvårdssynpunkt som 
habitat för skalbaggar, t.ex. den sällsynta läderbaggen (Osmoderma eremita). Spår av denna 
art hittades i området 1996 av Niclas Jansson (Länsstyrelsen 1997). Enligt Sven G. Nilssons 
sammanställning år 2001 av områden med mer än 30 rödlistade skalbaggsarter, enligt då 
gällande rödlista, var Kungs-Barkaröområdet ett av 47 områden i södra Sverige med mer än 
30 rödlistade vedskalbaggsarter (S.G. Nilsson 2001). Här finns det således ett särskilt ansvar 
för att bevara hålträd som habitat för dessa och andra arter.  
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Figur 8: Hålstorleksfördelning hos ekarna. Litet hål: 3-10cm; medelstort hål: 10-15 cm;  
stort hål: 15-30 cm; jättestort hål: >30 cm 
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Bilaga 2 



 



Beståndsbeskrivningar 
 

Beståndsbeteckning: A 
Namn Längs vägen och i skogen söder om Täcklunda 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass  
Naturmiljö Igenväxt äng/ hage  
Krontäckningsgrad 80-100 % 
Hävd Ingen 
Mark Frisk 
Dominerande trädslag Ek, gran 
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh Allmänna 
Efterträdare 30-70 dbh Allmänna 
Död ved >20 cm diameter 1-10/ha 
Kärlväxtflora, typ: Skogsmarksarter 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Trivial 

Vedsvampflora Exklusiv 
Lavflora Trivial 
Restaureringsbehov Akut (>50% av arealen) 
Önskvärd naturtyp Tät ekhage 60-80% krontäckning 
Objektbeskrivning Igenväxande betesmark som går över i blandskog. Ett bestånd med ekar i alla 

åldrar där de äldre är spärrgreniga och de yngre har hög krona. Ekarnas vitalitet 
är akut hotad genom igenväxning.  
 
Det finns gott om hålträd och på en klen, ihålig och undertryckt ek i vägkanten 
växer kärnticka (VU, sårbar; Gärdenfors, 2005). Det är hög prioritet på att öppna 
upp området eftersom det här finns så många grova, vidkroniga ekar. 

 
Beståndsbeteckning: B 
Namn Betesmark söder om Täcklunda vid korsningen av vägen Täcklunda-Fläskskär 

och vägen till Överby 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass 1 
Naturmiljö Ekhage och några träd vid vägkanten 
Krontäckningsgrad 80-100 % 
Hävd Ekhage: Nötbete; Vägkanten: Ingen 
Mark Torrt/ Frisk 
Dominerande trädslag Ek, hägg, rönn 
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh Sparsamma 
Efterträdare 30-70 dbh Allmänna 
Död ved >20 cm diameter 11-20/ha 
Kärlväxtflora, typ: Blandad flora 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Exklusiv 
Lavflora Exklusiv 
Restaureringsbehov Mindre på hagen; akut vid vägkanten 
Önskvärd naturtyp Tät ekhage 60-80% krontäckning 
Objektbeskrivning En hage med gammelekar där träden är eller har varit spärrgreniga och är måttligt 

högväxta. Ekarna har utvecklat djupa barkfåror och får antas vara minst 250 år 
gamla. Det finns många hål- och jätteträd.  
 
Epifytfloran är ljuspräglad och exklusiv, men ekarna håller på att invaderas av 
mjöllavar förmodligen pga det stora inslaget av inträngande hägg och rönn som 
gör mikroklimatet alltför fuktigt. 
 



Hagen betas väl, men det finns ändå restaureringsbehov - hägg och rönn behöver 
gallras bort för att lavfloran på ekarna skall kunna bibehållas. I beståndet 
påträffades oxtungssvamp, gul dropplav (NT, missgynnad; Gärdenfors, 2005) 
och brun nållav vid fältbesöket. 

 
Beståndsbeteckning: C 
Namn Fläskskär 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass 1 
Naturmiljö Vårdträdsmiljö/ igenväxt äng/ ekhage  
Krontäckningsgrad Varierande: 0-40%, 80-100% 
Hävd Ingen 
Mark Frisk 
Dominerande trädslag Ek, gran, björk 
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh Allmänna 
Efterträdare 30-70 dbh Allmänna 
Död ved >20 cm diameter 11-20/ha 
Kärlväxtflora, typ: Blandad flora; ohävd- och hävdgynnad 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Exklusiv (sannolikt) 
Lavflora Exklusiv (sannolikt) 
Restaureringsbehov Akut (ca 50% av arealen) 
Önskvärd naturtyp Halvöppen ekhage 40-60% krontäckning 
Objektbeskrivning Igenväxt före detta tomt- och hagmark med vidkroniga ekjättar. Ett förfallet hus 

där ingen bor står på tomten. Beståndet har inte varit igenväxt speciellt länge och 
lavfloran på ekarna är ljuspräglad och ser mycket fin ut. 
 
Mängden hålträd och grova träd är stor, många ekar har en omkrets av mer än 
fyra meter (i området står den grövsta eken i Kungs- Barkarö med 6,64 m 
omkrets!).  Mitt i området har det planterats gran för 20-30 sedan och dessa 
granar hotar många av de grova ekarna.  
 
I den nordöstra kanten av området som är ganska så öppet finns relativt många 
yngre ekar i blandad ålder (ca 10 till 50 år).  

 
Beståndsbeteckning: D 
Namn Hillerbacken 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass  
Naturmiljö Lövskog 
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Ingen 
Mark Frisk 
Dominerande trädslag Ask, ek, lokalt rönn 
Skyddsvärda trädslag Ek (ask, rönn) 
Efterträdare 10-30 dbh Sparsamma  
Efterträdare 30-70 dbh Sparsamma  
Död ved >20 cm diameter 1-10/ha 
Kärlväxtflora, typ: Ohävdsflora, fältskikt saknas 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Ej bedömd 
Lavflora Trivial 
Restaureringsbehov Inget 
Önskvärd naturtyp Ädellövskog 



Objektbeskrivning Askskog med enstaka lönnar och glest stående, spärrgreniga ekar som i sig är 
skyddsvärda, men igenväxningen har gått så långt att de ljusberoende värdena för 
länge sedan har försvunnit. Beståndet betas av nötkreatur.  
 
Magnus föreslår att man håller öppet runt ekarna och låter området utvecklas till 
en gammal asklund med mycket död ved. De grövsta askarna i området är 85 cm 
dbh.  
 

 
Beståndsbeteckning: E 
Namn Lövskog och tre åkerholmar strax söder om Botten 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass  
Naturmiljö Ädellövskog 
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Ospecifierad 
Mark  
Dominerande trädslag  
Skyddsvärda trädslag Ek  
Efterträdare 10-30 dbh Sparsamma  
Efterträdare 30-70 dbh Allmänna 
Död ved >20 cm diameter  
Kärlväxtflora, typ: Ej bedömd 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Ej bedömd 
Lavflora Ej bedömd 
Restaureringsbehov Mindre 
Önskvärd naturtyp  
Objektbeskrivning Fin lövskog med några av de grövsta ekar i naturminneskomplexet Kungs-

Barkarö.  
 
Beståndsbeteckning: F 
Namn Tre åkerholmar söder om Björklunda på andra sidan vägen 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass  
Naturmiljö Ekhage 
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Nötbete 
Mark  
Dominerande trädslag Ek (+ en liten dunge med alm insprängd bland ekarna) 
Skyddsvärda trädslag Ek, alm 
Efterträdare 10-30 dbh allmänt 
Efterträdare 30-70 dbh Rikliga 
Död ved >20 cm diameter 1-10/ha 
Kärlväxtflora, typ: Ohävdsflora 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Exklusiv (sannolikt) 
Lavflora Exklusiv (sannolikt) 
Restaureringsbehov Mindre (<50% av arealen) 
Önskvärd naturtyp  
Objektbeskrivning Blockmarkskullar med gammal ekskog. Området betas men det finns ett visst 

slyröjningsbehov bland blocken, där djuren förmodligen undviker att gå. 
 
Här finns även en liten grupp med insprängda almar som har växt upp med 
ekarna och nu är försvagade och i vissa fall ihåliga.  

 
 



Beståndsbeteckning: G 
Namn  
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass  
Naturmiljö Ekhage 
Krontäckningsgrad 60-80% 
Hävd Nötbete 
Mark  
Dominerande trädslag  
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh  
Efterträdare 30-70 dbh  
Död ved >20 cm diameter  
Kärlväxtflora, typ:  
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

 

Vedsvampflora  
Lavflora  
Restaureringsbehov Ingen 
Önskvärd naturtyp Halvöppen ekhage, 40-60% krontäckning 
Objektbeskrivning   
 
Beståndsbeteckning: H 
Namn Ekholmen 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass  
Naturmiljö Gård med många ekar på tomten och på ett område med bar mark där hästar går  
Krontäckningsgrad 60-80% 
Hävd Tomtskötsel och hästbete 
Mark  
Dominerande trädslag Ek  
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh Sparsamt 
Efterträdare 30-70 dbh  
Död ved >20 cm diameter  
Kärlväxtflora, typ: Mest naken jord 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Ej bedömd 
Lavflora Ej bedömd 
Restaureringsbehov Visst (<30% av arealen) 
Önskvärd naturtyp  
Objektbeskrivning Gård med flera hästhagar. Ekarna står i och runt hagarna, i trädgården och på 

gården. Ekarna är fina, de får mycket ljus men hästarna gnager på barken. Träden 
är delvis skyddade mot gnag men ibland inte tillräckligt. En rad med stora granar 
växer in i några naturminnen och skulle ur naturvårdssynpunkt behöva tas bort.  

 
Beståndsbeteckning: I 
Namn Björklunda 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass 1 
Naturmiljö Två igenväxta åkerholmar i sydöstra delen: En ekhage i norra delen 
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Ingen hävd på de två sydöstra holmarna; Nötbete (Highland cattles) på norra 

holmen 
Mark Torr/ Frisk 
Dominerande trädslag Ek (sydöstra holmarna); Ek och alm (norra holmen) 
Skyddsvärda trädslag Ek (sydöstra holmarna); Ek och alm (norra holmen) 



Efterträdare 10-30 dbh Allmänna 
Efterträdare 30-70 dbh Rikliga 
Död ved >20 cm diameter 1-10/ha 
Kärlväxtflora, typ: 2003: Ohävdsflora (brännässlor); Lundflora 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Inslag av signalarter (storrams, stinknäva) 

Vedsvampflora Exklusiv 
Lavflora I intervallet Exklusiv-inslag av signalarter 
Restaureringsbehov Akut (>50% av arealen) 
Önskvärd naturtyp  
Objektbeskrivning Blockiga holmar med vidkroniga jätteekar. Alla tre holmar är starkt igenväxta, 

också den norra holmen som betas av kor, eftersom korna antagligen undviker att 
gå i de blockiga delarna där ekarna står.  
 
Det finns hålträd och död ved av alm i beståndet. Lågor med bland annat 
svartöra.  

 
Beståndsbeteckning: J 
Namn Fyra Åkerholmar sydost om Ekholmen 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass 1 
Naturmiljö Igenväxt äng; Ekhage, numera åkerholme 
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Ingen  
Mark Torr/ Frisk 
Dominerande trädslag Ek, asp, lönn (vissa av holmarna), hägg 
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh Rikliga 
Efterträdare 30-70 dbh Rikliga 
Död ved >20 cm diameter 1-10/ha 
Kärlväxtflora, typ: Blandad flora (många partier med ängsflora blandat med ställen där grässvålen är 

upplöst) 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

 

Vedsvampflora Sannolikt exklusiv 
Lavflora Sannolikt exklusiv 
Restaureringsbehov Akut (>50% av arealen) 
Önskvärd naturtyp Tät ekhage 60-80% 
Objektbeskrivning Igenväxta ekbackar med många grova, spärrgreniga gammelekar, de flesta ihåliga 

och många med (åtminstone i bryn) artrik, ljuspräglad lavflora. Spridda grova 
eklågor och ektorrakor. Misstänkt fynd  av sydlig sotticka (VU, sårbar; 
Gärdenfors, 2005) på en sådan låga. 
 
Området har en bra åldersstruktur angående ek. Det finns många potentiella 
efterträdare. Restaureringsbehovet pga igenväxning är stort. 

 
Beståndsbeteckning: K 
Namn Åkerholme nordväst om Björklunda 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass 1 
Naturmiljö Igenväxt äng; ekhage, numera åkerholme 
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Ingen  
Mark Torr 
Dominerande trädslag Ek, lönn  
Skyddsvärda trädslag Ek, lönn 
Efterträdare 10-30 dbh Allmänna  
Efterträdare 30-70 dbh Allmänna  
Död ved >20 cm diameter 1-10/ha 



Kärlväxtflora, typ: Blandad flora (blandade partier med grässvål respektive brännässlor) 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Sannolikt Exklusiv 
Lavflora Sannolikt Exklusiv 
Restaureringsbehov Akut (>50% av arealen) 
Önskvärd naturtyp Halvöppen hage med ek och lönn, 40-60% krontäckning 
Objektbeskrivning Igenväxt åkerholme med kortväxt ek och lönn med utbredd krona. Klass 1- nivå 

både för ek och lönn. Både ek och lönn är mycket grova träd med stamdiametrar 
över en meter.  
 
Det är en mycket skyddsvärd eklokal med ljuspräglad epifytflora, många hålträd 
och mycket död ved. I princip varje lönn i området är antingen ihålig eller 
senvuxen med artrik epifytflora och mossfällar.  
 
Området är bara måttligt igenväxt och har en någorlunda öppen struktur, men för 
många naturminnen är röjningsbehovet ändå mycket stort. 

 
Beståndsbeteckning: L 
Namn Ekbestånd väster om Ekholmen vid väg 56 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass  
Naturmiljö Åkerholme <0,3ha 
Krontäckningsgrad 40-60% 
Hävd Ingen  
Mark Frisk 
Dominerande trädslag Ek 
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh Sparsamma 
Efterträdare 30-70 dbh Saknas 
Död ved >20 cm diameter 1-10/ha 
Kärlväxtflora, typ: Blandad flora 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Trivial 

Vedsvampflora Inslag av signalarter 
Lavflora Ej bedömd 
Restaureringsbehov Visst (<50% av arealen) 
Önskvärd naturtyp Öppen ekhage 0-40% krontäckning 
Objektbeskrivning Ett ca 0,3ha stort bestånd med gamla och skyddsvärda ekar med 

krontäckningsgrad runt 40%. Ek, vide, hassel, ask och rönn. Tät högväxt grässvål 
med daggkåpor, måror, klöver och rikligt med högväxta tistlar, brännässlor, mm.  
 
Beståndet är än så länge (2003) inte speciellt igenväxt men hävdas inte på något 
sätt utom i ena kanten (hästhage). De tre ekar som står i hästhagen har 
gnagskador på barken, men trädens vitalitet är än så läge inte hotad, bara 
epifytfloran har tagit skada.  
 
Mitt i beståndet ligger många grova nedfallna grenar tillsammans på ett ställe. 

 
Beståndsbeteckning: M 
Namn Hovgården 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass  
Naturmiljö Igenväxt före detta äng/ hage 
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Ingen  
Mark  
Dominerande trädslag   
Skyddsvärda trädslag Ek 



Efterträdare 10-30 dbh  
Efterträdare 30-70 dbh  
Död ved >20 cm diameter  
Kärlväxtflora, typ:  
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

 

Vedsvampflora  
Lavflora  
Restaureringsbehov Akut (>50% av arealen) 
Önskvärd naturtyp  
Objektbeskrivning Hage med gamla spärrkroniga ekar, kraftigt igenvuxen med hassel och 

ädellövträd. Huvudsakligen igenväxnings- och lundflora (brännässlor, älggräs, 
stinksyska, stinknäva, nejlikrot, hässleklocka, trolldruva, mm.) och mark utan 
fältskikt.  
 
Små partier med kvardröjande ängsflora i ytterkanterna. I det extremt igenväxta 
partiet norr om grusvägen finns en liten grupp efterträdare till gammelekarna. Ett 
solklart restaureringsobjekt där trenden fortfarande går att vända.  

 
Beståndsbeteckning: N 
Namn Ängsholmen 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass  
Naturmiljö Lövskog 
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Södra delen: tomt, mellersta delen: ingen, norra delen: ospecificerad hävd 
Mark Frisk 
Dominerande trädslag Hassel, ek, alm, lönn  
Skyddsvärda trädslag Ek, lönn, alm 
Efterträdare 10-30 dbh Sparsamma 
Efterträdare 30-70 dbh Sparsamma  
Död ved >20 cm diameter 21-50/ha 
Kärlväxtflora, typ: Ohävdsflora  
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Exklusiv 
Lavflora Exklusiv (fin flora, men mycket döende gul dropplav -akut behov av 

restaurering) 
Restaureringsbehov Akut (>50% av arealen) 
Önskvärd naturtyp Tät ekhage 60-80% krontäckning 
Objektbeskrivning Starkt igenväxt före detta öppen ekhage med grova spärrgreniga ekar. Numera 

sluten ädellövskog. I norra delen står det en liten grupp med mossiga lönnar och 
döda almar. Här betas skogen och fältskiktet är mycket glest -mest naken jord, 
vissna eklöv och späda brännässlor. Ekarnas kronor är akut hotade men pga betet 
finns epifytfloran på ekarna fortfarande kvar. Småflikig brosklav på lönnar. 
Hålträd av lönn och alm. 
 
Mellersta delen betas inte och är den tätaste delen av beståndet. Här finns enstaka 
getaplar. Fältskiktet domineras av ask, alm, liljekonvalj, nejlikrot mm, med 
inslag av lundväxter som trolldruva och hässleklocka och stora partier naken 
jord.  
 
Södra delen är parkliknande och har en hög grässvål med mycket brännässlor. 
Ekarnas kronor är hotade även här, men epifytfloran är bibehållen och fin.  
 
Beståndet är ett given restaureringsobjekt som bör prioriteras högt. Många gamla 
och ihåliga ekar gör att såväl vedsvampfloran och lavfloran är exklusiv. Här finns 
bland annat kärnticka (VU, sårbar; Gärdenfors, 2005), mycket blekticka (NT, 
missgynnad; Gärdenfors, 2005), gammeleklav och mycket gul dropplav (NT, 



missgynnad; Gärdenfors, 2005).  
 
Gammelekarna står i många fall tätt med en hel del större igenvuxna före detta 
luckor utan gamla träd. Det vore bra om man efter restaureringen kunde ha en 
inledande period utan bete för att initialt få upp en ny generation småekar.  

 
Beståndsbeteckning: O 
Namn Åkerholme söder om Framnäs 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass 2 
Naturmiljö Blandädellövlund 
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Ingen  
Mark Torrt/frisk 
Dominerande trädslag Ek, alm, lönn  
Skyddsvärda trädslag Ek, alm 
Efterträdare 10-30 dbh Sparsamma  
Efterträdare 30-70 dbh Rikliga  
Död ved >20 cm diameter 11-20/ha 
Kärlväxtflora, typ: Lundflora, trolldruva 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Exklusiv 
Lavflora Inslag av signalarter 
Restaureringsbehov Inget 
Önskvärd naturtyp Blandädellövlund 
Objektbeskrivning Blandädellövlund där ekarna utgör 30% och är äldst, men inte anmärkningsvärt 

gamla. Ekarnas lavflora är skuggpräglad och inte speciellt artrik. Det finns 
guldpudrad spiklav på ek och man kan eventuellt hitta skuggtåliga arter.  
 
Almsjukan håller på att slå till i området och det finns gott om döda almar i 
klenare dimensioner. På en sådan almlåga finns prakttaggning. Ekarna är 
högstammiga, antingen med hög krona eller med relativt lågt ansatta men 
uppåtriktade grenar.  

 
Beståndsbeteckning: P 
Namn Gårdarna Framnäs och Eklunda samt området däremellan 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass 1 
Naturmiljö Igenväxt äng; Ekhage och gårdsmiljö 
Krontäckningsgrad Varierande; 20-40 och 80-100% 
Hävd Nötbete respektive tomtskötsel 
Mark Frisk  
Dominerande trädslag Ek, lönn, alm, hassel 
Skyddsvärda trädslag Ek (hög prioritet), lönn, alm (lägre prioritet) 
Efterträdare 10-30 dbh Allmänna  
Efterträdare 30-70 dbh Allmänna  
Död ved >20 cm diameter 11-20/ha 
Kärlväxtflora, typ: Ohävdsflora (mest naken jord) 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Trivial 

Vedsvampflora Sannolikt exklusiv 
Lavflora Inslag av signalarter; säkert före detta exklusiv, kanske fortfarande det. 
Restaureringsbehov Visst  
Önskvärd naturtyp Halvöppen ekhage 40-60% krontäckning 



Objektbeskrivning Sedan länge igenväxt hagmark med väldiga gammelekar. Jätteekarna är trängda 
av alm, lönn och björk och lågt sittande grenar har dött eller sågats av. Området 
mellan Framnäs och Eklunda är väl betat på den södra sidan av grusvägen som 
löper genom området, men ändå är ekarna trängda och i visst behov av gallring. 
Beståndet invaderas nu av mjöllavar, men det går sannolikt fortfarande att göra 
artfynd i området. 
  
Lövlunden på södra sidan av grusvägen betas inte och är kraftigt igenväxt. Den  
hyser mycket död ved från både ek och alm och många hålträd. Här finns det 
goda utvecklingsmöjligheter för organismer som lever på död ved. 

 
Beståndsbeteckning: Q 
Namn Ekenäs 
Inventeringsår, namn 2005, Askia Wittern 
Värdeklass  
Naturmiljö Gammal gårdsmiljö 
Krontäckningsgrad 20-40% 
Hävd Ingen  
Mark  
Dominerande trädslag Ek 
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh Rikliga   
Efterträdare 30-70 dbh Rikliga  
Död ved >20 cm diameter  
Kärlväxtflora, typ:  
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Ej bedömd 
Lavflora Ej bedömd 
Restaureringsbehov Visst 
Önskvärd naturtyp  
Objektbeskrivning Området är en gammal gårdsmiljö där ingen bor men bostadshus och lador är i 

hyfsat gott skick. I området står ett trettiotal ekar i skiftande ålder varav några är 
riktig grova. Ekarna är spärrgreniga och fina och har inga speciella åtgärdsbehov 
utom här och där lite gallring av uppkommande hassel och ask. Objektet är 
mycket värdefullt med några hålträd, många grova träd och en väl utvecklad 
generation av yngre ekar. 

 
Beståndsbeteckning: R 
Namn Sydöstra delen av Tallholmen 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass 1 
Naturmiljö Igenväxt ekhage 
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Hästbete  
Mark  
Dominerande trädslag Ek, björk, asp 
Skyddsvärda trädslag Ek, tall 
Efterträdare 10-30 dbh Sparsamma   
Efterträdare 30-70 dbh Rikliga  
Död ved >20 cm diameter 1-10/ ha 
Kärlväxtflora, typ:  
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Sannolikt exklusiv 
Lavflora Exklusiv 
Restaureringsbehov I intervallet akut-visst 
Önskvärd naturtyp Tät ekhage 60-80% krontäckning 



Objektbeskrivning Lite blockig ekskog med ekar i alla former och åldrar. Lavfloran är både ljus- och 
skuggpräglad och artrik på de älsta träden och på brynekarna.  
 
Rikligt med guldpudrad spiklav och gul dropplav (NT, missgynnad; Gärdenfors, 
2005) på vissa träd och misstänkt Sphinetrina turbinata på ett träd (ej insamlad 
eftersom bålen var liten). Många ihåliga ekar varav många grova.  
 
Objektet är ganska igenväxt trots hästbete eftersom hästarna inte betar på de 
blockiga delarna av området. Det behövs viss bortgallring av björk och rönn som 
skuggar ekarna. 

 
Beståndsbeteckning: S 
Namn Nordvästra delen av Tallholmen 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass 2 
Naturmiljö Blandskog med ädellövträd 
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Ingen 
Mark Frisk 
Dominerande trädslag Ek, alm, björk, asp, gran 
Skyddsvärda trädslag Ek, alm 
Efterträdare 10-30 dbh Saknas  
Efterträdare 30-70 dbh Sparsamma 
Död ved >20 cm diameter 21-50/ha 
Kärlväxtflora, typ: Lundflora 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Exklusiv (riklig vårärt, storrams, trolldruva) 

Vedsvampflora Exklusiv i västra delen och trivial i östra delen av S 
Lavflora Exklusiv 
Restaureringsbehov Inget 
Önskvärd naturtyp  
Objektbeskrivning Tät blandskog med grov ek och alm. Många stående döda almar och grov, 

försvagad ek med en fin vedsvampflora (bland annat ekticka och blekticka (NT, 
missgynnad; Gärdenfors, 2005)). För att rädda ekarna skulle man egentligen 
behöva öppna upp hela området och gallra mycket. Skogen är nu på väg till 
sekundär lövblandskog med björk, asp och gran med inslag av grova döda eller 
döende ädellövträd. Kanske skulle man bara låta området utvecklas så här och 
överlämna de döda träden åt skuggtålande organismer på död ved.  
 
Markägarens syster som bor i västra huset berättade att området kan inte betas 
eftersom för mycket skräp har dumpats i skogen under tidigare år. De har försökt 
rensa området men det vore näst intill omöjligt att hitta allt.  

 
Beståndsbeteckning: T 
Namn Längs vägen från Frostuna till Solbaddet 
Inventeringsår, namn 2005, Askia Wittern 
Värdeklass 2 
Naturmiljö Ofta solitär eller i små grupper stående grova ekar på tomter eller längs vägen 
Krontäckningsgrad 0-30% 
Hävd Tomt-och vägskötsel 
Mark  
Dominerande trädslag Ek 
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh Saknas  
Efterträdare 30-70 dbh Sparsamma 
Död ved >20 cm diameter  
Kärlväxtflora, typ:  
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

 



Vedsvampflora  
Lavflora  
Restaureringsbehov Visst 
Önskvärd naturtyp  
Objektbeskrivning Blandade naturtyper från vägkant över tomt till betesmark. Många grova träd 

med mycket hålighet.   
 
Beståndsbeteckning: U 
Namn Två åkerholmar söder om Björklunda 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass 2, (båda holmarna) 
Naturmiljö Igenväxt äng/ hage med ek på norra holmen. Blandädellövlund på södra holmen. 
Krontäckningsgrad 80-100% båda holmar 
Hävd Ingen 
Mark Torr/ frisk 
Dominerande trädslag Ek, gran (norra holmen). Ek, alm (södra holmen) 
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh Rikliga 
Efterträdare 30-70 dbh Almänna 
Död ved >20 cm diameter 1-10/ ha 
Kärlväxtflora, typ: Lundflora (södra holmen) 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Ej bedömd 
Lavflora Inslag av signalarter 
Restaureringsbehov Akut (norra holmen). Inget (södra holmen). 
Önskvärd naturtyp Halvöppen ekhage 40-60% krontäckning (norra holmen), Ek-, almlund (södra 

holmen) 
Objektbeskrivning Två helt olika åkerholmar. Den norra är mycket mer betespräglad med många 

snabbvuxna och redan relativt grova, vidkroniga ekar max 150 år. Norra holmen 
växer igen med gran och lövträd och restaureringsbehovet är stort.  
 
Södra holmen innehåller en enda vidkronig jätteek, i övrigt utgörs den av en 
högstammig ek-/ almlund med mest naken jord i fältskiktet.  

 
Beståndsbeteckning: V 
Namn Nordöstra spetsen av Jordmarkshagen 
Inventeringsår, namn 2005, Askia Wittern 
Värdeklass 1 (avseende ek, ej andra trädslag) 
Naturmiljö Blandskog (tall, gran och ek) 
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Ingen 
Mark Torr/ frisk 
Dominerande trädslag Gran och tall 
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh Saknas 
Efterträdare 30-70 dbh Saknas 
Död ved >20 cm diameter 1-10/ ha 
Kärlväxtflora, typ: Ej bedömd 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Sannolikt exklusiv 
Lavflora Ej bedömd 
Restaureringsbehov Akut  
Önskvärd naturtyp Halvöppen ekhage 40-60% 



Objektbeskrivning Sedan länge igenväxt dunge med grova spärrgreniga ekar. Många med en 
omkrets över 314cm (jätteträdsgränsen enligt Hultengren och Nitare, 1999) och 
ett antal ekar ligger runt 500cm i omkrets. Många av ekarna är döende eller mår 
mycket dåligt eftersom skogen är tät. Restaureringsbehovet är MYCKET akut 
om man vill rädda ekarna.  

 
Beståndsbeteckning: X 
Namn Södra spetsen av naturreservatet ”Mörkrets Backe” 
Inventeringsår, namn 2005, Askia Wittern 
Värdeklass 1  
Naturmiljö Lövskog 
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Ingen 
Mark Torr/ frisk 
Dominerande trädslag Ek, lind, ask 
Skyddsvärda trädslag Ek, lind 
Efterträdare 10-30 dbh Almänna 
Efterträdare 30-70 dbh Allmänna 
Död ved >20 cm diameter 1-10/ ha 
Kärlväxtflora, typ: Lundflora 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Ej bedömd 
Lavflora Ej bedömd 
Restaureringsbehov Visst 
Önskvärd naturtyp Ädellövlund 
Objektbeskrivning Lövskog med många grova träd, både naturminnesmärkta ekar och lind.  
 
 
Beståndsbeteckning: Y 
Namn Köpingsön 
Inventeringsår, namn 2005, Askia Wittern 
Värdeklass 1  
Naturmiljö Två tomter (Köpingsön och Amerika) och en hage med ek emellan 
Krontäckningsgrad 60-80% 
Hävd Kobete, tomtskötsel 
Mark Torr/ frisk 
Dominerande trädslag Ek 
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh Rikliga 
Efterträdare 30-70 dbh Rikliga 
Död ved >20 cm diameter 1-10/ ha 
Kärlväxtflora, typ: Ej bedömd 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Sannolikt exklusiv 
Lavflora Ej bedömd 
Restaureringsbehov Ingen  
Önskvärd naturtyp Halvöppen ekhage 40-60% krontäckning 
Objektbeskrivning Betad ekhage med öppen struktur. Många mycket gamla och grova ekar med 

sannolikt exklusiv vedsvampflora och en sannolikt intressant skalbaggsfauna. 
Flera ekar har stora hål med en riklig mulmförekomst och i tre sådana hål 
hittades exkrementer av skalbagge (dock troligtvis inte från läderbagge 
Osmoderma eremita).  

 
Beståndsbeteckning: Z 
Namn Matiro/ Sjubacke 
Inventeringsår, namn 2003, Magnus Johansson 
Värdeklass 1  



Naturmiljö Ekhage  
Krontäckningsgrad 80-100% 
Hävd Kobete respektive tomtskötsel 
Mark  
Dominerande trädslag Ek  
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh  
Efterträdare 30-70 dbh Rikliga 
Död ved >20 cm diameter  
Kärlväxtflora, typ: Ej bedömd 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Sannolikt exklusiv 
Lavflora Ej bedömd 
Restaureringsbehov I intervallet visst-inget 
Önskvärd naturtyp Halvöppen ekhage 40-60% krontäckning 
Objektbeskrivning En troligen restaurerad gammelekshage (grässvålen är inte helt tät). Värdeträden 

står ganska täta men området är välskött och ekarna är inte hotade av 
uppkommande småträd.  

 
Beståndsbeteckning: Å 
Namn Ekbacka 
Inventeringsår, namn 2005, Askia Wittern 
Värdeklass 1  
Naturmiljö Tomt, Vägkant, små lunder av eklövskog 
Krontäckningsgrad 1-20%, 60-80% 
Hävd Tomtskötsel respektive kobete 
Mark  
Dominerande trädslag Ek 
Skyddsvärda trädslag Ek 
Efterträdare 10-30 dbh Saknas 
Efterträdare 30-70 dbh Almänna 
Död ved >20 cm diameter  
Kärlväxtflora, typ: Ej bedömd 
Kärlväxtflora, 
naturvärde 

Ej bedömd 

Vedsvampflora Ej bedömd 
Lavflora Ej bedömd 
Restaureringsbehov Inget  
Önskvärd naturtyp  
Objektbeskrivning Ett område med troligen yngre, smalare och högvuxna träd, där bara sex stycken 

klassificeras som jätteträd enligt Hultengren & Nitare (1999). Här dominerar 
friska träd eller träd med något minskad vitalitet. Trots det så finns det många 
hålträd i området. 
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Bestånd Z

Skala 1:5 000

Omkrets

Åtgärdsbehov

Inget behov

Mindre behov

Akut behov

Köping

Stamomkrets och 
åtgärdsbehov

Bestånd Y

Bestånd Å

0 - 200cm
200-314cm
314-500cm
500-700cm





Bestånd B

Skala 1:5 000

Omkrets

Åtgärdsbehov

Inget behov

Mindre behov

Akut behov

Kungsör

Stamomkrets och 
åtgärdsbehov

Bestånd C

Bestånd A
0 - 200cm
200-314cm
314-500cm
500-700cm

Bestånd D





Bestånd R

Skala 1:5 000

Omkrets

Åtgärdsbehov

Inget behov

Mindre behov

Akut behov

Kungsör

Stamomkrets och 
åtgärdsbehov

Bestånd D

Bestånd S

0 - 200cm
200-314cm
314-500cm
500-700cm

Bestånd P

Bestånd Q





Bestånd I

Skala 1:5 000

Omkrets

Åtgärdsbehov

Inget behov

Mindre behov

Akut behov

Kungsör

Stamomkrets och 
åtgärdsbehov

Bestånd E

Bestånd K

0 - 200cm
200-314cm
314-500cm
500-700cm

Bestånd T

Bestånd G

Bestånd F





Bestånd O

Skala 1:5 000

Omkrets

Åtgärdsbehov

Inget behov

Mindre behov

Akut behov

Kungsör

Stamomkrets och 
åtgärdsbehovBestånd P

Bestånd K

0 - 200cm
200-314cm
314-500cm
500-700cm

Bestånd N

Bestånd I

Bestånd M

Bestånd G





Skala 1:5 000

Omkrets

Åtgärdsbehov

Inget behov

Mindre behov

Akut behov

Kungsör

Stamomkrets och
åtgärdsbehov

Bestånd U

0 - 200cm
200-314cm
314-500cm
500-700cm

Bestånd J

Bestånd V

Bestånd X

Bestånd H
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Skala 1:5 000

Köping

Hålförekomst 
och vitalitet

Vitalitet

Frisk ek

Något minskad vitalitet

Klart minskad vitalitet

Döende

Dött stående

Dött liggande

Bestånd Å

Hålförekomst

Litet hål

Medelstort hål

Stort hål

Jättestort hål

Inget hål

Bestånd Y

Bestånd Z





Skala 1:5 000

Kungsör

Hålförekomst 
och vitalitet

Vitalitet

Frisk ek

Något minskad vitalitet

Klart minskad vitalitet

Döende

Dött stående

Dött liggande

Bestånd C
Bestånd B

Bestånd A Hålförekomst

Litet hål

Medelstort hål

Stort hål

Jättestort hål

Inget hål





Skala 1:5 000

Kungsör

Hålförekomst 
och vitalitet

Vitalitet

Frisk ek

Något minskad vitalitet

Klart minskad vitalitet

Döende

Dött stående

Dött liggande

Bestånd D

Bestånd R

Bestånd S

Hålförekomst

Litet hål

Medelstort hål

Stort hål

Jättestort hål

Inget hål

Bestånd Q

Bestånd P





Skala 1:5 000

Kungsör

Hålförekomst 
och vitalitet

Vitalitet

Frisk ek

Något minskad vitalitet

Klart minskad vitalitet

Döende

Dött stående

Dött liggande

Bestånd K

Bestånd OBestånd N
Hålförekomst

Litet hål

Medelstort hål

Stort hål

Jättestort hål

Inget hål

Bestånd G

Bestånd H

Bestånd M

Bestånd L
Bestånd U

Bestånd P

Bestånd J

Bestånd I





Skala 1:5 000

Kungsör

Hålförekomst 
och vitalitet

Vitalitet

Frisk ek

Något minskad vitalitet

Klart minskad vitalitet

Döende

Dött stående

Dött liggande

Bestånd E

Hålförekomst

Litet hål

Medelstort hål

Stort hål

Jättestort hål

Inget hål

Bestånd I

Bestånd K

Bestånd G

Bestånd T

Bestånd F





Skala 1:5 000

Kungsör

Hålförekomst 
och vitalitet

Vitalitet

Frisk ek

Något minskad vitalitet

Klart minskad vitalitet

Döende

Dött stående

Dött liggande

Bestånd J

Hålförekomst

Litet hål

Medelstort hål

Stort hål

Jättestort hål

Inget hål

Bestånd X

Bestånd V
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