GAMLA TRÄD
– vad är det med dem?
Många aspekter kring gamla träd
Träd förekommer som symbol sedan urminnes tider inom olika religioner och mytologier. I Norden hade vi asken Yggdrasil, världsträdet. Mycket annan folktro har haft koppling till gamla träd och kan
exemplifieras med suptallar, vårdträd och tandvärksträd.
Gamla träd kan också väcka känslor på andra sätt. Somliga
människor älskar träd och kan gå väldigt långt för att bevara dem.
Andra kan önska att ett träd som är flera hundra år gammalt huggs
ned för att det skräpar ner eller skuggar altanen.
Alla aspekter kring träd kan inte behandlas utförligt i denna utställning. Den fokuserar i första hand på gamla träds betydelse för tusentals andra organismer, och lite om vad de har för andra nyttor.

Stor historisk förlust
Under Gustav Vasas styre på 1500-talet blev eken ”regale”, den kom
att tillhöra Kronan, och virket behövdes till örlogsflottan. Regalet var
mäkta impopulärt hos jordägande bönder då ekar stående i åkrar och
ängar var till förfång för utkomsten av marken. Trots återkommande
protester från bönderna kom regalet att gälla under flera hundra år, och
upplöstes först 1830.
Vänster karta visar förekomst av ekar i Östergötland 1830. Endast ett fåtal procent av dessa ekar
stämplades ut för Kronans räkning. Flertalet dög inte då de var i för dåligt skick. Höger karta visar förekomst av gamla, grova, innanmurkna och ihåliga ekar 2008 (resultat från Länsstyrelsens kartläggning av gamla och ihåliga träd1997-2008). Regalets upplösning 1830 innebar att jordägande bönder
kunde lösa in ekarna på sina marker, varvid många höggs bort. Under världskrigen försvann ytterligare gamla ekar då det rådde bränslebrist och ekbark behövdes till garvningsindustrin.

Har de gamla träden flyttat in i stan?

Exakt andel för vad som finns kvar av gamla ekar i landskapet, jämfört
med historisk förekomst, är vanskligt att ange. Siffror från t.ex. Vårdnäs socken ger dock en fingervisning; År 1749 räknades där in 5 456
”ihologa, toppforna och rotsura” ekar. Vid Länsstyrelsens kartläggning
1997-2008 hittades i samma socken 159 gamla och ihåliga ekar.
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En stor förändring som skett med de gamla träden är att de numera ofta hittas i mer tätbefolkade miljöer. Förr fanns de flesta gamla
träden i betade skogar, ängar och hagmarker, kort sagt på landsbygden. Men i och med urbanseringens gradvis växande samhällen kom många av träden att successivt omslutas mer eller mindre
av bebyggelse. Många av tätorternas gamla träd har alltså växt upp
under mer lantliga förhållanden.
En mycket stor andel av länets gamla träd står i alléer, gårdsmiljöer,
parker och på kyrkogårdar. De flesta gamla ekarna finns dock fortfarande i det gamla kulturlandskapets skötta eller igenväxande ängar
och hagmarker.

Mångfald och hot
Gamla träd hyser en mycket stor andel av den biologiska mångfalden i naturen. Mest känt är den stora artrikedomen knuten till gamla
ekar, men alla trädslag har sina egna specialister som i första hand
finns på just dessa trädslag. Det betyder att skötsel och bevarande
av gamla träd är högt prioriterat i naturvårdsarbetet.
Förutom den stora historiska förlusten av gamla träd i landskapet
är dagens hot mot de gamla träden i första hand igenväxning. Den
för med sig att livsmiljöerna för de organismer som är beroende
av gamla och ihåliga träd begränsas ytterligare. Länsstyrelsen har
dock ekonomiskt stimulerat frihuggning av gamla träd sedan 2005.
Idag har 10 000 träd frihuggits med hjälp av sådana pengar.

Östergötlands
skyddsvärda träd
Kartläggning av alla gamla träd i länet
I slutet av 1990-talet påbörjade Länsstyrelsen Östergötland en
omfattande kartläggning av gamla och ihåliga träd. Den pågick till
2008. Arbetet genomfördes inom olika arbetsmarknadsprojekt, där
mer än 200 personer deltog under de 10 år kartläggningen pågick.
Sökandet efter gamla träd föranleddes av tidigare artinventeringar
som gav en allt klarare bild av de gamla träden som viktiga livsmiljöer för ett stort antal arter, varav många är hotade. Till exempel så
anges gamla ekar ha minst 1500 olika arter knutna till sig. Kunskapen om var de gamla träden står är idag ett mycket värdefullt underlag för olika naturvårdsinsatser som genomförs i Östergötland.

Trädfattigt och trädrikt
Vid kartläggningen registrerades totalt 130 000 gamla och/eller ihåliga träd i länet. Trots de höga siffrorna blir det, utslaget på länets
totala areal, i genomsnitt endast 12 träd per kvadratkilometer. Det
skiljer dock stort på hur de gamla träden är fördelade i landskapet.
Trots ett till synes trädglest landskap som slätten runt Vadstena
har kommunen de största koncentrationerna av gamla ädellövträd
bland alla kommuner länet.
Ett annat tänkvärt faktum är att tätheterna av gamla träd inte sällan är som störst i länets större städer med omnejd. Ekarna skiljer dock ut sig och har sina största förekomster i kulturlandskapets
brukade eller igenväxande ängs- och betesmarker.

De största träden
Människor har koll på var de stora träden står. Det visar sig inte
minst i att många av de träd som rapporterades in av allmänheten
vid en av Länsstyrelsen anordnad trädtävling 1999 fortfarande utgjorde rekordträd då kartläggningen av hela länet var klar 2008.
I rapporten ”Skyddsvärda träd i Östergötland 1997-2008” finns bl.a.
uppgifter om de grövsta träden av olika slag, och om var de står.
Om du vill roa dig med att åka runt och titta på dem, tänk då på att
somliga träd kan stå på privata tomter eller i hagmarker med betande djur. Det kräver stor hänsyn, och du ska inte ha med hund i
betesmarkerna! Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Östergötlands webbplats. Sök under Publikationer.
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Våra ädellövsmiljöer
Ädellövträden, det vill säga alm, ask, bok, ek, fågelbär, lind och
lönn utgör tillsammans 60 procent av alla kartlagda gamla träd.
Eken intar en tätplats med närmare 34 000 registrerade träd.
Även de olika ädellövträden skiljer sig till viss del åt vad gäller förekomster i länet. Eken har sina största koncentrationer i länets centrala delar, längs olika vattensystem samt längs kusten. Tittar man
på övriga ädellövträd framträder ett tydligt västligt huvudutbredningsområde omfattande framförallt Östgötaslätten. De är annars
mer spridda i landskapet än eken och återfinns oftast i alléer eller
i gårdsmiljöer. I övergångsbygderna förekommer alla slag av ädellövträd, även om eken för det mesta dominerar även där.

Vilka är
de viktigaste trädmiljöerna?
Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd
pekar ut ett antal trädmiljöer som viktiga för natur- kultur- och upplevelsevärden. Bland annat ska dessa prioriterade trädmiljöer:
• utgöra särskilt viktiga livsmiljöer för fauna och flora
• vara av nationellt bevarandeintresse

Gamla, grova ekar

Först bland prioriterade trädmiljöer anges mycket gamla, grova
ekar. Ibland står de som kvarlämnade, ensamma träd (s.k. solitärer) längs vägar eller på tomter, men står oftast i hagmarker som
fortfarande betas eller där markerna sluter sig och blir skog, till följd
av upphörd hävd. Förekomsten av dessa grova, åldriga ekar minskar långsamt och återväxten riskerar utebli pga igenväxningen.

Gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar
En stor andel av de kartlagda, gamla träden står i gårds- eller herrgårdsmijöer, såväl i slättbygd som i mellan- och skogsbygd. Inte
sällan utgörs de gamla träden av så kallade vårdträd, men de återfinns ibland också i parkliknande anläggningar.
De mer urbana parkmiljöerna är också hemvist för gamla träd liksom att en del av stadsträden även härrör från tiden då staden var
landsbygd. Parker och kyrkogårdar utgör en av de viktigaste miljöerna för rödlistade arter i trädbärande marker i södra Sverige.
Innan ett gammalt träd huggs ner bör en dialog ske med Länsstyrelsen. Ofta finns alternativa lösningar, så att trädet kan bevaras.

Alléer och andra vägnära träd
De första alléerna började anläggas vid slott och herrgårdar under
slutet av 1600-talet, men företeelsen fick störst genomslag 100 år
senare. Det innebär att somliga alléträd är drygt 300 år gamla och
har mycket höga naturvärden knutna till sig. Ibland ser man enstaka gamla träd längs vägarna, som kan vara rester av en tidigare
allé. Trädens tilltagande ålder, angrepp av trädsjukdomar och försämrad vitalitet gör att det ofta framförs estetiska och säkerhetsrelaterade motiv för att avverka alléträd.
Då alléer omfattas av det generella biotopskyddet krävs dock dispens från Länsstyrelsen för avverkning av alléträd.

Hamlade träd
Hamling av träd har historiskt haft stor betydelse som komplement
till slåttermarkernas höproduktion. Därför var hamlade träd förr ett
värdefullt inslag i ängar och betesmarker. En bieffekt var att hamlingen också skapade miljöer värdefulla för många arter knutna till
gamla träd. Den återkommande beskärningen av kronorna gjorde
att trädens tillväxt hölls tillbaka, vilket innebär att hamlingsträd oftast är mycket äldre än vad stammens diameter antyder. Hamlingen i sig, liksom åldern på träden, bidrar även till att dessa träd ofta
har håligheter till gagn för hålträdslevande fauna.
Trädsjukdomar, upphörd hamlingstradition och igenväxning av ängar och betesmarker gör att många hamlingsträd är i fara.

