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Sammanfattning
Ekolsund är av rikstintresse för sitt kulturhistoriska värde och är lagskyddat som byggnadsminne.
Den historisk parkanläggning var påsin tid i särklass i landet. Slottsparken hyser en mycket artrik
epifytflora och en insektsfauna av nationell betydelse. Området kring slottet hyser 14 alléer som är
mycket varierande med avseende på trädslagsblandning, ålder och kondition. Trädvårdsplanen är
tänkt att fungera som vägledning vid genomförandet av de praktiska åtgärderna och som hjälp vid
prioritering.
13 av alléerna inventerades 2011 och2012 med avseende på behov av skötsel och långsiktigt
bevarande. Vid inventeringen och beslut om skötsel togs hänsyn till form, tidigare skötsel, det
historiska syftet med anläggning, kulturvärden, estestiska värden samt naturvärden.
Med hänsyn till de resurser som står till förfogande för restaurering och skötsel föreslår vi att det
övergripande målet för vården av Ekolsundsalléerna skall vara att bevara de anläggningsdelar som
finns bevarade idag, med särskilt uppmärksamhet på den struktur som etablerades på 1600 talet.
Ett översiktligt skötselförslag för varje allé presenteras som bör användas i samband med
skötselförslag för varje enskild träd. Enskilda skötselplaner producerades för 783 träd (varav 671
även har en så kallad ”viability assessment”) i samband med denna inventering. Dessutom redovisas
150 positioner där nya träd lämpligen planteras. Ytterliggare ca 300 träd inventerades översiktligt som
en del av alléerna i sin helhet.
Hälsotillståndet för över 59% av de levande träden var bra men 37% av population skulle gynnas av
någon form av skötsel för att försäkra trädens långsiktiga överlevnad. Den inventering som nu är
gjord har inte konsekvent tagit hänsyn till säkerhetsfrågor kopplade till träden. Om däremot en tydlig
säkerhetsrisk uppmärksammades som inte skulle täckas av generalla skötselrekommendationer så
kommenterades detta i skötselförslaget.
Även om flera återkommande skötselrekommendationer har skrivits i trädvårdsplaner så måste varje
skötselåtgärd utvärderas innan nästa utförs. Det är i stort sett omöjligt att veta precis hur ett träd
kommer att utvecklas efter en åtgärd och dessutom finns det många andra faktorer som kan spela
roll, som sjukdomar eller klimatförändringar. Det är också av väldigt stor vikt att de som utför
arbetet har erfarenhet av att arbeta med gamla träd. Att arbeta med gamla träd har många olikheter
jämfört med att arbeta med yngre träd och detta måste man ta hänsyn till. Det är väldigt viktigt att
stegvis restaurering sker så att det alltid finns levande bladverk kvar i kronan under
beskärningspunkten. Rekommendationerna varierar från allé till allé. I vissa fall, exempelvis för södra
huvudallén, rekommenderas bara punktinsatser medan mer offattande restaurering rekommenderas
för dammalléerna.
Parklind (T. x vulgaris eller T. x europaea) förekommer i Ekolsunds Slottspark. Den kommer troligen
från Holland och har funnits i Sverige sedan 1600-talet. För att få fram nya träd kan plantor av
sticklingar från de ursprungliga 1700-talsträden drivas upp.
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Summary
Ekolsund is of national cultural heritage importance and is legally protected along with the
surrounding park as a listed building. The historical park design and layout was one of the most
impressive in the country. The park also contains a very species rich lichen flora and the insect fauna
is of national importance. The area around the manor house contains 14 avenues which are very
varied in terms of the tree species, age and condition. The Tree Management Plan is intended to
function as a guide for the implementation of practical management and restoration as well as to
help with prioritisation and planning.
13 avenues were surveyed in 2011 and 2012 in relation to the need for management, and their long
term conservation. The form, the historical and recent management, the historical function of the
avenue, the cultural heritage value, the aesthetic value and the nature conservation values were taken
into consideration when assessing the individual trees and the entire avenue. With regard to the
resources that are available for restoration and management, the aim with this plan for the avenues at
Ekolsund is to conserve those which remain intact today, in particular in relation to those structures
and functions which were established in the 1600s.
A management aim for each avenue is presented in the report, which should be used in connection
with the management suggestions for individual trees. Individual tree plans were produced for
almost 800 trees (of which 671 have “viability assessments”) as a consequence of this project. In
addition, 150 positions where new trees ought to be planted were identified. An additional 300 trees
were surveyed in a more general way as a part of the avenue in its entirety.
The condition for more than 59% of the living trees was good and 37% of the tree population would
be favoured by some form of management to secure their long term survival. This survey has not
consistently taken safety into account when assessing the trees. If however an obvious safety risk was
identified as part of the survey and which would not be addressed as part of the general management
recommendation, then this has been identified in the database.
Even if regular and repeated management recommendations have been written for individual trees,
each management action must be evaluated before the next one is undertaken. It is virtually
impossible to predict the future and to know exactly how a tree will develop following management
and there are in addition, other factors which can have a major influence, such as tree diseases and
climate change. It is also very important that those who undertake the work recommended in this
plan have experience of working with old trees. Working with old trees can be quite different from
working with younger trees and old trees can behave quite differently in response to tree work; this
must be taken into consideration. It is vital for example that staged restoration always ensures that
there is a good amount of living crown remaining on the tree below where the tree is cut.
Recommendations vary from avenue to avenue, where for example only minor management actions
for relatively few trees are recommended for the Södra Huvudallén, but more major restoration
works are proposed for Ravinallén and the Dammalléerna.
Common lime (T. x vulgaris or T. x europaea) has been planted in Ekolsund Slottspark. It probably
comes from Holland and has been in Sweden since the 1600s. In order to obtain new trees, plants
from cuttings from the original oldest trees ought to be cultivated, preferably on site.
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Introduktion och bakgrund
“ Ur hundraåriga sömn, ur boss och damm
de gamla slottsgemaken väckts omsider,
en varsam hand har åter trollat fram
den spröda stämningen från gångna tider”
Prins Wilhelm om Ekolsunds restaurering (Söderberg, 1967)
Redan under 1600- och 1700-talet började alléer anläggas i Sverige, främst i anslutning till slott, bruk
och herrgårdar. Alléer är estetiskt medvetet anlagda miljöer och då är det viktigt att i möjligaste mån
ta reda på de bakomliggande drivkrafter och ideal som rådde när allén planterades. De arkektoniska
värdena, trädslag, fortlöpande skötsel och utformning i förhållande till befintliga byggnader och
andra landskapselement varierar från fall till fall. Här finns inga självklara förhållningssätt och
förhållanden har säkerligen varierat avsevärt i tid och rum. På senare tid har alléerna också blivit ett
viktigt element i landskapet för naturvärdena på grund av förändringar i landskapet i stort och just
för att de oftast innehåller gamla träd. Hantering av alléer måste därmed ta många olika värden och
askpekter i beaktande såsom kulturhistoriska och arkitetktoniska värden, naturvärden, säkerhet,
befintlig markanvändning och upplevelsevärden.
Gamla träd är en bristvara i dagens landskap och bör betraktas som omistliga oavsett var de än
påträffas. Förutom att de ofta har höga kulturhistoriska värden så finns det ett stort antal hotade
växter och djur som är beroende av dem. Bevarandet av gamla träd anses därför i många avseenden
som nyckeln till bevarandet av denna mångfald. Naturvårdsverket har fastställt ”Åtgärdsprogram för
särkilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet” (2004, uppdaterad 2012) och detta program innehåller
konkreta åtgärder för skydd och vård av dessa träd (se faktarutan nedan).
Ekolsunds slott och slottspark är av stort nationellt kulturhistorisk värde och är lagskyddat
byggnadsminne. Den historiska parkanläggning var påsin tid i särklass i landet. Ekolsunds slott och
dess parkanläggningarna var en gång en av de vackraste och mest kända parkanläggningarna i landet.
Ekolsunds Slottspark är beläget vid Mälaren mellan Enköping och Bålsta och har vid tidigare
inventeringar visat sig hysa en mycket artrik epifytflora (lavar och mossor) och dessutom en
insektsfauna av nationellt betydelse kopplad framförallt till lind.
Området kring slottet hyser 14 alléer som är mycket varierande i avseende på trädslagsfördelning,
trädens ålder och kondition. Många träd i alléerna är i behov av skötsel för att försäkra alléernas
arkitektonisk enhetligt och hållbarhet på sikt. Gamla träd har en fantastisk förmåga att överleva.
Samtidigt måste de behandlas med försiktighet om de ska leva så länge som möjligt.
Ekolsund har ett skötselråd som omfattar markägare, Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen. På
uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län (och skötselrådet) har Pro Natura och Urban Forestry tagit
fram en trädvårdsplan utifrån de krav som i uppdragsbeskrivningen ställs på den framtida
förvaltningen. Trädvårdsplanen presenterar förslag på en åtgärdsstrategi för förvaltning av de höga
kulturhistoriska, estetiska och biologiska värdena. Trädvårdsplanen är tänkt att fungera som
vägledning vid genomförandet av de praktiska åtgärderna. Utförandet av de föreslagna åtgärderna
bör ske i en nära dialog mellan markägare, entreprenör och Länsstyrelsen.
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Syftet med denna rapport är att stödja långsiktig skötsel av alléerna och gamla träd på Ekolsunds
Slottspark och redovisa vad varje träd/allé kräver för åtgärd och hur man kan lägga upp restaurering
på längre sikt.

Kortfattat beskrivning av Ekolsunds Slottspark 1
En vårdplan togs fram 1998 av SLU på uppdrag av Länsstyrelsen. Underlaget fanns inte tillgängligt
för författarna innan fältarbetet i samband med trädvårdsplanen utförts utan kom till kännedom först
senare. Rapporten innehåller mer djupgående beskrivningar av de olika delarna av parkanläggningen
samt historiskt källmaterial (Lagerström et al, 1998). Nedanstående text utgör en mer översikligt
beskrivning av Ekolsunds parkanläggning.
Kulturmiljövärden
Den nuvarande slottsanläggningen skapades på 1600- och 1700-talen, men det ursprungliga
Ekolsund härstammar från 1300-talet. Anläggandet av slottsparken påbörjades år 1661 med
Nicodemus Tessin d.ä som arkitekt och då var Ekolsund lika imponerande som de franska samtida
anläggningarna med parterrer, kaskader, vattenkonster och häckförstärkta dubbelalléer. Ekolsunds
parkanläggning är det tidigaste exemplet på en franskinspirerad anläggning i Sverige (Roosval, 1932).
Den hör därtill till de bäst bevarade från Sveriges stormaktstid och är därmed av riksintresse. Parken
har till viss del utformats av Gustav III som vistades mycket på slottet under 1700-talet då han ägde
slottet. Det var under denna period som den engelska parken tillkom. Ekolsund har under två viktiga
perioder i landskapsarkitekturens historia varit förebild och platsen där nya idéer om utforming av
parker prövades. Det stora arboretumet tillkom under Carl Kempes period på 1900 talet. Ekolsunds
slottspark har i stort sett behållit strukturen som etablerades under 1600 talet och idag finns bland
annat 14 alléer, rester av en engelsk park och ett arboretum uppdelat i två områden. I det
intilliggande naturreservatet norrut finns också rester av park (Parnassen) och djurgård (Djurgården)
(Lagerström et al, 1998). De kulturhistoriska värdena gynnas genom att man tar hänsyn till det
historiska syftet med alléer, bibehållande av det arkitektoniska utseende och helheten samt
bibehållande av så många av de autentiskta delarna av parken som möjligt.
Ekolsunds slott med omgivande byggnader och slottspark blev byggnadsminne den 16 januari 1969
(3 kap. Lag (1998:950) om kulturminnen med ändring (2002:1090)). Till beslutet är fogat
skyddsföreskrifter som bland annat reglerar parkens bevarande. Förändringar i parkmiljön är
tillståndspliktiga, inklusive att ta bort träd eller ändra formen på alléer. Länsstyrelsen är
tillståndsprövande myndighet.
Naturvärden
Alléerna är skyddade biotoper och om man ska ta bort eller skada träd är det tillståndpliktigt (7
kapitlet 11 § miljöbalken). Detta gäller även döda träd. Restaurering i form av exempelvis beskärning
i syfte att gynna träden behöver inte prövas. Länsstyrelsen är tillståndsprövande myndighet.
Parkanläggningen, framförallt de äldre träd som finns i alléerna, har stora biologiska värden. I
området finns 36 rödlistade arter, bland annat linddyna (Biscogniauxia cinereolilacina) och brun
guldbagge (Protaetia marmorata). Området har över 400 ihåliga träd (Thorell & Wetterberg, 2003)
och anses som viktigt för arter utpekade i det nationella åtgärdsprogram för skalbaggar på
skogslind (Naturvårdsverket, 2006). Här finns över 700 lindar i olika alléer samt i intilliggande
betesmarker varav många är ihåliga. De har mycket höga naturvärden och utgör ett viktigt
1

Mer information om Ekolsunds Slott hittas på www.ekolsundsslott.se och även Lagerström et al, 1998
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biologiskt kulturarv som anses vara av riksintresse för naturvården. Värdena gynnas av att gamla
träd får bli så gamla som möjligt och att strukturer såsom håligheter, grova stammar och döda
grenar bibehålls.
Övriga värden
Flera av parklindarna är genetiskt intressanta med genom från Holland på 1600-1700-talen.
Skötselrådet har idag ingen kunskap om vilka träd som har olika genom. Området är dessutom
välbesökt av allmänheten. Mindre vägar går genom Södra huvudallén och längs Wärdshusallén.
Genom flera av de övriga alléerna går stigar. Det rör sig över 2000 besökare om året i parken.
Beskrivning av alléerna
Alléerna har antagligen tillkommit vid olika tidpunkter och ser olika ut bland annat beroende på
mode, vem som ägt fastigheten, historisk skötsel och även bristande skötsel. Det finns dock
ganska lite skrivit just om alléerna och deras skötsel under åren. De äldsta anlades under andra
halvan av 1600 talet, medan andra förmodligen har tillkommit senare. Alléerna har kulturhistoriska
värden som estetiska strukturer och dessutom arkitekturhistoriska värden som bör vidmakthållas,
exempelvis genom alléernas form.
I parkens 14 alléer finns drygt 1000 träd. Den största andelen är lind, men det finns även drygt 100
askar, samt lönnar, almar, ekar, kastanjer, Salix arter, asp och rönn. De flesta träden i alléerna är
planterade med 7,2 meters avstånd – även trädrader som inte tas med i denna plan. I denna plan tas
13 alléer med: Södra huvudallén (innanför och utanför grindstolparna ), Norra huvudallén,
Ravinallén, Sidoallén, Cikoriaallén, Olympenallén, Postbacken, Wärdshusallén, Södra och Norra
dammalléerna, Dammvägsallén, Ryttarallén och Stenmursallén.
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Metod
Alla alléerna inventerades med avseende på behov av skötsel och långsiktigt bevarande. De
ursprungliga tankarna med anläggningen och det historiska brukandet (där det fanns äldre
information eller där spår av tidigare brukande kunde läsas från träden), karaktären av slottsparken
liksom trädens betydelse för det biologiska kulturarvet ingick som grund i bedömningen. Där varje
individuellt träd inventerades, noterades skador, växtsätt och strukturer av betydelse för att beskriva
trädets balans och stabilitet. Mer översiktliga skötselrekommendationer gavs för varje allé och i dessa
togs hänsyn till form, tidigare skötsel (och i viss avseende brist på skötsel), kulturvärden, estestiska
värden, dagens nyttjande samt naturvärden. Detta redovisas under varje allé. Varje allé
fotograferades.
Varje träd inventerades på Södra huvudallén, Norra huvudallén, Ravinallén (delvis), Sidoallén,
Cikoriaallén, Postbacken, Wärdshusallén, Södra och Norra dammalléerna och Dammvägsallén. För
Olympenallén, Ryttarallén, Stenmursallén och delar av Ravinallén gjordes ett mer översiktligt
skötselplan. Varje allé fotograferades.
Inventeringen gjordes i april och maj 2011 av Vikki Bengtsson, Pro
Natura och Reg Harris, Urban Forestry. Inventeringen av Södra
huvudallén utanför grindstolparna gjordes i oktober 2012. Metoden som
användas för den enskilda träd inventeringen är en välbeprövad modell
som är särskild anpassad för skötsel av enskilda gamla träd. Modellen
(”Specialist Survey Method” har under lång tid använts i England och
sedan 2004 används den även i Sverige (Fay & De Berker, 1997, Forbes
et al, 2004). Metoden omfattar en så kallad ”arboricultural viability
Bricka som används för
assessment” (Fay pers. comm.). I metoden utvärderas vitalitet, risk för
att märka träd
försämrat hälsotillstånd och risk för kollaps inom en fem till tio års
period. Summan av de tre olika utvärderingar ger en ”viability score” (max 30). Syftet med detta
system är att hjälpa med prioritering av åtgärder där det finns stora populationer av gamla träd och
därmed öka livslängden på de gamla träden.
Skötselrekommendationer grundades i skötselbehov samt på översiktliga mål för de enskilda alléerna,
i vilka hänsyn till kulturhistoriska värden samt naturvärden vägts in. Vissa förseddes med en
identitetsbricka och koordinatsattes. Vid inventeringen av enskilda träd samlades följande
information in (se även bilaga 1):










Trädslag
Ersättningsförslag (trädslag)
Skottbildning och var skotten var lokaliserade
Förmåga till övervallning
Andel levande kronverk jämfört med den ursprungliga kronan (4-gradig skala där 4 - >75%
kronan, 3 – 50-75%, 2 – 25-50%, 1 - <25% levande kronverk)
Andel av den befintliga kronan som är levande (10-gradig skala)
Beskuggning 4-gradig skala, då 4 är helt beskuggat, 3 är beskuggat från en eller två sidor och
ovanifrån, 2 är beskuggat från tre eller fyra sidor men ej ovanifrån, 1 är beskuggat från en eller
två sidor och ej ovanifrån)
Notering av skador eller hot
Vitalitet (10 gradig skala där 0 - död, 10 – väldigt bra)
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Risk för försämrat hälsotillstånd (10 gradig skala där 1 – väldigt hög, 10 – väldigt låg)
Risk för kollaps (10 gradig skala där 1 – väldigt hög, 10 – väldigt låg)
Målsättning för varje träd angående skötsel och sluthöjden efter att alla åtgärder genomförts.
För varje träd bedömdes slutligen vilken skötsel som behövs för att förlänga livet på det enskilda
trädet
 Övriga kommentarer
Inventeringen gjordes från marken med kikare till hjälp. Alla observationer var okulära och inga
destruktiva verktyg användas.
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Resultat
Resultaten från inventeringen av enskilda träd presenteras i en exceldatabas som innehåller ett
prioriterat skötselprogram som kan uppdateras efter behov. Vissa sammanfattande resultat från
inventeringen presenteras nedan. Ett översiktligt skötselförslag för varje allé presenteras nedan som
bör användas i samband med skötselförslag för varje enskild träd. Bilder redovisas som *.jpg filer på
CD.
Enskilda skötselplaner producerades för 783 träd (varav 671 har ”viability assessments”). Dessutom
redovisas 150 positioner där nya träd bör planteras. Ytterliggare ca 300 träd inventerades översiktligt
som en del av alléerna i sin helhet.
Skador/hot
Många träd har rotskador eller/och är skadade vid stambasen (225 träd) möjligen från markskötsel
med till exempel gräsklippare eller röjsåg. Grävning eller tecken på grävning förekom bredvid minst
78 träd och dikesskötsel verkar ha påverkat mer än 150 träd. Detta kan leda till allvarlig rotskador
och instabilitet.

Figur 1 ‐ Diagram som visar de vanligaste hoten mot alléträdens långsiktiga överlevnad.

Det är inte oväntat att många träd påverkas av beskuggning från sidan eftersom träden står i alléer.
166 träd påverkas dock, av beskuggning ovanifrån vilket får anses som ett allvarligt hot som kan
påverkar trädets växtsätt och stabilitet.
Alléträd har ofta vuxit upp i varandras närhet och därmed beskuggar de varandra. Denna situation
betyder att man ibland måste rekommendera beskärning i grupper samtidigt, även om detta kan
innebär en viss risk. Generellt undviker man att utföra beskärning eller frihuggning med alla träd
samtidigt på grund av ovissheter i framtiden till exempel torra somrar. Beskuggning tvingar de gamla
träden att sträcka sig efter ljus i en enda riktning vilket kan skapa instabilitet och ökar på sikt risken
för att trädet förloras i förtid. Detta kan också hämma den naturliga ”nedväxningsprocess”
(retrenchment) som sker bland gamla träd och därmed ökar risken för kollaps.
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Figur 2 ‐ Diagram med alléträd indelade efter beskuggning.

 550 träd har mer än 75 % av den ursprungliga kronan kvar
 601 träd har bra övervallningsförmåga vilket är ett tecken på god vitalitet. 122 träd hade dålig
övervallningsförmåga.
 En naturlig del av åldringsprocessen är att gamla träd börjar ”växa ned”. Detta har dock inte
skett på vissa träd där så hade förväntats. Därför föreslås en försiktig beskärning som stimulerar
och påskyndar denna process, vilket gör att risken för att träden ska kollapsa minskar.
 För 64 träd rekommenderas att beskärning påbörjas i år och för 7 träd är behov av insats akut.
 De träd som identifierats som högprioriterade för skötselåtgärder är träd som löper hög risk att
kollapsa eller brytas sönder men som samtidigt har ett gott hälsotillstånd. Det betyder att insatta
skötselåtgärder har god chans att lyckas och att man därmed kan säkerställa ett fortsatt gott
hälsotillstånd för dessa träd i framtiden. Många träd har tidigare blivit underkvistade eller
beskurits på ett sådant sätt att trädens stabilitet påverkats. De åtgärder som har föreslagits i
trädvårdsplanen har syftet att bevara de ursprungliga träden så länge som möjligt och samtidigt
tar hänsyn till estetiska frågor.
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Figur 3 ‐ Diagram som visar de vanligaste typerna av skötsel som rekommenderas samt när åtgärder
bör ske. Det bör noteras att prioritering fyra och fem omfattar en längre tidsperiod.

Laven lunglav och svampen linddyna är rödlistade och förekommer i parken.
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Hälsotillståndsangivelse (viability score)
Då man bedömer vitalitet samt sannolikheten för en gradvis försämring av träden och sannolikheten
för att träden skall kollapsa får man fram uppgifter på trädens tillstånd och var man bör sätta in
lämpliga skötselåtgärder. Tillståndet bedöms enligt en skala från 1 till 30 och 30 är det maximalt bästa
tillståndet. En angivelse på 12 indikerar att trädet visar en tydligt nedåtgående hälsotrend medan 10
anger att trädet sannolikt kommer att dö inom en nära framtid. För 3,4 % (23 stycken) av de levande
träden på Ekolsund angavs hälsotillståndet till 10 eller mindre (rödmarkerade i tabell 1 och tabell 2).
Ytterligare 7,7 % (52 stycken) av de levande träden visar tydliga tecken på försämrat hälsotillstånd
(angivelse mellan 11 och 15). Å andra sidan är hälsotillståndet för över 59 % av de levande träden så
bra att de fått angivelser över 20. Den genomsnittliga angivelsen för hälsotillstånd var 20,3 vilket är
högre än andra objekt i Sverige som har inventerats med den här metoden (Bengtsson & Fay, 2009).
Två tredjedelar av de inventerade träden är i behov av någon form av skötselåtgärder inom den
närmaste tioårsperioden. Merparten av föreslagna åtgärder utgör någon typ av beskärningsåtgärder i
kronverket eller avverkning. Högst prioritet har givits träd som i dagsläget har ett vacklande
hälsotillstånd eller hög risk att falla omkull eller brytas sönder. För dessa träd ska dock föreslagna
åtgärder ha goda möjligheter att förbättra situationen för det enskilda trädet (gulmarkerade i tabell 1
och tabell 2). Kondition och hälsotillstånd får inte vara så dåligt att trädet dör eller faller samman
trots föreslagna åtgärder. Återbesök och uppföljning av samtliga vidtagna åtgärder är av största vikt
för att i framtiden kunna finjustera områdets skötsel. Allt arbete som innefattar beskärning av åldriga
träd bör genomföras av kvalificerade arborister och hänsyn måste tas till det faktum att åldriga träd
har en lägre toleransnivå beträffande kraftiga förändringar i den närmaste omgivningen.
Tabell 1: Trädens hälsotillståndsangivelse. Röd markering = träd i dålig kondition (åtgärder oftast ej verkningsfulla),
gul markering = träd där åtgärder kan få störst nytta, grön markering = träd i god kondition.

Antal
träd
Träd i dålig kondition
Träd där åtgärder kan få störst nytta
Träd i god kondition

14

23
252
396

% av
levande
träd
3.4
37.6
59.0
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Hur ska planerna tolkas?
Även om flera återkommande skötselrekommendationer har skrivits i trädvårdsplaner så måste varje
skötselåtgärd utvärderas innan nästa utförs. Det är i stort sett omöjligt att veta precis hur ett träd
kommer att utvecklas efter en åtgärd och dessutom finns det många andra faktorer som kan spela
roll, som sjukdomar eller klimatförändringar. Det är också av väldigt stor vikt att de som utför
arbetet har erfarenhet av att arbeta med gamla träd. Att arbeta med gamla träd har många olikheter
jämfört med att arbeta med yngre träd och detta måste man ta hänsyn till. Det är väldigt viktigt att
stegvis restaurering sker så att det alltid finns levande bladverk kvar i kronan under
beskärningspunkten. Se litteraturlista för mer information och bakgrund.
För vissa träd anges bara en åtgärd som ska utföras vid ett tillfälle, för andra anges flera åtgärder som
genomförs etappvis med ett slutdatum och för ytterligare andra anges åtgärder som bör göras
löpande. Engångsåtgärder är beskrivna under Initiala åtgärder. Där trådvårdsplanen föreslår etappvis
skötsel som till exempel reducera kronan med 10 % vart 8: e år beskrivs detta under antalet åtgärdstillfällen
och tidsperiod samt målsättning.
Exemplet nedan bör tolkas på följande sätt:
1) Inom ett år bör man ta bort träd som skuggar.
2) Under ”målsättning” skrevs ”7”; detta betyder att när man är färdig med restaureringen, (i
det här fallet efter tre tillfällen - se antalet åtgärder tillfälle) så bör trädet vara ca 7m hög.
Målsättning (höjd) för trädet bör nås efter alla tre åtgärdstillfällen.
3) Under ”tidsperiod” skrevs ”12”; detta är antalet år från första till sista restaureringsåtgärd. I
det här fallet föreslås att man börjar 2014 (prioritering = 2 ; inom två till tre år från idag) med
första beskärningsåtgärd och då bör sista åtgärd görs 2026.
4) Under ”antalat åtgärder tillfälle” står det ”3” och då betyder det att man bör göra restaurering
vid tre tillfällen under tolv år dvs vart sjätte år.
Sammanfattningsvis, börjar man med att reducera översta delen av kronan med 30% år 2012,
återkommer sex år senare (år 2018) och utför samma åtgärd, och slutligen tolv senare (år 2026) då
åtgärden upprepas ytterligare en gång. Åtgärder bör utvärderas efter varje tillfälle. När man är färdigt
så har man gjort åtgärden tre gånger och trädet bör vara ca 7m hög år 2026.
Målsättning
- (höjd m)

7

Tidsperiod
(år)

12

Antalet
åtgärder
tillfälle

3

Initiala
åtgärder

Initiala
åtgärder

Initiala
åtgärder

Initiala
åtgärder

Återkommande
åtgärder

1 - ett år

2-2-3
år
Reducera
översta
delen av
kronan
med 30%

4 - 5 - 10
år
Reducera
översta
delen av
kronan
med 30%

5 - +10 år

5 - +10 år

Reducera
översta delen
av kronan med
30%

Bedriv hamling
vid ca 6m höjd
med ca 6-7 års
intervall.

Ta bort björk
och ek söder
om trädet
(andra sidan
bäcken) och
en ek öster
om trädet

Åtgärder som bör göras i fortsättning (återkommande åtgärder ovan) efter att restaureringen är
färdig, till exempel Bedriv hamling vid ca 6m höjd med ca 6-7 års intervall eller Röj sly vart 8: e år upp till 15 m
runt om trädet har ingen slutperiod eller målsättning.
Se litteraturlista för mer för mer information om skötsel av gamla träd (Lonsdale (ed.) 2013, Read et
al 2010, Read 2000, Fay 2002, 2003, Bengtsson & Fay 2009, www.ancient-trees.org.uk).
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Övergripande skötselbeskrivning för varje enskild allé
De äldsta alléerna uppkom förmodligen i samband med nyanläggningen av trädgårdarna runt
1660-talet med Nicodemas Tessin d.ä. som ledande arkitekt. Det finns varierande historiskt
underlag om alléerna och deras uppkomst i de gamla texterna samt om skötsel under åren. Detta
betyder att framtidens skötsel utgår delvis ifrån hur träden och alléerna ser ut idag och att syftet är
att bibehålla så mycket som möjligt av den befintliga karaktären. Samtidigit har ambitionen varit
att få alléerna så enhetliga som möjligt. Detta kan dock vara svårt ibland på grund av exempelvis
historisk skötsel, brist på skötsel och trädsjukdomer. Om en mer detaljerade undersökning
genomförs angående alléernas historik kan syfte och skötsel för alléerna i framtiden ändras.
Skötselförslagen tar även hänsyn till dagens situationen inom exempelvis jordbruk, naturvård,
tillgänglighet och ekonomi.
Med hänsyn till de resurser som står till förfogande för restaurering och skötsel föreslår vi att det
övergripande målet för vården av Ekolsundsalléerna skall vara att även i framtiden bevara de
anläggningsdelar som finns bevarade idag, med särskilt uppmärksamhet på den struktur som
etablerades på 1600-talet. Vid Ekolsund utgör det öppna landskapet en viktig del i upplevelsen av
parkanläggningen. Det omkringliggande landskap var ett medvetet inslag i anläggningen när den
skapades.
Södra huvudallén
Dubbelalléer är som idé mycket gamla på Ekolsund. De finns med redan på Jean de la Vallées
första generalplan från omkring 1654. Det finns dock uppgift från 1670 , som pekar på att den
Södra allén annu inte var färdig då, men under arbete (Ellehag 1994). Både norra och södra
alléerna är i huvudaxel i parkanläggningen.
Södra huvudallén är fyrradig och är prioriterad enligt Länsstyrelsen och markägaren. Det är en väl
synlig och attraktiv allé mestadels med lind, men också med enstaka lönnar, askar och almar. Uppgift
finns om att Claes Tott till skillnad från många andra godsherrar, blandade upp sitt lindbestånd med
ett antal andra trädarter, såsom alm och lönn. Om detta berodde på svårigheter att få tag på fler
lindar, ekonomin eller en vilja att faktiskt blanda arter är oklart (Lagerström et al, 1998).
Allén är idag huvudentrén till slottsparken och har därmed en viktigt funktion i landskapet. Den
ger fortfarande ett mäktigt intryck när man kör in i slottsparken vilket säkert var syftet med
parkanläggningen. Trädens ålder varierar, men några exemplar är autentiska från
originalplanteringen runt 1670-talet. Nyplantering av lind har skett i åtminstone två omgånger.
Den övervägande andelen av träden är förmodligen runt 100 år gamla. Även om det finns träd av
alla åldrar, ger allén ändå ett tydligt intryck av enhetlighet. Allén är ett mycket bra exempel på en
allé där man successivt bytt ut träd men ändå behållet den storslagna, ståtliga formen. Här finns
även ganska gamla träd som har naturvärden idag. Naturvärdena får dock, på grund av vikten av
den arketektoniska formen i landskapet och hela anläggningen, en lägre prioritering. Alm, ask och
lönn har generellt låg vitalitet och verkar inte trivas särskilt bra i allén idag. Några lönnar har trillat
omkull helt och hållet. Många träd har också blivit stora och har tappat grenar över vägen och
därmed är säkerhetsfrågor någonting som måste tas hänsyn till i skötselförslaget. Det finns
knappast några tecken på tidigare hamling i allén och historisk skötsel verkar mest ha handlat om
stamkvistning och röjning för att hålla området kring alléträden helt öppet. Vägbanan har
antagligen höjts och grävning har skett vid åtminstone ett tillfälle i allén. Arbetet kan ha påverkat
träden.
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Allén fortsätter utanför grindstolparna hela vägen ner till den stora vägen. Allén utanför
grindstolparna ingår dock inte byggnadsminnet. Allén fortsätter även längre bort längs med
landsvägen. Denna sträcknng ingår dock inte i vårdplanen.
Skötselförslag för denna allé tar framförallt i beaktande de höga kulturhistoriska och estestiska
värdena, men även säkerhet. Syftet är att försöka behålla den ståtliga och enhetliga formen, känslan
av en storslagen dubbelallé nu och i framtiden. Det är viktigt att framtidens skötsel av allén gynnar
det enhetliga utseendet. Beskärning har därmed bara föreslagits där det är nödvändigt för att förlänga
livet på träden eller av säkerhetsskäl. Här föreslås generellt punktinsatser för enskilda träd (enligt
planen) som inte påverkar enhetligheten, samt ersättning där det finns behov. Allén bör inte ersättas i
sin helhet utan genom långsiktigt ersättning träd för träd när behovet uppstår helst med sticklingar
från de gamla parklindarna. Detta har varit en lyckad stategi hittills. Nya träd kan planteras i de
befintliga luckorna och i sådana som uppkommer i takt med att träden dör eller trillar omkull. Det är
ganska skuggigt i allén så små plantor kan stå och trampa länge innan de växer upp. Därför är det
lämpligt att välja så stora träd som möjligt när man planterar.

Södra huvudallén västerifrån och innanför grindstolparna

I denna allé är det inte lämpligt med döda träd eller högstubbar och de bör därför avverkas och
flyttas till lämpliga faundepåer. Undantag kan göras i den del av allén som är belägen utanför
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grindstolparna eftersom den inte ingår i byggnadsminnet. På grund av de höga naturvärdena här så är
det lämpligt att högstubbar tillåts under kortare perioder efter vilka de sedan kan flyttats till lämpliga
faunadepåer och lämna luckor för plantering.
Rotskott och stamskott bör röjas regelbundet för att behålla öppenhet i allén. Grävning och
plöjning bör undvikas inom 15 m räknat från stammen. Många träd har stamskador och detta bör
undvikas i framtiden. Grenarna som hänger in över vallen bör reduceras regelbundet enligt
planerna för att inte skugga vallen och så att de inte skadas på ett sätt som kan resultera i problem
för framtiden. Där träden bör avverkas och ersättas, föreslås att stammen/stubben flyttas till en
lämplig faunadepå. Placering av faunadepåer bör ske i samråd med Länsstyrelsen. Fräsning bör
också ske enligt beskrivning nedan. Lönn, ask and alm mår generellt dålig i allén och bör därför
ersättas stegvis, lämpligen med lind.
På en del av träden finns en del döda grenar av måttlig grovlek som hänger ut över vägen.
Hållfastheten på dessa testas lämpligen med hjälp av ett så kallat dragtest. Detta test går till så att en
lina med fastsatt tyngd kastas över den gren som ska testas och därefter drar man i linan manuellt.
Finns försvagningar i den testade grenen bryts denna av men i annat fall kommer den att sitta kvar i
trädet och kan då betraktas som tillräckligt hållfast. Ytterligare en säkerhetsåtgärd som lämpligen
genomförs är en återkommande besiktning/bedömning av trädens stabilitet och i vilket skick deras
rotsystem befinner sig. En sådan besiktning genomförs lämpligen med 5 års intervall.
Vart femte träd är markerade med en metallbricka på rad B och C. Där det saknas en trädspik så
har vart femte träd markerats med en metallbricka på rad A och D.
Norra (Engelska) huvudallén
Denna allé liksom södra huvudallén tillkom förmodligen runt senare halven av 1600-talet. Allén var
då fyrradig. Någon gång före 1920 togs ett radikalt grepp angående denna allé. Den norra alléns två
mittenrader togs bort och ersattes med en rad i mitten. På kartan från 1920 i Svenska
Trädgårdskonsten (Wollin 1931) syns hur de tidigare fyra trädraderna i Norra allén har ersatts med
tre rader. Anledning till detta är oklar. Man kan idag lätt se gropar i marken som stämmer överens
med den gamla placeringar av träd. Flera träd är dock autentiska från original planteringen i de två
yttersta raderna med äldre spår av hamling. Andelen gamla träd är något större än i den Södra allén.
Det finns dock flera luckor i dessa ytter rader än i Södra allén, eftersom en del gamla träd har
kollapsat. En del kollapsade träd har överlevt och några stubbar lever fortfarande. Den mittersta
raden är ca 90 år gammal och träden har fått växa sig höga utan någon hamlingsåtgärd (Lagerström et
al, 1998).
Den nordligaste raden (rad C) står i direkt anslutning till den Engelska parken/beteshagen, och alléns
avgränsning är mindre tydlig eftersom skogen har vuxit intill den nordligaste raden. Allén har en
viktigt funktion i landskapet med att rama in det öppna fältet emellan denna och södra huvudallén.
Allén syns tydligt från slottet och även i framtiden måste den tydligt framstå som en allé. Allén är
prioriterad enligt skötselrådet.
Den historiska skötsel av allén är något oklar i dagsläget. Varför träden visar spår av hamling här när
det knappast finns några spår av hamling i den södra huvudallén är också oklart. På grund av den
viktigt funktion som denna allé har i landskapet är utseende och enhetlighet viktigt. På grund av
bristande skötsel och att träden har blivit så gamla har dock många träd kollapsat. Allén ger därmed
inte samma enhetliga intryck som exempelvis den södra huvudallén. Här har man inte heller ersatt
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träd på samma sätt som södra huvudallén. Allén har även väldigt höga naturvärden på grund av de
gamla träden. Informationsslinga finns här och därmed lockas besökare hit. Detta gör också att
säkerhetsfrågor ändå inkluderas i den framtida skötseln, även om antalet besökare är något begränsat.

Norra huvudallén västerifrån (rad A)

I denna allé kan det vara svårt att på kort sikt skapa en enhetlighet i allén utan att både kulturvärdena
och naturvärdena går förlorade. Att ta bort hela allén och ersätta med nya träd anses ha för stora
negativa konsekvenser för det historiska och biologiska kulturarvet även om det eventuellt skulle
återskapa en enhetlig allé. Här finns flest autentiskta träd kvar vilka är viktiga att behålla.
En åtgärd som föreslås här och som skulle får alléstrukturen att främträde på ett mer tydligt sätt i
landskapet är att röja en smal rand norr om den norra huvudallén på bekostnad av den engelska
parken (norra boskén). Dessutom skulle detta leda till att den norra radens träd skall kunna leva
längre, både de gamla och de nyplanterade.
Rad A och C har idag väldigt många riktig gamla träd, de flesta med spår av hamling. Träden har
hamlats för länge sedan och detta har resulterat i att flera av träden idag har grova och tunga grenar
på relativt svaga stammar. Träden har också blivit mycket högvuxna. Detta som en konsekvens dels
av utebliven hamling men också på grund av beskuggning på sydsidan som har gjort att träden har
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“sträckt sig” mot ljuset. De kulturhistoriska och estestiska värden har delvis gått förlorade på grund
av bristande skötsel. Många träd här har redan kollapsat. Att inte göra någonting i rad A och C skulle
resultera i att många fler träd kollapsar. Vanligtvis är allt bladverk koncentrerat till kronornas övre
delar. Detta gör att restaureringsbeskärning av dessa träd blir något svårare och även att
enhetligheten i allén blir lidande på kort sikt. Kraftig restaureringshamling där trädet direkt beskärs
tillbaka till den gamla hamlingspunkten vore inte en lämplig skötsel här då detta skulle innebära en
mycket stor risk att träden dör och/eller att grova stamdelar nedanför hamlingspunkten mycket
snabbt bryts ned med betydande habitat - och kulturvärdes förlust som följd.
Det finns flera alternativ (förutom att man ta bort alla träd vilket anses olämpligt, se ovan) för den
framtida skötsel i raderna A och C.
1) Genomför enbart säkerhetsbeskärning och andra säkerhetsåtgärder då behov uppstår.
Plantera bara nya träd i befintliga luckor eller luckor som efterhand uppkommer.
2) Hamla/stympa träden till en höjd om ca två till tre meter ovanför den gamla
hamlingspunkten (såsom gjorts på träd 802). Fortsätt därefter med kontinuerlig hamling med
tre-fem års mellanrum om träden överlever.
3) Påbörja en stegvis beskärning av trädens kronor där man i varje steg reducerar kronan med
två till tre meter tills man efter en 20-års period nått ned till en punkt två till tre meter
ovanför den gamla hamlingspunkten. Plantera ny träd i befintliga luckor eller luckor som
efterhand uppkommer.
Alternativ 1 skulle bibehålla de befintliga träden under en period framöver och därmed deras
naturvärdena. Detta alternativt skulle dock inte vara lika gynnande för de höga kulturavärdena då det
skulle vara svårt att nå en enhetligt arketonisk form. Resultatet på sikt blir att man får överväga om
man skulle ersätta allén i sin helhet.
Alternativ 2 innebär återhamling till en punkt strax ovanför den gamla hamlingspunkten. Detta är,
enlig erfarenheter gjorda både i Storbritannien och Sverige, en högrisk strategi både beträffande det
enskilda trädets hälsa och de habitatvärden trädet representerar. Detta alternativ skulle möjligen
gynna de kulturhistoriska värdena på kortare sikt (historiska material för att styrka detta saknas dock).
På grund av brist på hamling under en lång period skulle dock denna åtgärd ändå inte vara helt
korrekt. Denna metod skulle även kunna innebära en negativ inverkan på kultur– och naturvärdena
eftersom risken att träden dör inom en relativ snar framtid är stor.
Alternativ 3 omfattar stegvis restaurering. Träden är i starkt behov av kronreduktion för att undvika
kollaps och därmed skulle det inledande beskärningssteget i restaureringsprocessen signifikant
minska risken för att grövre grenar bryts av. Det långsiktiga målet för denna allé, vore att skapa en
jämnhög allé av hamlade träd där den nya hamlingspunkten ligger så högt att merparten av
bladverket är beläget några meter ovanför den gamla hamlingspunkten. På detta sätt skulle
enhetlighet och arketonisk form återskapas och därmed gynna kulturvärdena så mycket som möjligt.
Det blir inte helt historisk korrekt på grund av tidigare bristande skötsel. Eventuella luckor i allén
återplanteras med lind och de nya träden bör hamlas på en höjd av fem meter för att ge allén ett
enhetligt utseende. Alternativ tre anses som den som bäst bevarar de höga natur- och kulturhistoriska
värdena och naturvärdena tills ytterligare historiskt underlag kommer fram. Detta alternativ tar även
hänsyn till säkerhet. På lång sikt blir alla träd i de två yttra raderna hamlade vid ca 5-6 m höjd med ca
6-9 års intervall. Rad A och C bör även långsiktigt ersättas träd för träd när behov uppstår helst med
sticklingar från de gamla parklindarna.
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Det finns ett antal träd där hela kronan har kollapsat, fast trädet ännu lever. Här har ett
stubb/rotskott valts ut för att blir ersättare. Detta hamlas vid ca 5 m höjd vid en lämpligt tidpunkt (610 cm diameter). Skottet har markerats med tejp om det har vuxit tillräckligt. På sikt gynnas det
enskilda skottet genom röjning av andra stam- och rotskott. Denna metod har varit framgångsrik i
Göteborg längs kanalen (Hellkvist, munligt).
Rad B har ett helt annat ursrpung och har ersatt två av alléns innerrader vid något tillfälle för mer än
90 år sedan. Hamling hade egentligen varit mest lämpligt för att skapa en mer likartad rad eftersom
rad A och C har spår av hamling. Det är dock för sent, träden har vuxit sig för stora och om hamling
skulle ske nu, hade resultatet blivit stora snittytor med risk för signifikant rötangrepp.
Kostnadsmässigt är detta inte heller en lämplig åtgärd. Här har vi inte heller någon historisk underlag;
varför togs två rader bort, varför ersatts de med bara en rad, varför sköttes inte träden i rad B? Ett
annat och förmodligen mer historiska korrekt alternativ hade varit att ta bort hela rad B och ersätta
den med två nya rader på de gamla platserna och på det sättet återskapa en fyrradig allé. Detta är
dock en väldigt kostsamt åtgärd. Ersättning av rad B med två nya rader på de gamla platserna är dock
ändå önskvärt när resurserna finns (och helst inom de närmaste 20 åren) för att få tillbaka den
storslagna fyradig allén som komplement till den södra huvudallén. Tills dess, föreslås dock att träden
i rad B får växa sig höga. Ingen skötsel har förslagits mer än avverkning där befintliga träd är skadade
eller döda.
Generellt bör rotskott röjas regelbundet (förutom där annat specificeras i den enskilda planen).
Grävning bör undvikas. Ett antal träd har stamskador eller verkar påverkade av körning och detta
bör undvikas i framtiden. Slånbuskarna bör röjas regelbundet vart femte eller sjätte år.
Grenarna som hänger in över vallen bör reduceras regelbundet enligt planerna för att inte skugga
vallen. Plöjning bör undvikas inom 15 m räknat från stammen. Där träden bör avverkas och ersättas,
föreslås att stammen/stubben flyttas till en lämplig faunadepå. Fräsning bör också ske enligt
beskrivning nedan. Vart femte träd i rad A och C är markerade med en metallbricka.
Södra boskén
Spanska sidoallén, ravinallén, cikoria allén, olympallén och stenmursallén ingår i den så kallade södra
boskén. Formen har ändrats på grund av ändrade markanvändning och alléträd som utgjorde den
östra gränsen är numera borta. På Olof Johan Wijnbladhs relationsplan över utfört arbete i
Ekolsunds lustträdgård 1775 finns det en mängd alléträd som en flerdubbel ram, men jämna
mellanrum, kring den södra boskén. Flertalet av dess träd torde verkligen ha blivit planterade enligt
ritningen, av befintliga träd att döma. Enligt vårdplanen (1998) bör alla träd i och längs kanterna av
området bevaras för att rama in området.
Spanska sidoallén (Spanska Trappan)
Spanska sidoallén, eller spanska trappan som den kallas i historiska källor, är fyrradig och består
enbart av lind. Den ligger öster om slottet i rät vinkel till vänster om den södra huvdallén. Därmed
har den en viktigt funktion i landskapet och för helhetsbilden där den tillsammans med södra
huvudallén delvis ramar in den södra boskén. Det är inte klarlagt när träden i spanska trappan
planterades. Träden är inte utsatta på Lindgrens karta 1725, men kan möjlighen ha funnits på platsen
vid kartans upprättande och är därmed förmodligen mer än 200 år gamla. Förmodligen är alla träd
autentiskta. Träden har äldre spår av hamling dels vid ca 3 meter och dels lite högre upp och är nu
förväxta med risk för kollaps. Några av träden har redan kollapsat. Allén ingår i byggnadsminnet och
har mycket höga kulturhistoriska och estestiska värden liksom naturvärden. Allén har ett enhetligt
utseende idag. Det är oklart varför hamling har skett på olika höjder vid olika tidsperioder. Kraftig
21

Trädvårdsplan för Ekolsunds Slottspark

maj 2013

restaureringshamling där trädet direkt beskärs tillbaka till den gamla, lägre hamlingspunkten vore inte
en lämplig skötsel här då detta skulle innebära en mycket stor risk att träden dör och/eller att grova
stamdelar nedanför hamlingspunkten mycket snabbt bryts ned med betydande förlust av habitat och kulturvärde som följd.

Spanska trappan söderifrån

Den estesiskta och kulturhistoriska värdena gynnas här genom att de befintliga gamla, autentiska
träden bibehålls så länge som möjligt och genom att en skötsel införs som dels påverkar
enhetligheten så lite som möjligt och dels reducerar risken av kollaps. Genom att utföra sådana
åtgärder skulle även naturvärdena gynnas här. Utan skötsel kommer träden här säkerligen att kollapsa
vilket redan har hänt med flera stycken. Här föreslås därför etappvis beskärning för att reducera
risken att allén skulle förlora sin enhetlighet, att träden dör eller att alla blir ihåliga väldigt snabbt.
Syftet är att behålla allén med den ståtliga formen som fanns och ännu idag finns. Målet är att få träd
som har en lägre krona. Eventuellt behöver beskärning för att underhålla träd i den reducerade
formen göras.
Hamling efter etappvis beskärning föreslås inte på grund av bristande underlag avseende historisk
syfte med skötseln av allén. I och med detta skötselförslag så behålls de olika hamlingspunkterna
synliga som ett levande testamente till den historiska skötseln tills annat underlag kommer fram.
Detta skötselförslag kommer också förhoppningsvis att bidra till att färre träd kollapsar. På sikt bör
man undersöka mer om historiken i denna allé för att underlätta beslut om framtida skötsel.
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Restaurering bör börja inom två till tre år. Ett möjligt tillvägagångssätt är att börja med rad A och B
år 2013 och med C och D år 2014. Efter att restaureringen är färdig, föreslås att träden följs upp med
sex till sju års intervall för att bedöma om någon framtida beskärningsinsats behövs. Förslagsvis
planteras position 13, samt befintliga luckor, med lind. Generellt bör rotskott och stamskott röjas
regelbundet efter behov, med försiktighet för att undvika stamskador; förslagsvis vart femte till sjätte
år. Vart fjärde träd i varje rad är markerat med en metallbricka. Här är det inte lämpligt med
högstubbar eller död ved. Om behov uppstår bör död ved flyttas till en lämplig faunadepå enligt
överenskommelse med Länsstyrelsen.
Ravinallén
Ravinallén ligger intill skogen i nordläge parallelt med södra huvudallén. Idag är den treradig och
består främst av lind men alla tre raderna ser lite olika ut idag. Rad A och B (de som är närmast
skogen) har samma mönster som södra huvudallé och även Spanska trappan. Träden står med jämna
mellanrum och raderna ser ut att har haft ungefär samma ursprung. Rad C däremot hyser lite olika
trädslag och nästan inga träd står ”rätt” enligt upprepade mönster i parkanläggningen runt om
Ekolsund. Enligt flera källor (bland annat Gustav III:s förslag, och Wijnbladhs relationsritning
(1775)) ser det ut som det finns eller skulle finnas en tvåradig allé på den platsen som ravinallén står
idag. Ålder på träden i rad A och B ger intrycket av att vara ungefär den samma som Spanska
trappan, däremot rad C är förmodligen yngre.

Ravinallén med alla tre raderna västerifrån (rad C syns till vänster i bilden)
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Skötsel under de senaste två seklerna verkar dock lite annorlunda jämfört med Spanska trappan.
Raden som ligger närmast skogen (rad A) är inte en rak rad längre. Många träd har trillat ner i bäcken
eller är borta. Det finns numera många luckor, som inte går att återplantera idag på grund av bäcken.
Bäcken har antagligen anlagts efteråt och för att den skulle få en lite vindlande, romantiskt form så
fick förmodligen vissa träd stryka på foten, men detta är bara spekulation. Här finns många gamla
ihåliga träd med höga epifytvärden och därmed höga naturvärden. Träden är bevuxna med mycket
lunglav vars bålar bitvis också har fruktkroppar. Detta är sannolikt ett tecken på att de mår bra i
denna miljö. Väldigt lite av de arketoniska/estestiska värden som man koppla till alléerna i
slottsparken finns kvar i denna rad idag. Däremot kan det finnas kulturhistoriska värden i och med
att träden vittnar om en förändring i landskapet och alléns syfte. Restaurering av den innersta raden
är därmed svår att genomföra på grund av ändrad markanvändning i och med att bäcken har anlagts.
Lämpligast lämnas den raden orörd.
Den rad (rad C) som växer i kanten mot det öppna fältet består av många olika trädslag varav väldigt
få står ”rätt” enligt det vanliga 7,2 m mellanrum som finns i Ekolsunds slottspark. Rad C markerades
i fält för att kontrollera hur många träd som fanns på rätt plats enligt schema (7,2 m mellanrum).
Slutsatsen var att det fanns bara tre träd som står rätt idag. Man kan också fundera på syftet med
denna rad och om det var meningen att träden skulle stå ”fel”, något som skulle kunna höra då ihop
med den romantiska eran från 1800-talet från vilken också bäcken härstammar? Det finns dock inget
underlag som styrker detta. Däremot finns det underlag för att det ska finnas en tvåradig allé som
ramar in det öppna området mellan spanska trappan, södra huvudallén och cikoria allén (Lagerström
et al, 1998).
Rad A och B har liknande utseende som den spanska sidoallén och träden har äldre spår av hamling
dels vid ca 3 meter och dels lite högre upp och är nu förväxta med risk för kollaps. Några av träden
har redan kollapsat. Det är oklart varför hamling har skett på olika höjder vid olika tidsperioder.
Kraftig restaureringshamling där trädet direkt beskärs tillbaka till den gamla, lägre hamlingspunkten
vore inte en lämplig skötsel här då detta skulle innebära en mycket stor risk att träden dör och/eller
att grova stamdelar nedanför hamlingspunkten mycket snabbt bryts ned med betydande förlust av
habitat - och kulturvärde som följd. Rad B har det mest enhetliga utseendet idag och hör ganska väl
ihop med den spanska sidoallén och även södra huvudallén.
Från ett kulturhistorisk perspektiv är det viktigt att rama in det öppna fältet mellan de olika befintliga
alléerna (Lagerström et al, 1998) och historisk underlag finns för detta i form av historiskt
kartmaterial. Därmed föreslås att omforma ravinallén till en tvåradig allé som på sikt hör ihop med
den spanska sidoallén samt södra huvudallén. Rad A går dock inte att restaurera och därmed föreslås
att den raden lämnas orörd. Rad B, som verkar ha en hel del autentiskta träd kvar, bör behållas och
därmed föreslås punktinsatser för att behålla de befintliga gamla träden. Vidare planteras luckorna
lämpligen med lind enligt upprepade mönster för att passa ihop med södra huvudallén. Därmed
föreslås att rad C avverkas i sin helhet och ersätts av lind enligt samma planteringsmönster som rad
B. Plantering i rad B sker lämpligen samtidigit som rad C. Träden i allén bör skötas på samma sätt
som södra huvudallén för att få enhetlighet och en tydligt inramning av det öppna fältet. Generellt
bör rotskott och stamskott röjas regelbundet efter behov, med försiktighet för att undvika
stamskador; förslagsvis vart femte till sjätte år.
Varje träd i rad B som bör behållas är markerade med en metallbricka, men inga träd är markerade i
de andra två raderna.
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Cikoriaallén
Cikoriaallén är en enradig allé som löper vinkelrätt mellan
södra huvudallén och ravinallén, väster om sidoallén. Den
består mest av lind av varierande ålder och storlek.
Eventuellt är denna en uttunnad trädrad som tillkom efter
att södra boskén försvann (Lagerström et al, 1998).
Underlaget är dock bristfälligt när det gäller ursprung av
denna allé. Allén har ett par gamla lindar som visar
tidigare spår av hamling och som nu är förväxta med risk
för kollaps. Dessa ser ut att har samma ursrpung i tiden
som vissa äldre träd i södra huvudallén. Några av träden
har kollapsat. Här finna även ett yngre träd som är
ohamlat. Det historiska syftet med denna allé är oklart
men träden står enligt känt mönster med 7,2 m
mellanrum. Idag har allén dock inte ett enhetligt utseende.
Kraftig restaureringshamling där trädet direkt beskärs
tillbaka till den gamla, lägre hamlingspunkten vore inte en
lämplig skötsel här då detta skulle innebära en mycket stor
risk att träden dör och/eller att grova stamdelar nedanför
hamlingspunkten mycket snabbt bryts ned med betydande
förlust av habitat- och kulturvärde som följd.
Cikoriaallén från nordväst
Här föreslås generellt punktinsatser för enskilda träd
(enligt planen) samt ersättning där det finns behov för
att behålla de befintliga gamla träden tills ett klarare
historiskt underlag finns. På det sättet fungerar trädraden som ytterligare en inramning av det öppna
fältet. Hamling efter etappvis beskärning föreslås inte på grund av bristande underlag avseende
historiskt syfte med allén. I och med detta skötselförslag så behålls de olika hamlingspunkterna
synliga som ett levande testamente över den historiska skötseln tills annat underlag kommer fram.
Detta skötselförslag kommer förhoppningsvis också att bidra till att färre träd kollapsar.

Generellt bör rotskott och stamskott röjas regelbundet efter behov, med försiktighet för att undvika
stamskador; förslagsvis vart femte till sjätte år. Grävning och körning där rotsystemet finns bör
undvikas. Tre träd är markerade med metallbrickor.
Olympenallén
Olympenallén är en enradig allé på norra sidan av skogsvägen, längs åkern, sydöst om sidoallén. Det
finns vissa bevis för att det tidigare har funnits en allé som tillhör södra boskén men det är inte helt
klarlagt (Lagerström et al, 1998) och behöver undersökas ytterligare. Den har förmodligen varit
planterad med ädlare trädslag förr, men idag finns här uppvuxen sälg, asp och sly. Här finns tre olika
möjligheter:
1) Gör ingenting och lämna den som en åkerremsa
2) Utveckla den till en sälg/asp allé genom röjning och plantering
3) Avverka de befintliga träden och plantera med lind.
Sälg och asp är inte så lämpliga alléträd och har inte används som alléträd på Ekolsund såvitt vi vet.
De befintliga träden är inte heller så gamla att de har hunnit utvecklat särskilda höga naturvärden.
Därmed föreslås det tredje alternativet; avverka och ersätt med lind, med plantor från de gamla
25

Trädvårdsplan för Ekolsunds Slottspark

maj 2013

parklindarna. Detta skapar ytterligare en ram runt det
öppna fältet som förmodligen tidigare var en del av
södra boskén. Här bör stubbarna grävas ut för hand
(dvs inte med maskin som kan förstöra vallen)
eftersom träden idag står på en vall. De nya träden bör
planteras mitt i vallen med 7,2 m mellanrum (ca 30 träd
totalt). De bör hamlas vid 4 m höjd med fem till sex års
intervall när de har nått rätt storlek. Buskagen bör
också röjas bort. Generellt bör rotskott och stamskott
röjas regelbundet efter behov. Restaurering av denna
allé bör inte prioriteras och väntar lämpligen tills
budgeten så tillåter. Här finns inga markeringsbrickor
på träden.
Stenmursallén
Stenmursallén är en enradig allé som löper mellan
södra huvudallen och olympenallén. Den består främst
av ek, ask och andra ädellövträd samt sly. Det finns
vissa bevis för att allén tillhörde södra boskén
(Lagerström et al, 1998) men mer undersökning
behövs. Både stenmuren och träden längs densamma
Olympallén från nordost
är i behov av restaurering och de står delvis i konflikt
med varandra då träden kan förstöra stenmuren.
Stenmuren löper runt stora delar av Ekolsunds
parkanläggning. Det är oklart när muren tillkom. Trädraden följer stenmuren och är därmed inte en
rak allé. Den ändrar riktning för att möta olympallén, vilket sker ungefär Stenmursalléns halva längd.
Försök har gjorts att restaurera allén.
Här finns fyra olika möjligheter:
1) Fortsätta med restaureringen, röj sly och plantera i luckorna
2) Avverka befintliga träd och ersätt ej; satsa istället på restaurering av stenmuren
3) Avverka de befintliga träden och plantera med lind längre ifrån stenmuren.
4) Ersätta allén med en häck.
Eftersom stenmuren och allén står i konflikt med varandra är inte alternativ ett och fyra att föredra.
Det är viktigt att den gamla södra boskén inramas av träd enligt vårdplanen (Lagerström et al 1998)
men även att stenmuren bevaras. Därmed föreslås alternativ tre i det här fallet eftersom önskan är att
det ska finnas en allé här; avverka och ersätt med lind, med plantor från de gamla parklindarna. Inga
befintliga träd är särskilt gamla. Här bör stubbarna grävas ut för hand eftersom träden idag står intill
en stenmur. För att undvika konflikt mellan stenmuren och träden föreslås att en ”root deflecting
barrier” installeras intill muren. En sådan används mycket i tätortsnära miljöer och exempel hittas på
hemsidan www.greenleaftrees.co.uk. De nya träden bör planteras inom den 7 m remsa som idag
finns på östra sidan av stenmuren i linje med Södra huvudallén och den befintliga eken som finns i
mitten. Björkdungen bör tas bort efter att restaurering är färdig. Restaurering av denna allé bör inte
prioriteras och väntar lämpligen tills budgeten så tillåter. Träden är inte inmätta eller markerade.
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Stenmursallén från norr, där man ser hur den viker av längs med muren runt åkern.

Postbacken
Postbacken är en allé mellan Wärdshuset och slottet,
bestående av främst lind. Här finns ingången för besökare
som parkerar vid Wärdshuset, så allén har betydelse som
entré till slottsparken och den engelska parken. Den är
delvis dubbelradig uppe mot slottet men mot Wärdshuset
blir allén enkelradig, då träden snarare tillhör
arboretumet. Allén har förmodligen tillkommit i senare
tid, eftersom träden inte är så gamla. Ursprunget är oklart,
men det finns inga spår av hamling och känslan är mer
lövskogsliknande snarare än en mäktig allé. Därmed bör
skötselförslag vara att behålla de kulturhistoriska värdena,
lövskogskänslan samt enhetligheten som finns idag. Det
finns knappast några naturvärden i denna allé. Här
föreslås därför generellt punktinsatser för enskilda träd
(enligt planen) framförallt av säkerhetsskäl, samt
ersättning där det finns behov. Det verkar finnas en
lindsort i allén (T. x tormentosa) och träden av denna sort
verkar här ha bildat en svag klyka. Därför föreslås att
dessa träd ersätts av säkerhetskäl men även av
utseendeskäl. Träden bör ersättas med liknande historiskt
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material dock av bättre kvalité. Generellt bör rotskott och stamskott röjas regelbundet efter behov
och träden säkerhetskontrolleras årligen. Vart femte träd i rad A och B som tillhör allén är markerade
med en metallbricka. Förslagsvis hamlas de två träden uppe vid slottet eftersom 18A redan har
hamlats och för enhetlighetens skull bör det andra (18B) också hamlas.

Wärdshusallén från öster

Wärdshusallén
Wärdshusallén mellan stora vägen och Wärdshuset är till största delen enradig och består mest av
gamla askar. Träden visar ingen spår av tidigare hamling. Historiken bakom denna allé är något oklar
och den står i anslutning till arboretumet, men tillhör förmodligen wärdshuset (som också ingår i
byggnadsminnet). Ytterligare undersökningar behöver göras om ursprung och originalyfte med allén.
Vissa träd växer på stenmuren vilket kan betyda att en konflikt kan finnas om stenmuren blir skadad.
De stora askarna ger ett mäktigt intryck men är inte alltid så synliga på grund av
lövskogen/arboretumet bakom. Enhetligheten i allén är inte så tydligt som i de andra alléerna i
slottsparken på grund av att träden förmodligen inte har skötts och har vuxit åt lite olika håll för att
sträcka sig efter ljuset. Några nya askar har planterats på andra sidan vägen, men här finns inte några
gamla träd kvar som kan tydligöra om det var en tvåradig allé tidigare. Här finns naturvärden
kopplade till de gamla askarna. Träden står i ansluting till vägen in till Wärdshuset samt
parkeringsplatsen och därmed är det viktigt att ta säkerheten i beaktande i skötselförslaget.
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Vissa askar verkar påverkade av askskottsjuka, men på grund av årstiden då inventeringen gjordes,
var det svårt att avgöra hur svårt angreppet var. Detta bör kontrolleras varje sommar för att följa
utvecklingen i samband med en återkommande besiktning/bedömning av trädens stabilitet. På grund
av bristande historiskt underlag föreslås bara några punktinsatser för enskilda träd (enligt planen),
framförallt av säkerhetsskäl, samt ersättning där det finns behov. På så sätt bevaras de befintliga
träden så länge som möjligt och därmed behålls befintliga kulturhistoriska värden och naturvärden
tills mer underlag har kommit fram.
Nyplanterade askar i rad B verkar också må dåligt. Därför förslås att alla befintliga träd i rad B
ersätts, helst med historisk lämpligt material exempelvis någon resistent form av ask eller lönn, inom
fem till tio år. Rad A i allén bör dock inte ersättas i sin helhet men långsiktigt ersättas träd för träd.
Här är det viktigt att det historiska underlaget avgörs ersättningsträdslag. Dock är ask inte lämpligt
för plantering för tillfället på grund av askskottsjuka. Tills vidare föreslås lönn i första hand tills
någon resistent form av ask har hittats. Dock föreslås ingen plantering inom de närmaste fem åren
eftersom det är möjligt att resistenta askar kan hittas inom denna period. Lönn som alternativ klarar
av det skuggiga läget och är ett trädslag som har använts inom parkanläggningen. Dessutom har
lönnen liknande naturvärdeskvaliteter.
Vart femte träd i rad A är markerade med en metallbricka.
Dammvägsallén
Dammvägsallén är en enradig allé i som går norrut från norra
dammallén närmast slottet. För denna allé har inte mycket
historiskt underlag hittats. Allén innehåller främst hästkastanjer
och bör ersättas med hästkastanj även på lång sikt för att
behålla befintliga kulturhistoriska värden. Träden får växa högt
här och ingen skötsel annat än regelbunden stamkvistning till en
höjd av 4 m föreslås. Fyra träd är markerade med metallbrickor.
Ryttarallén
Ryttarallén söder om slottet var delvis tidigare hamlad och har
en helt annan känsla än de andra alléerna. Här finns mest lind,
ask och alm som växer tätt. Lunglav är vanlig i hela allén. Allén
nämns inte i vårdplanen (Lagerström et al, 1998) och syntes inte
på någon av de historiska ritningarna eller kartorna. Därmed är
Dammvägsallén söderifrån
alléns ursprung okänt i dagsläget och mer undersökning behövs.
Förekommande naturvärden hänger samman med ett fuktighet mikroklimat. Allén hanterades inte
trädvis eftersom det är nästan omöjligt att skilja trädindivider från varandra.
Här finns fem olika möjligheter:
1) Gör ingenting och lämna den som den är
2) Hamla alla befintliga träd
3) Glesa ut och omforma till något som liknar de andra alléerna
4) Bedriv stubbskottsbruk
5) Behåll befintlig karaktär (liknar en lövtunnel) men med vissa skötselinsatser
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Askarna och almarna mår dåligt och därför är inte alternativ 1
en möjlighet. Åtminstone säkerhetsbeskärning behöver göras.
Hamling, men framförallt stubbskottsbruk (alt. 2 eller 4) skulle
resultera i stora snittytor med stora svampangrepp till följd.
Epifytfloran missgynnas av den typen av skötsel. Om man
glesar ut befintliga träd (alt. 3) så kommer mikroklimatet att
ändras och därmed missgynnas epifytfloran. Träden skulle också
bli mer utsatta eftersom de har vuxit upp tätt intill varandra och
då är risken stor att många faller omkull. Dessutom, med brist
på historiskt material i åtanke, är det inte lämpligt att utföra så
stora ingrepp som alternativ 2, 3, eller 4 skulle innebära.
I och med att det finns så många raka enstammiga alléer i
området redan och med brist på historiska underlag i åtanke, så
föreslås alternativ 5, där man behåller den befintliga karaktär tills
vidare. Syftet är att ha kvar en lövtunneln där solen skiner
genom och även når stammarna. Steg ett innebär att man
Ryttarallén från öster
avverkar de stammar som är döda, eller lutar sig (markerade
med tejp). Steg två innebär stamkvistning av lindarna på den
norra sidan till en höjd av 4 m. Då kan man få en fin utsikt mot allén från slottet med solen som
skiner på stammarna. I fortsättning bör man kontrollera allén regelbundet för askskottsjuka, almsjuka
och säkerhet (helst årligen). Ersättningsträd är förslagsvis lönn eftersom epyfitfloran är kopplad till så
kallade rikbarksträd (ask, alm och lönn). Lönn klarar också en del skugga från de befintliga träden
och har använts i den historiska planteringar på parkanläggningen. Med detta skötselförslag så
kommer inte några stora förändringar att ske. Möjlighet finns då för att ändra skötselmålen för allén i
framtiden om historiskt material hittas.
Södra och norra dammalléerna
Södra och norra dammalléerna ligger sydväst om slottet på var sida den långsmala dammen. De
fortsätter i väster på andra sidan vägen till Ekolsunds gård där marken ägs av en annan markägare. I
denna plan tar vi bara hänsyn till träden vid den östra delen av dammen och de som ingår i
byggnadsminnet.
På Hans Barckhus karta från 1688 syns att tre trädrader planterats utmed kanalen; två rader på norra
sidan och en ensam rad på den södra. Trädraderna finns även på Lars Lindegrens lantmäterikarta
från 1725 och på 1920 års karta i Svenska Trädgårdskonsten (Wollin, 1931). Kanalen grävdes under
andra hälften av 1600-talet och fungerade som stilelement och som vattenmagasin för parkens
vattenkonster och dammar. Den har idag, precis som på 1600-talet då den grävdes, både en estestisk
och funktionell betydelse. Kring kanalen finns idag rester av en dubbel respektiva en enkel allérad,
som har bevarats. Kanaldelen tillhör en av de äldsta delarna i parkanläggningen och är en av de få
bevarade vattenanläggningar i sitt slag i Sverige idag (Lagerström et al, 1998). Delar av kanalen
muddrades 1994. Muddermassorna lades kring alléträden vid kanalen. Träden reagerade illa på
åtgärden (Rahm, 1998).
Idag har alléerna ganska lite struktur eller enhetlighet förutom de gamla lönnarna på den norra sidan
och askarna på den södra sidan. Lönnarna kan vara väldigt gamla; eventuellt kan vissa ha sitt
ursprung när kanalen anlas (Lagerström et al, 1998). Träden har varit stamkvistade men visar inga
tecken på att ha varit hamlade. Trädraderna idag innehåller blandade trädslag och flera träd är
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felplacerade. Här har olika sorters Salix-arter planterats (nästan som sly), samt hästkastanj, ask, lönn
och alm. Södra dammallén har numera en rad till (ca 8 träd) i den delen som är belägen längst i öster
och som mestadals består av ganska ung hästkastanj. Hästkastanj var ett populärt parkträd på grund
av sin fina blomning på våren. Hästkastanj har även planterats i den norra dammallén längst i öster
på de gamla befintliga platserna. Salix-träd/buskar har förmodligen planterats under Carl Kempes tid
(muntl. Nils Lindbaum).

Södra dammallén norrifrån

Det är angeläget att ytan närmast kanalen hålls öppen så att kanalen och trädraderna bevaras och
syns. Alleérna på båda sidor om kanalen bör vara friställda. På lång sikt bör man ha som mål att ha
en tvåradig respektive enradig allé med lönn enligt de historiska planerna. Träden får växa sig höga
med regelbunden stamkvistning efter behov.
Salix-träden har ett viss historiskt intresse eftersom de tros vara planterade av Carl Kempe. På grund
av bristande skötsel har de vuxit sig höga och skymmer kanalen och alléerna. De stora befintliga
Salix-träden börja kollapsa och dessutom står många felplacerade. Här bör man lämpligen ta bort
Salix-träden efter att man har tagit sticklingar och planterat dem i arboretumet. På det sättet kan man
bevara växtmaterialet och Salix är ett släkte som lätt kan föryngras. Förutom åtgärder för Salix-träden
föreslås generellt punktinsatser för enskilda träd (enligt planen), samt ersättning där det finns behov.
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Många askar verkar påverkade av askskottsjuka, men på grund av årstiden som inventeringen gjordes,
var det svårt att avgöra hur svårt angreppet var. Detta bör kontrolleras varje sommar för att följa
utvecklingen
Röjning av buskage på norra sidan bör ske regelbundet för att öka tillgängligheten. Vart femte träd i
alla rader är markerade med en metallbricka.

Norra dammallén österifrån
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Skötselmetoder och plantering
Att frihugga träd för fort kan leda till att barken torkas ut och att trädet dör i förtid. Att ta bort för
mycket vid ett enskilt tillfälle när man utför beskärning kan leda till att vitaliteten minskar och trädet
dör i förtid. Därför är det viktigt att entreprenören som utför arbetet som förslagits i den här
trädvårdsplanen är uppdaterad med de senaste råden angående skötsel av gamla träd (Lonsdale, 2013;
Fay, 2002; Read, 2000).
Beskärning/kronreducering
Beskärning av åldriga träd bör göras med stor försiktighet och enligt brittisk modell. Beskärningen
syftar till att förlänga livet på trädet genom att försiktigt minska kronan och därmed risken för brott i
kronan. Sådana åtgärder kan, om de lyckas, spegla den naturliga processen i ett åldrande träd genom
att få trädet att ”växa ned”. Ett gammalt träd minskar sin krona och sitt rotsystem naturligt som en
del av åldringsprocessen. All forskning omkring detta pekar på att åtgärder bara lönar sig på träd
som är friska. Detta är också åtgärder som kräver stor kunskap och tid dvs. en ganska stor
ekonomisk insats för varje enskilt träd. På vissa träd har kronsänkning (en större beskärning som
minskar kronan och därmed ökar stabiliteten i trädet) föreslagits, men förutsättning är att arbetet kan
göras ifrån en skylift i de flesta fall.
Det finns förvånansvärt lite vetenskapliga bevis för när på året man lämpligen bör beskära träd. Det
är praktiskt möjligt att beskära träd i stort sett när som helst men det finns olika frågeställningar och
risker att ta hänsyn till vid olika årstider. Eftersom vi här har att göra med särskilt skyddsvärda träd är
det viktigt att vi är på den säkra sidan. Beskärning bör därför INTE äga rum under period när större
årstidsbundna rörelser av trädets kolhyderat-reserver äger rum eller när vedens fuktighetsinnehåll är
mycket lågt – det vill säga perioder då nytt bladverk utvecklas och mognar under vår och försommar
eller när trädet är på väg in i vilofas under hösten. Beskärning bör också undvikas under perioder
med svår torka eller annan typ av stress. Möjliga perioder för beskärning blir då sommaren – juli,
augusti och delvis september (under förutsättning att inte svårare torka råder) – eller vintern.
Vintertid finns dock risk för frostskador på snittytorna och beskärning bör därför endast äga rum
under vinterperioder med milt väder. Mars kan i Sverige även vara en lämplig period så länge
beskärning görs innan det finns några tecken på lövsprickning.
Hamling enligt definition är regelbunden återkommande beskärning på samma ställe på trädet. Det
kan också vara en åtgärd i en allé för att skapa enhetlighet. Här har vi på vissa ställen föreslagit
hamling som en återkommande åtgärd efter restaurering.
Det är värt att notera att äldre hamlade träd som under längre tid inte beskurits bör behandlas på ett
annat sätt. Dessa träd har ofta en tung, kandelaberformad krona bestående av ganska grova grenar
vilka på sikt, genom sin stora vikt, kan bidra till större risk att trädet bryts sönder. Här behöver man
oftast beskära försiktigt i flera steg för att minska vikten. I idealfallet kan man så småningom nå ner
till en nivå ovanför den gamla hamlingspunkten varifrån man sedan kan bedriva en regelbunden
hamling eller underhållsbeskärning. Om man på sådana träd i restaureringssyfte kapar av grova
grenar nära den gamla hamlingspunkten får man i stort sett alltid en kraftig röta i den kvarvarande
stammen. Detta gör att all återväxt från den gamla hamlingspunkten utgår från stamdelar som är
försvagade av röta. Även här finns risk för att trädet bryts sönder även om kronans vikt kraftigt
reducerats.
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Faktorer som påverkar när beskärning bör ske på gamla träd


Ingen beskärning bör göras efter perioder av torka (dvs ca 20 dagar i rad utan regn). Om en
torrperiod kommer efter beskärning, rekommenderas bevattning av rotområdet.



Ingen beskärning bör ske året efter en ovanlig torr sommar. Om beskärning måste göras bör
bara träd som anses som farliga beskäras.



Entreprenörer bör vara vaksamma för gamla träds känslighet för varma/torra väderförhållande.
En klausul om detta bör skrivas in i ett ev. kontrakt så att beskärningen kar förskjutas utan
böter.

Säkerhetsbeskärning
Den inventering som nu är gjord har inte konsekvent granskat säkerheten hos träden. Syftet med
föreslagna åtgärder är att förlänga livet på befintliga träd och detta är oftast detsamma som att
säkerställa trädets stabilitet. Om det däremot skulle finnas en tydligt säkerhetrisk och denna inte
skulle täckas av generalla skötselrekommendationer så uppmärksammas detta i skötselförslaget.
Uppföljning
Även om flera återkommande skötselrekommendationer har skrivits in i trädvårdsplaner så måste
varje individuell skötselåtgärd utvärderas innan nästa utförs. Det är i stort sett omöjligt att veta precis
hur ett träd kommer att utvecklas efter en åtgärd och dessutom finns det många andra faktorer som
kan spela roll, exempelvis sjukdomar eller klimatförändringar. Uppföljning bör omfatta alla träd och
kan göras på ett enkelt sett där man följer upp överlevnad. När det gäller utvärdering av
beskärningsinsatser så bör man lämpligen undersöka flera moment för att kunna bedöma trädets
respons. Olika moment som man kan utvärdera är exempelvis nya skott, hur mycket och var de nya
skotten är placerad i kronan, tillväxt, bladstorlek och hur mycket övervallning som har skett.
Högstubbe
Ibland finns behov av att ta bort större delen av kronan.
Detta kan bliaktuellt på levande eller döda träd som har
höga naturvärden och som är hotade till exempel på
grund av instabil krona. Högstubbar kan se onaturliga ut
med raka snitt och upplevs olika av olika männsikor. I de
områden där estestiska frågor är viktiga och där
högstubbar är acceptabelt att ha kvar, rekommenderar vi
att man gör högstubbar enligt brittisk metod (se bild).
Avverkning och stubbfräsning
Vid avverkning avverkas trädet så nära marken som
Högstubbar med ”diademsnitt” enligt brittisk
möjligt. Skall det inte planteras på platsen läggs jord på
förebild
stubben. Vid plantering fräses stubben, dock ej djupare än
klumpen på det nyplanterade trädet. Flisen kan användas
som täckmaterial. Där det finns värdefulla jordvallar eller stenmurar bör man gräva ut stubben för
hand.
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Död ved
Död ved läggs i närbelägna faunadepåer exempelvis vid Djurgårdens naturreservat i anslutning till
slottsparken.
Trädsjukdomar
När det gäller förekommande trädskikt finns ett par bekymmersamma aspekter att ta hänsyn till. De
södra delarna av landet har sedan länge varit drabbade av den så kallade almsjukan, en
svampinfektion som har lett till att en mycket stor andel av de vuxna almarna inom regionen har dött.
Enstaka vuxna träd finns kvar.
Under de senaste åren har Sverige dessutom drabbats av en ny trädsjukdom – askskottssjukan.
Denna österifrån invandrade företeelse orsakas också av en svamp som drabbar först och främst nya
skott. Angrepp leder då till att de unga grenskotten dör av. En stor mängd askar är angripna men vi
vet inte ännu hur sjukdomsförloppet kommer att utvecklas eller hur många träd som kommer att dö.
Sjukdomens ekologi börjar blir kartlagd, men det är fortfarande många frågetecken. För tillfället
avråder man från plantering och hamling av ask. På grund av brist på kunskap om askskottssjukan
föreslår vi inga åtgärder som är speciellt inriktade på askarna. Istället föreslår vi övervakning av
askarna i området för att få en överblick över utvecklingen. Detta är också relevant för almsjukan.
I Storbritannien har hästkastanj råkat ut för flera problem som har lett till att många träd har dött. De
har angripits av kastanjemal, som också hittades i Sverige 2003 (Nyström 2006), och en svamp i
släktet Phytophthora. Det är ännu inte klart hur hästkastanj kommer att påverkas på lång sikt av
detta.
En av de aggressivaste sjukdomarna på ek orsakas av en svamp Phytophthora ramorum som
ursprungligen kommer från USA. Svampen har än så länge inte hittats i Sverige. Sjukdomen kallas
populärt för ”plötslig ekdöd”. Eksjukan är en allmän term för nedsatt vitalitet hos ek. Det är oklart vad
som orsakar skogsskadorna, men trädens vitalitet är sämst på de mest försurade markerna. Liknande
vitalitetsnedsättning har också noterats bland bok. Tänkbara orsaker är mildare klimat och högt
kvävenedfall. Nedsatt vitalitet gör så att ekarnas trädkronor blir glesa och toppskotten skadas
(Tedebrand 2005, Andersson 2000). Ekmjöldagg är en svamp som med hjälp av speciella
svamptrådar tar näring från levande blad. De angripna bladen kan leva länge, men om angreppet är
omfattande torkar bladen ut och rullas ihop. I sjukdomens senare stadium ser de infekterade bladen
vitmjöliga ut. Svampen övervintrar både som svamptrådar (mycel) och som fruktkroppar på döda blad
på marken. Omfattande och upprepade angrepp i kombination med kalätning av insekter, kan leda till
att även stora ekar dör (Lehtijärvi 2007).

Plantering
Vid nyplantering av luckor i alléerna ställs trädet på resterna av den gamla stubben. Jord från den
intilliggande gräsremsan används runt klumpen. Inget av den befintliga jorden tas bort. Trädet ställs i
nivå med omkring liggande mark. Runt trädet, inom en yta om ca 1,5 m i diameter, läggs en
bevattningsvall med ca 20 cm höjd. Överbliven flis kan läggas runt planteringen, innanför vallen för
att hålla bort ogräs (Forbes & Teutsch, 2007).
Växtmaterial
Naturlig föryngring är det säkraste material man kan använda (med tanke på sjukdomar som kan följa
med träd från plantskola) och bör vara första val. I de fall där det inte finns tillräckligt material är det
viktigt att man köper friskt, inhemskt material (förmodligen bara tillgängligt från skogsplantskola och
därmed oftast små plantor) (Forbes & Teutsch, 2007).

35

Trädvårdsplan för Ekolsunds Slottspark

maj 2013

Artval
Följande arter är valda; lind (parklind helst, men även
skogslind), ek, lönn och hästkastanj. Ask bör inte
planteras. Det som vi måsta ta hänsyn till är
trädsjukdomar som kan slå till i framtiden. Därför vill
vi sprida risken genom att plantera olika trädslag där
det finns möjlighet. Vi har tagit med trädslag som
speglar det historiska materialet, som är värdefulla för
naturvård och som på sikt kan skapa samma
landskapsbild som idag.

Bild ur Forbes & Teutsch (2007).

Parklind
Parklind förekommer i Ekolsunds Slottspark. Parklind
(T. x vulgaris eller T. x europaea) anses vara en hybrid
mellan lind och bohuslind. Den är i sina karaktärer ett
mellanting mellan de båda föräldraarterna, men kan
skiljas från dem på kombinationen av kala bladskaft
och hårda nötter. Den kommer troligen från Holland
och har funnits i Sverige sedan 1600-talet. Parklinden
är den absolut vanligaste linden och har används till
gatuträd bland annat på grund av att den har en ganska
symmetrisk krona och att den inte får lika bred krona
som skogslinden. Parklinden är även mycket vanlig i
slottsparker och som alléträd. Några av de äldsta
parklindarna i Stockholm finns på Molitors malmgård i
Tantolunden och är från 1600-talet. Det pågår
forskning vid Alnarps lantbruksuniversitet om de olika sorterna och klonerna av parklindar.
För att få fram nya träd kan plantor av sticklingar från de ursprungliga 1700-talsträden drivas upp.
Dessa kan ersätta de träd som kommer att tas bort. Att använda sticklingar för att föröka lindar är
mycket ovanligt. I vanliga fall förökar man lindar med avläggare, vilket är ett slags rotskott. För att få
fram sticklingar från de mest intressanta genomen bör man förslagsvis ta hjälp från SLU Alnarp. Det
behövs ca 3000 sticklingar för att få upp ca 300 träd och det beräknas ta ca 10- 15 år tills de kan
planteras ut i alléerna (Hellqvist, 2010).
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Skötsel av planterade träd (Forbes & Teutsch, 2007)
Växtsäsong avser 1:april till 15:sept
1:a året under växtsäsongen
En gång / vecka ses trädet till. Kondition, markfuktighet och uppbindning kontrolleras. Har det inte
regnat på en vecka under perioden 1:a maj till 15 september så vattnas trädet med ca 50l/vatten. Det
gäller förutsatt att det inte är rejält fuktigt i markerna.
1:a året övrig tid
Var 3:e vecka ses trädets kondition och uppbindning över. Skulle det under 1:a april till 1:a maj och
15:sept till 15 okt uppstå extrem torka och värme skall träden vattnas.
2:a året under växtsäsongen
Varannan vecka ses trädet till. Kondition, markfuktighet och uppbindning kontrolleras. Har det inte
regnat på 2 veckor under perioden 1:a maj till 15 september så vattnas trädet med ca 50l/träd. Det
gäller förutsatt att det inte är rejält fuktigt i markerna. I början av maj läggs en näve hönsgödsel på
flisen. Bevattningsvallarna förbättras också.
2:a året övrig tid
En gång per månad ses trädets kondition och uppbindning över. Eventuell beskärning.
3:e året under växtsäsongen
En gång per månad ses trädet till. Kondition och uppbindning kontrolleras. Har det inte regnat på ca 3
veckor eller att det är torrt i markerna, vattnas trädet rejält. Marken skall bli väl genomdränkt ca 50l /
träd.
I början av maj läggs och en näve hönsgödsel på flisen. Bevattningsvallarna förbättras också.
Uppbindningen bör kunna kapas till ca 0,5 m ovan mark.
3:e året övrig tid
En gång per månad ses trädets kondition och uppbindning över. Behov av beskärning.
4:e året under växtsäsongen
En gång per månad ses trädet till. Kondition kontrolleras. Är det torrt i markerna och man kan börja se
början till uttorkning, vattnas trädet rejält. Marken skall bli väl genomdränkt ca 50l / träd. Detta görs två
veckor i följd.
Uppbindningen tas bort helt om inte speciella behov ses.
4:e året övrig tid
En översyn görs på hösten och en på våren. Uppbyggnadsbeskärningen utförs en gång per år. Är det
praktiskt möjligt, har det visat sig att sommarbeskärningen är det som är bäst för trädet. I annat fall
får trädets sort bestämma tidpunkten
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Kostnadskalkyl
Uppskattning av kostnader är väldigt svårt, delvis beroende på skillnader mellan de olika
skötselåtgärderna som rekommenderas och delvis beroende på vem som utför jobbet. Kvalificerade
och erfarna arborister tar ungefär 550-600 kr i timman och man måsta alltid ha två personer (av
säkerhetsskäl) på plats. Därmed få man räkna med ungefär 1200/timme för två arborister. Om en
skylift används kan arbetet oftast utförs snabbare, framförallt på alléträd eftersom det finns vägar och
tillgänglighet för skylift är oftast bra. En skylift kan hyras för en kostnad mellan 2000 och 3000 kr per
dag, men denna extra kostnad kan betala sig genom att flera träd kan beskäras på kortare tid. Där det
inte finns någon väg så bör skylift bara användas när det är tjäle eller mitt på sommaren när marken
är torr. Avverkning beräknas kostar mellan 800 och 1500 kr per träd och stubbfräsning mellan 500
och 1000 kr per träd, beroende på storlek och hur djup man vill fräsa. Enklare trädvårdsåtgärder som
kan göras från marken kan beräknas kosta i snitt ca 500 kr per träd. Bortforsling av träd varierar
också mycket beroende på storlek på trädet, men i snitt kan man räkna med ca 1000 kr per träd.
Planteringskostnader varierar mycket beroende på vad man köper för trädslag och storlek. Om man
exempelvis köper en ek (Q. robur) med storleken 16-18 cm i omkrets så kostar den ca 4000 kr/träd.
Detta kan jämföras med en ek som är 30-35 cm i omkrets som kostar ca 18000 kr/träd med
rotklump. Själva planteringskostnaden är ungefär 500 – 1000 kr per träd beroende på hur väl
förbered marken är. Sedan tillkommer kostnader för bevattning som man får räkna med flera gånger
om året under de första åren tills trädet har etablerat sig. Man får även räkna med eventuella
uppbyggnadsbeskärningar som en del av fortsatt skötsel. Generellt kan man säga att stora träd
behöver mindre efterarbete. Därmed kan detta vara billigare även om kostnaden för trädet är högre
på grund av reducerat efterarbete.
Tack
Vi vill rikta ett varmt och innerligt tack till Nils Lidbaum, Raija Ohlin och Linda Heintz för fantastisk
service och entusiastiska diskussioner om både stort och smått. Jag vill även tacka Maria Forslund för
stöd vid fältarbete.
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Bilagor
1 – Fältblankett med noterade parametrar per träd
2 – Kartor över alléerna
3 – Skötselplaner för varje träd - excelfil
4 – Skötselprogram med prioriteringar – excelfil
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BILAGA 1 – Fältblankett med noterade parametrar per träd
Fältblankett
Datum
Allénamn
Träd nr Ekolsund
Tag nr
Trädslag
Ersättningsförslag
Krona 4 >75%, 1 < 25% från ursprungligen)
Befintlig krona (% levande) (1-10)
Vattskott (B-bas, S-Stam, K-krona)
Förmåga att övervalla (1 - dålig, 4 - v bra)
Skador/hot (till ex. eld, djurtramp, blixt mm)
Beskuggning (0-4)
Vitalitet (0= död, 10=väldigt bra)
Risk för försämrat hälsotillstånd (1=väldigt
hög, 10=väldigt låg)
Risk för kollaps (1= väldigt hög, 10=väldigt
låg)

Skötsel
Tidigare åtgärder
Beskärning respons (0-4)
Målsättning - (höjd m)
Tidsperiod (år)
Antalet åtgärder tillfälle

Åtgärder

Initiala

1 - ett år
2 - 2 - 3 år
3 - 4 - 5 år
4 - 5 - 10 år
5 - +10 år
Anteckningar/hinder för utförande av skötsel (el ledning, vägar mm)
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