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1. Inledning 

Under historiens gång har ekar haft en stor betydelse för människa, djur och växter. För 

mänskligheten har ekar använts i religiösa sammanhang som en fruktbarhets- och 

dödssymbol. Eken har även haft ett ekonomiskt värde och nyttjats till t.ex. skeppsbygge 

för krigsföring, mat från ollon till både människa och djur samt inom medicin (Törlind 

1997). Ek är vidare det trädslag som hyser flest olika mikrohabitater som gynnar 

svampar, lavar och insekter. Tidigare avverkades eken fritt fram till de första lagarna 

grundades under Gustav Vasas tid. Under 1790-talet tillträde dispositionsrätten för ek och 

innebar att skattejordägare inte fick fritt avverka eken fast den växte på deras marker. När 

dispositionsrätten upphörde på skattejord under 1800-talet medförde detta en kraftig 

minskning av antalet ekar över hela södra Sverige (Eliasson 2002).  

 

För att få en uppfattning av minskningen har vi gjort en jämförelse mellan historiskt 

material och en nutida inventering. Inventeringsprotokoll från 1800-talet över Elleholm 

socken har undersökts för att få en inblick i hur många ekar det fanns vid den tidpunkten 

1819, 1830–1831. Dessa årtal valdes på grund av att dokumentationen är tillgänglig ur ett 

historiskt perspektiv men idag finns det ingen dokumentation gällande antalet ekar i 

Elleholm. För att begränsa studiens omfattning har lokaliseringen av ekbeståndet 

genomförts på bynivå. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka ekens förekomst i Elleholms socken från 1819, 1830–

1831-talet med inventering 2019 samt se över ekbeståndens kondition. Konditionen 

bekräftar ekens framtida överlevnad i Elleholm men även biologisk mångfald och de 

naturvärden eken framhäver.   

Frågeställningar 

• Hur har beståndet förändrats i antal sedan ekinventeringsprotokollen skrevs på 

1800-talet? 

• På vilka sätt kan ekarnas nuvarande kondition säga något om deras 

överlevnadsmöjligheter? 
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3. Bakgrund 

3.1 Tidigare forskning  

Svenska forskningar om förändringarna i ektillgången och dess orsaker är omfattande. 

Dessa tidigare forskningar har använt ekinventeringsmaterial för att fastställa tillgången 

på ek i Sverige. Ekinventeringsprotokoll är dokumentation i hur många ekar det fanns, 

vem som ägde dem och i vilket tillstånd de var i ett givet område. Denna undersökning 

görs av eget intresse för att få reda på hur mycket ekbestånden har minskat och vad var 

orsaken till minskningen.  

 

I Eliassons avhandling från 2002 Skog, makt och människor - En miljöhistoria om svensk 

skog 1800–1875 beskrivs skogs- och ekhistoria i Sverige. I avhandlingen behandlas det 

svenska ekbeståndet från 1730-talet till 1800-talets slut. Resultatet grundar sig på 

historiska källmaterial som ekinventeringsprotokoll från 1800-talet ur olika arkiv från 

södra Sverige. Eliasson visar att det skett en nedgång av ekbeståndet och dess kvalitet 

under 1730-talet och framåt till 1875. Orsaken till den försämrade kvaliteten av 

ekbeståndet kan bero på att kronans ekar stämplades på rötterna. Vidare bar bönderna en 

del av skulden då de avverkade eken olagligt.  

 

Per Eliasson & Sven G Nilsson har skrivit om eken i Sverige under 1700–1800-talet i 

Rättat efter Skogarnes aftagande: en miljöhistorisk undersökning av den svenska eken 

under 1700- och 1800-talen där de studerat betydelsen av ektimmer i ett europeiskt 

perspektiv. Författarna tar även upp lagar om avverkning av ek under de senaste 400 åren 

i Västeuropa som sedan sammankopplas och jämförs med Sveriges ekhistoria. Vidare 

skriver de också om ekens kvantitet, kvalitet och biodiversitet och om hur viktig eken har 

varit i Sverige för flottan och för bondesamhället. Eliasson & Nilsson (1999) kommer 

fram till att det uppstod konflikter mellan privata markägare och kronan på grund av deras 

motstridiga intressen vad gäller ekbestånden. Dessa motstridiga intressen bestod i att 

bönderna ville bruka marken men eken var ett hinder då den ofta växte på inägorna. 

Kronan försökte med hjälp av olika lagstiftningar säkra eken för flottans behov, men 

kronan lyckades inte då böndernas tamdjur förhindrade regenerationen av ekstammen. 

Bönderna avverkade eken legalt och illegalt för att utvidga sin mark.  
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Före detta skogsinspektör Erik Ståål (1986) visar i boken Eken i skogen och landskapet 

hur ekskogskötseln skulle genomföras under 1980-talet. Ståål behandlar djupgående 

skötselanvisningar och studien är koncentrerad till gallringsskede av ekskog mellan 20–

90 år. Författaren tar även upp ekens utbredning och användning, ekonomiska aspekter 

samt lagstiftningarna gällande ädellövskog.  

 

Nadja Filipsen & Rebecka Tidfält Braun (2018) betonar i Ekens historiska utbredning och 

kvalitet i Lösen socken, Blekinge län: en studie utifrån ekinventeringsprotokoll från år 

1819 och 1832 hur viktig eken är för biologisk mångfald men även ur ett historiskt 

perspektiv, genom att få en ökad förståelse för dagens eklandskap. Deras arbete har utgått 

från inventeringsprotokoll men även tagit hjälp av historiska kartmaterial. Resultatet som 

Filipsen & Tidfält Braun (2018) fick fram var att jordmånen var näringsrik där ekarna 

växer. Det visade sig även att en stor del av de ekar som nämns i protokollet var skadade. 

Vad gäller de skadade ekarna menar Filipsen & Tidfält (2018) att bönderna var de som 

åstadkommit dessa skador. Man bör dock vara kritisk mot deras metod gällande 

utbredningen av ekbestånden eftersom det inte ger exakta siffror.   

 

Anders Wångs (1997) avhandling behandlar de historiska markanvändningens förändring 

kring ekarna i Vårdsnäs socken i Östergötland. Studien visar stora skillnader på hur 

marken har behandlats bland skatte-, krono- och frälsebönder. Förfoganderätten över 

ekarna var annorlunda beroende på vilken ägarkategori de tillhörde. Författaren går vidare 

med att en utglesning av ekbeståndet skedde på skattejorden efter att bönderna hade fått 

förfoganderätt över ekarna under 1800-talet. Wång (1997) kan däremot inte konstatera att 

avverkningar har skett på frälsejord. Av dagens återstående grova ekar i Vårdsnäs socken 

växer det flest av på betesmarken som tidigare växte flest av på frälsejorden. Resultatet 

som Wång (1997) har kommit fram till visar att dagens ekbestånd växer främst i 

betesmarker.  

 

Robert Pettersson (1944) har tagit del av ekinventeringsmaterial från år 1749 i 

Östergötland för att undersöka var ekarna växte geografiskt med tre härader som 

exempel. Det framtagna resultatet visar att ekarna växte på inägomarken men även på 
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slättbygd och i kust- och skogsbygd. Han går vidare med att ekarna kunde växa på 

ängarna och åkrarna. I dessa tre härader var ekbestånden unga och friska men största 

andelen av friska ekar var i skogsbygden. Enligt Pettersson (1944) bero detta på 

kommunikationen var sämre i skogsbygden vilket bidrog till svårare transportmöjligheter 

jämfört med närhet till vattendrag eller havet. Dessa svåråtkomliga ekbestånd skulle 

enligt kronan sparas. Petterssons (1944) resultat visar att det geografiska läget avgjorde 

ekarnas utseende. Ekarna som växte på kustbygden hade sämst kvalitet men bäst på 

slättbygd. Detta menar Pettersson (1944) att socknar i slättbygden saknade skog vilket 

medgav till större virkesbehov. Därmed beviljades gamla ekar oftare avverkning i 

slättbygden. 

3.2 Ekens historia från medeltiden fram till 1800-talet 

Eken har tillfört mycket för människan genom tiden då dess fördelar nyttjades som 

byggtimmer för större byggnationer, skeppsvirke och ollonproduktion. Ekens fördelar 

gjorde den eftersökt, särskilt i syd- och Västeuropa under 1400-talet och framåt (Eliasson 

& Nilsson 1999, s. 34). Under början av medeltiden stiftades de första lagarna för eken då 

intresset väcktes hos kronan. Detta skedde på grund av ekens ekonomiska värde. Det var 

under Gustav Vasas tid som de första lagarna grundades gällande eken (Filipsen & Tidfält 

Braun 2018). Lagen som stiftades gällde framförallt att bärande träd inte fick huggas ner 

fritt på grund av dess betydelse samt det ekonomiska värdet till statskassan. Eken var 

viktig för byggnation av örlogsskepp både nationellt och internationellt då virket 

exporterades över Europa (Eliasson & Nilsson 1999, s. 34). 

Sedan Gustav Vasas tid har förfoganderätten om att fritt avverka och disponera eken 

blivit hårdare för skattejordägare fram till början av 1800-talet. Dispositionsrätten som 

införde år 1790 innebar att ekar med kronans stämpel inte fick avverkas fast de växte på 

skattejordägarnas inägor men ekar utan stämpeln fick avverkas (Filipsen & Tidfält Braun 

2018). Adelsmän hade rätt att disponera ekarna på sina ägor såvida de såldes till flottan 

(Pettersson 1944). Bönderna var trötta på lagarna som stiftades vilket bidrog till ett 

växande ekhat (Filipsen & Tidfält Braun 2018). Ekinventering utfördes genom att 

bönderna fick förtroende att själva dokumentera hur många ekar de hade på sina ägor. 

Genom förtroende som bönderna fick kunde de ange färre antalet ekar eller beteckna 
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träden som odugliga samt gamla. Skattejordägarnas intresse var att få tillåtelse att avverka 

ekbestånden för att utöka den agrara produktionen (Pettersson 1944).  

3.3 Eken från 1800-talet och framåt 

En bit in i 1800-talets början utfördes en ekinventering över hela landet i uppdrag från 

kronan som Johan af Borneman fick utföra. Ekinventeringen som utfördes innefattade en 

journal över ekskogens tillstånd (Eliasson 2013, s. 4–5). Eliasson (2002) nämner att ett 

visst antal ekar som växte på frälsejord (som kyrkan och adeln ägde) var inräknade i den 

stora inventeringen som genomfördes år 1819–1823. Inventeringen genomfördes för att få 

en inblick i hur mycket ek som kvarstod. En ytterligare orsak till att inventering 

genomfördes var att Af Borneman ville att bönderna skulle få en inlösensumma (Eliasson 

2002, s. 102–103). När inventeringen slutfördes år 1823 fick skattejordägarna större frihet 

att avverka eken genom en förordning som stiftades 1830 (Eliasson & Nilsson 1999, s. 

38).  

Vid slutet av 1830-talet var det enklare för bönderna att avverka och disponera eken 

eftersom förfoganderätten ökade på skattejorden (jord som bönderna ägde och betalde 

skatt till kronan (Nationalencyklopedin u.å.d). Förordningen berörde inte krono- och 

frälsejorden (kronojord: jord som tillhörde kronan (Nationalencyklopedin u.å.b), 

frälsejord: jord som är fri från grundskatt till kronan (Nationalencyklopedin u.å.a)). Då 

eken skulle avverkas var bönderna tvungna att genomgå ett möte med en 

sockenkommitté, och de var även skyldiga att plantera en ny ek. Ekbestånden som 

tillhörde kungen och hade kronans stämpel fick inte avverkas av skattejordägarna 

(Filipsen & Tidfält Braun 2018).  

När ekinventeringen slutfördes mot slutet av 1830-talet visade den en stor nedgång av 

ekbeståndet runtom i landet (Eliasson & Nilsson 1999, s. 45). Nedgången av ekbeståndet 

som Eliasson (2002, s. 119–126) berodde troligen av både ängsbruk, ökad uppodling samt 

boskapsstammens ökade storlek. En annan faktor till minskningen var en ökad 

förbrukning av ekvirke. Resultatet av ekbeståndets nedgång visar en förändring liknande 

den som Danmark genomgick hundra år tidigare. Denna förändring innebar att landets 

ekskogar gick från att vara tätbevuxna till att vara glesvuxna (Eliasson & Nilsson 1999, s. 

36).  
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Under 1830-talets mitt ställde bondeståndet som krav att jägeristaterna (personal som 

hade ansvar för vården av kungens skogar och jaktmarker (SLS 2019)) skulle avskaffas 

samtidigt som kronoparkerna (skogsmarker som ägdes av kungen och endast brukades av 

staten (Nationalencyklopedin u.å.c)) och de gemensamt ägda markerna skulle brukas. Det 

var även tillåtet att avverka ekar under den här tiden. Böndernas krav på att avskaffa 

jägeristaterna handlade i grund och botten om att de ville äga rätten till sina ägor. Det 

kom även förslag på att jägeristaterna skulle upphöra helt då de inte hade några 

bevakningsuppgifter i Blekinge år 1840–1841 (Eliasson 2002, s. 182).  

En ny inventering utfördes år 1842 och den visade att virkesförsörjningen för flottan var 

låg. För att täcka behovet var flottan tvungen att importera ek från Tyskland (Eliasson 

2002, s. 124). Eliasson (2002) visar att flottan fortsatte att använda ekvirke till sina 

linjeskepp ända fram till år 1850. Vid åren 1861–1862 upphörde linjeskeppsbyggandet 

efter att flottan införde järnfartyg och slopade gamla träfartyg. Detta beslut kom från 

sjöförsvarskommittén. 

En sista ekinventering genomfördes under 1860-talet av löjtnant G. C. Witt i den södra 

delen av Sverige. Enligt inventeringsprotokollet återstod det 19 000 avverkningsbara 

ekar. Löjtnant Witt uttrycker sig om resultatet av ekbeståndet, att en stor del av ekarna är 

skadade pga. hamling som har pågått tidigare (Eliasson & Nilsson 1999, s. 53). Gustafson 

(1994) skriver att förordningen från år 1875 tillät ekskogsägarna att fritt disponera ekarna 

utan att staten erbjöd någon lösen. Dock nämner Ståål (1986, s. 15) att det inte gällde de 

marker som kronan ägde men i speciella fall som byggnationer av kvarn- eller lagerhus 

tilläts arrendatorn avverka.  

 

I studien av Eliasson & Nilsson (1999, s. 38) beskriver de att sista resten av regalrätten 

som infördes av Gustav Vasa för 400 år sedan upphörde i och med ett riksdagsbeslut år 

1934. Under 1920–1970-talet hävdar Ståål (1986, s. 21) att eken ökade i antal. Han menar 

vidare att den ökningen kan bero på skogsbetningen och beståndsvårdande gallringar som 

upphörde under dessa år. Åren 1970 till 1984 minskade antalet ädellövskog med 700 

ha/år genom avverkning. Avverkningen började upphöra med den nya ädellövskogslagen 

som tillkom år 1984. Lagen innebär att ädellövskogen skall bevaras för framtiden (Ståål 

1986, s.123). 
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3.4 Dagens syn på eken 

Eken utgör en viktig livsmiljö för många vedlevande insekter som är specialiserade till 

äldre träd. Ekträd lockar till sig många djurarter på grund av att den hyser olika 

mikrohabitater. Exempel på mikrohabitat är döda grenar, varierande tjocklek på bark, 

svampangripen ved och håligheter med mulm. När trädet dör så upphör inte livsmiljön för 

insekter förrän nedbrytningen av ved och bark är över (Jansson 2007, s. 7–9).   

Jätteeken håller kontinuerligt på att minska i antal i flera regioner. Detta kan bero på en 

långsam eller avsaknad skötsel som kan ledda till att andra växter tar över och förhindrar 

ekens tillväxt (Höjer & Hultengren 2004, s. 23–25). Definitionen av ett jätteträd ”om det 

har en diameter om minst 1m på det smalaste stället i brösthöjd vilket ger en omkrets på 

minst 314 cm” (Jansson 2015, s. 9). Gamla ekträd i landskapet anses idag vara särskilt 

viktiga för det biologiska kulturavet. Där eken en gång i tiden växte på hagar, åker och 

ängar är idag åker- och skogsbruk. För att eken skall ha en framtid så måste ett pågående 

bete eller en kontinuerlig röjning ske för att hålla landskapet öppet (Höjer & Hultengren 

2004, s. 23–25). 

Ekar används idag framförallt inom områden som till exempel möbler, parkett, paneler, 

inredningar och stolpar. De egenskaper som kärnveden har gör att den inte är 

genomträngligt för vätskor men även är lätt att böja. Därtill är eken användbar för 

tunnbinderi till vin-, whisky- och sherryfat (Skogskunskap 2018). 

Enligt Naturvårdsverket (2019) är skyddsvärda träd bland annat jätteträd, mycket gamla 

träd och grova hålträd som har blivit påverkad av naturen. Anledningen till att träden 

skyddas är på grund av att de hyser stor biologisk mångfald. En annan orsak är att de 

minskar i antal. Enligt Naturvårdsverket (2019) räknas ”Jätteträd: Levande eller döda 

träd som är grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd”. 

”Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. 

Övriga trädslag som är äldre än 140 år”. ”Grova hålträd: Levande eller döda träd som är 

grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen”. Ifall 

man vill avverka skyddade träd och ändra naturmiljön ska dessa anmälas till samråd 

enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Tillsynsmyndighet för samråd är Länsstyrelsen, 

Skogsstyrelsen eller Försvarsinspektören (f.d. Generalläkaren). 
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För att avverka ädellövskog krävs tillstånd från Skogsstyrelsen. I en ansökan för tillstånd 

skall du ange hur återväxten ska tryggas för att ta hänsyn till naturen och kulturmiljön. 

Sedan skall skogen ersättas med ny ädellövskog (Skogsstyrelsen 2019).  

4. Områdesbeskrivning  

Elleholm socken är uppdelad i en västlig och en östlig del (enligt de historiska kartorna) 

och ligger i Listers härad, Blekinge län. Den östra delen av Elleholm socken sträcker sig 

från Östersjön längs med Mörrumsån ända upp till Mörrum. Västra Elleholm håller sig 

längst med kusten. Elleholm blev en del av Karlshamn kommun år 1971. På den östra 

sidan av socknen finns byarna Forsbacka, Kolahalla, Östra Elleholm, Portanabben samt 

Nabben. Och på den västra delen finns byarna Laxaleden, Ellekullen, Elleholms Hovgård 

samt Elleholm. På ön som ligger mellan västra samt östra delen finns byn Sjöborg men 

även sockenkyrkan (figur 1).       

  

Socknens hydrologi karakteriseras av Mörrumsån som delar Elleholm i två delar, västra 

samt östra och mynnar ut i Östersjön. 

  

Elleholm socken befinner sig på den södra delen av barrskogsregionen, nemorala zonen 

där landskapet är mera öppet och domineras av blandlövskog. Här utgörs skogen mest av 

ek, bok men också av andra lövträd. Det är vanligt att man hittar rena ek- eller bokskogar 

(Olsson u.å.).    

  

Hela socknen ligger på bergarten kustgnejs (Wastenson 2009, s. 30). Det förekommer 

fläckvis urberg över hela undersökningsområdet men mest vid den sydvästra delen, där 

brytning pågår. Den dominerande jordarten i området är svallsediment och 

huvudnäringen här utgörs av åkerbruk. På den östra delen av området förekommer det 

jordarter som svämsediment och gyttjelera. Enligt Carlsson (2002, s.48) är dessa jordarter 

gynnsamma för eken. Områden med sandig morän utgörs de av skog. På den västra delen 

förekommer ungefär samma jordarter förutom att det även finns isälvssediment och torv 

(figur 2).   
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Sockennamnet härstammar från medeltiden (år 1438) efter det försvunna slottet Elleholm 

som låg norr om kyrkan. Elle kommer från forndanskan (Ælli) och betyder albestånd. 

Holm kan syfta på läget av en holme i Mörrumsån (Wahlberg 2016, s. 72).     

  

Fornlämningar i socknens västra del utgörs mest av stadslager, minnesmärken, 

husgrunder, förvaringsanläggning och boplatser. På den östra delen har det hittats 

båtlämning, fyndsamling och husgrund. Lämningar visar på en lång kontinuitet av 

mänsklig närvaro från stenåldern fram till medeltiden (FMIS).  
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Fig. 1. Översiktskarta över undersökningsområdet Elleholm socken. Socknen ligger i västra 

Blekinge vid Östersjöns kust, väster om Karlshamn stad. Sockengränsen är digitaliserad utifrån 

hur den såg ut under år 1818, detta har gjorts med hjälp av skifteskartor. Bakgrundskartor: GSD-

Fastighetskartan, vektor; GSD-Ortnamn, vektor; GSD-Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet 
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Fig. 2. Jordartskarta över undersökningsområdet. Postglacial sand, urberg och sandig morän 

dominerar i området. Källa: Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 © SGU 
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4.1 Naturvärden i Elleholm socken 

Det finns Natura 2000-område i Elleholm, nämligen Mörrumsån. Ån är tre mil lång och 

sträcker sig från norra länsgränsen i Blekinge ner till mynningen i Pukaviksbukten i 

Östersjön. Vidare är Mörrumsån nationellt värdefullt ur natur-, kultur- och fiskesynpunkt. 

Ån hyser största beståndet av lax i södra Sverige men även tjockskalig målarmussla. I 

området bevaras det även olika naturtyper av skog som till exempel den näringsrika 

ekskogen (Länstyrelsen Blekinge län 2017).   

4.2 Naturreservatet Elleholm 

Reservatet består av en kustskog som sträcker sig väster om Mörrumsåns 

mynningsområde men även ett vattenområde med enstaka öar intill Pukaviksbukten. 

Högsta punkten i området ligger på 10 meter över havet och ån har ett vattendjup på 12 

m. Berggrunden i området utgörs av gnejs. Ädellövskogen i Elleholm består av 

nyckelbiotopklassad bok och ek. Längs med stranden växer även kusttallskog på grunda 

jordar. Skogen har mycket död ved som ger förutsättningar för ovanliga skyddsvärda arter 

att kunna överleva i området. Det finns rödlistade arter inom grupperna vedinsekter, lavar 

och svampar i området (Länstyrelsen Blekinge län 2004).  

5. Material 

Nedan presenteras de grundmaterial som har använts i denna undersökning.  

5.1 Källmaterial 

I denna studie har ekinventeringsprotokoll för Elleholm socken från år 1819 och 1831 

använts som källmaterial. Protokollen är hämtade ur Landsarkivet i Lund under 

beteckningen G III e: Handlingar angående ekeskogen, Blekinge läns landskontors arkiv 

som innehåller besiktningslängder över ekskog i tillhörande besiktningsjournaler. Med 

hjälp av tidigare forskningar har vi kunnat ta del av informationen ur historiskt perspektiv 

som varit en inspirationskälla för att bygga upp uppsatsens delar.  
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5.2 Ekinventeringsprotokollen från år 1819 

Det finns två inventeringsprotokoll för Elleholm socken, den ena från år 1819 och den 

andra från 1830–1831. Ekinventeringsprotokollet från år 1819 innehåller uppgifter om 

hur många ekar det fanns i varje by som är indelat i olika kolumner. Första kolumnen 

beskriver kort vilka platser ekarna växte på och vilken kvalitet de hade i förhållande till 

de olika användningsområdena. De olika användningsområdena som ekarna användes till 

var följande: skeppsvirke och bränsle ifall de var i sämre kvalitet. Följande 

kolumnrubriker är ”För Kronan antecknade Ekers antal”, “Ekernes antagna minsta Cubik 

fot i summa”, “Återstående Ekers antal med minsta beräkning, eller per medium”, 

“Ekeskogens classificering med afseende på dess beskaffenhet och läge”, 

“Inlösningspriset Förslagsvis” (figur 3). I denna studie har ekar som växte på krono- och 

skattejord räknats samman. Observera att i detta protokoll i kolumnen ”Återstående Ekers 

antal med minsta beräkning, eller per medium”, anges inte den exakta summan av 

insamlade ekar.  

Fig. 3. Utdrag av ekbesiktningsprotokoll från år 1819, Elleholm socken. G III e: Handlingar 

angående ekeskogen, Blekinge länsstyrelsearkiv i Landsarkivet i Lund från år 1831, 

SE/LLA/10891/G III e/2 

5.3 Ekinventeringsprotokollen från år 1830–1831 

Ekinventeringen år 1830 påbörjades 28 oktober och slutfördes den 6 september 1831. 

Inventeringsjournalen är en uppdatering från 1819 års inventering. Uppdateringarna är 

antalet ekar samt olika klassifikationer. I protokollet har ekbestånden blivit indelade i 12 



 

18 

 

olika klassifikationer efter kvalitet och läge, med 12 som den sämsta klassen (figur 4). 

Klasserna har tolkats som avståndet mellan växtplats och lastplats, dock är det inte ett 

säkert mått på virkeskvaliteten Holmesson (2018, s. 8). Pettersson (1944) skriver att 

ekbestånden avverkades på platser med bra transportmöjligheter i närheten till vattendrag 

eller havet. De mer svåråtkomliga ekbestånden skulle sparas enligt kronan. Det har gjorts 

olika klassifikationer av inventeringsprotokollen för Blekinge län i de olika socknarna. I 

Lösen och Lyckeby socknar som Filipsen & Tidfält Braun (2018) skriver om har de blivit 

indelade i fyra klasser. Deras klasser är en förbättring jämfört med Elleholms socken 

eftersom Elleholms sockens protokoll inte innehåller några kvantitativa inspektioner av 

ekarnas kvalité.    

 

 
Fig. 4. Utdrag av ekbesiktningsprotokoll från år 1830–31, Elleholm socken. G III e: Handlingar 

angående ekeskogen, Blekinge länsstyrelsearkiv i Landsarkivet i Lund från år 1831, 

SE/LLA/10891/G III e/2. 

5.4 Material för fältinventering    

För fältinventeringen har material som dagens fastighetskarta använts för att få en 

kännedom om skogsområdet för att hitta ekbestånden. Ett annat hjälpmedel som har 

använts för att lokalisera ekbestånden är Trädportalen som tillhör SLU och går att hitta 

via deras hemsida. Sidan utgörs av insamlade data av olika trädarter som har rapporterats 

in från myndigheter och privatpersoner över hela Sverige. Material inför fältinventeringen 

var ett GPS-instrument, måttband och anteckningsblock. 
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5.5 Kartmaterial 

Historiska kartor och deras handlingar (innehåller bynamn, namn på hemmansägare, 

fastighetsbeteckning, markareal och markanvändning) har jämförts med 

ekinventeringsprotokollen för att lokalisera antalet ekar i Elleholm socken. Kartmaterialet 

är hämtad från Lantmäteristyrelsens och Lantmäterimyndigheternas arkiv. Perioden som 

kartorna är hämtad ifrån är tiden närmast protokollen år 1819–1831. Elleholm socken har 

enbart genomgått enskifte vid åren 1813–1818.  

6. Metod 

De utförda metoder som har genomförts i denna undersökning presenteras nedan. 

6.1 Kartmetod 

Kartornas gränser har blivit digitaliserats för att få fram sockens indelning som rådde vid 

tiden 1819–1831. Sedan har skifteskartorna jämförts med dagens inventering. 

6.2 Fältinventeringen 

Fältinventeringen i Elleholm socken undersöker antalet ekar och dess kondition genom att 

se över vitaliteten, håligheten och omkretsen. Inventeringen som har genomförts är enbart 

på levande stående träd.     

 

På fastighetskartan har varje område delats in med en sifferbeteckning. Primärt 

undersöktes lövskogsområden men det visade sig att ekar även växer i barrskog, se bilaga 

3. På varje noterad ek har omkretsen mäts på det smalaste stället under brösthöjd, som är 

cirka 130 cm över markytan (Hultgren & Nitare 1999, s. 31). Omkretsen mättes för att få 

en uppfattning på ekens ålder. Metoden valdes då ekar kan växa på oregelbundna 

markförhållanden men även med en ojämn stam (figur 5). Den valda omkretsen på trädet 

var 200 cm eller större. Måttet valdes för att komma så nära som möjligt inventeringen 

som genomfördes 1831, då fristående och grova ekar växer 1–1,5 cm årligen enligt 

Hultgren och Nitare (1999). Det har heller inte utförts någon dendrokronologist 

undersökning för att fastställa åldern. De ekar som var synliga i fält med en omkrets på 

200 cm eller större har blivit inspekterade. Fältinventeringen genomfördes enbart 

innanför sockengränsen dock inte på privata tomter eller på socknens öar. Det har även 
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använts ett GPS-instrument för att markera var i kartan ekbestånden befinner sig. 

Insamlad data från GPS-instrument har sedan överförts till ArcMap 10.1 programmet. 

Därtill i ArcMap har data som punktlager överförts på fastighetskartan. Fältarbetet 

utfördes från den 10 augusti fram till 14 september 2019. Under dessa fältdagar var 

väderförhållandena bra med inslag av vissa regndagar. De olika områdena i Elleholms 

socken hade en varierade omgivning. I de flesta skogsområden var det gallrat förutom i 

område 1–2, se bilaga 3. Landskapet var kuperat med inslag av stora stenblock och 

skogen var varierande tät eller öppen. På de öppna områdena pågick det bete. Ekens 

vitalitet har undersökts genom att stå under trädet och titta upp för att uppskatta trädets 

krona i procent. Därefter noterades det i fältprotokollet efter de angivna kategorierna. 

Även ekens hålighet på stammen bedömdes och skrevs ner i fältprotokollen utefter 

angivna kategorier. Bilder från inventeringen finns i bilaga 1–2 som visar ekar med 

omkretsen >200 cm. 
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Fig. 5. Härav framgår mätningarna på stamomkretsen samt på de olika markförhållandena. Ur 

Inventering av jätteträd av Hultgren & Nitare (1999).  

 

6.3 Fältinventeringens olika metoder  

Det finns olika fältmetoder för att undersöka ekens hålighet och vitalitet. Nedan följer de 

olika metoderna som har setts över. 
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Fig. 6. Hålbildning med mulmklassifikation 1–4, Hultgren & Nitare (1999).  

 

Vi har utgått från Västra Götaland läns metod. Metodens hålighetsklasser är: ” Eventuellt 

liten hålighet kategori 1”, ”Liten hålighet <10 cm kategori 2”, ”Medelstor hålighet 10–30 

cm kategori 3”, ”Stor hålighet >30 cm kategori 4”, ”Stor hålighet som går ända ner till 

marken kategori 5”, ”Ingen kategori 6”. Rapporten som Västra Götalands län tagit fram är 

en förenklad metod av Hultgren & Nitare (1999) som valts till vår studie. Denna metod 

har inte mulmbildningen inräknats som bilden ovan visar.  

 

Västra Götaland läns rapport (2006, s. 10) är vitalitetmetoden kategoriserad: ”Frisk eller 

något minskad vitalitet (>50% av kronan lever) Kategori 1”, ”Klart försämrad vitalitet 

(20–50% av kronan lever) Kategori 2”, ”Döende (<20% av kronan lever) Kategori 3”, 

”Dött, stående Kategori 4”, ”Dött, liggande Kategori 5”. Metoderna som har analyserats 

är lika varandra och vår studie utgår från rapporten som Västra Götalands län tagit fram. I 

metoden har man utgått från en högre procentsats och har heller inte tagit hänsyn till de 

permanenta skadorna till skillnad från Hultgren & Nitare (1999). För vår studie innebär 

den valda metoden mer noggrannhet i resultatet. Därmed besvaras vår frågeställning 

gällande ekarnas kondition.  

 

Trädportalen har använts för att få en överblick över i vilket område ekarna finns. 

Därefter har det antecknats i vilket område trädet befinner sig. Även vitaliteten, 

håligheten och omkretsen har noterats. För att få en mer konkret förståelse för olika 

metoder har även ”Fem Ess-metoden” beaktats (Rundlöf & Nilsson 1995).  
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7. Resultat 

Dagens inventering av ek i Västra samt Östra Elleholm i Elleholm socken 

 
Fig. 7. Dagens inventering i Elleholm socken. Bakgrundskartor: GSD-Fastighetskarta, 

Skifteskarta: Aktb. 10-ELL-7, Aktb. 10-ELL-10 © Lantmäteriet 
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Jordartskarta med ekträd från 2019 års inventeringen  

 
Fig. 8. Jordartskarta över undersökningsområdet med 2019 års inventering av ekträd.            
Källa: Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 © SGU, Skifteskarta: Aktb. 10-ELL-7, Aktb. 10-ELL-10 © 
Lantmäteriet 
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Tab 1. Antal ekar för respektive by i Elleholm socken under årtalen 1819, 1830–1831 och 2019. 

Elleholms by samt Stensholm ligger på den västra sidan av Elleholm socken. 

 

7.1 Antal ekar  

Resultatet är framtaget ur ekinventeringsprotokollet år 1819. I tabellen 1 ser man tydligt 

att Elleholms by hade flest antalet ekar. Stensholm hade 48 ekar. Östra Elleholm hade 61 

ekar.  

Antalet ekar har minskat vid årtalen 1819–1831 från 3101 till 1873 ekar i Elleholms by se 

tabell ovan. Stensholm har minskat med 84 % i antal medan en ökning har skett i Östra 

Elleholm.  

Sedan ekinventeringsprotokollet skrevs år 1830–1831 har det skett en stor förändring. 

Antalet ekar har aldrig varit så låg som idag. Minskning är 89 % av antalet ekar se tabell 

ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elleholms byar Antalet ekar år 1819 Antalet ekar år 1831 Antalet ekar år 2019

Elleholms by 3101 1873 125

Stensholm 48 8 18

Östra Elleholm 61 653 153

Totala summan 3210 2534 296
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7.2 Fördelning av trädstorlek  

Det har sammanlagt inventerats 296 ekar fördelat i 16 olika områden, se bilaga 3. I de 

olika områdena har antalet ekar varierat men i område 15 hittades flest antal ekar. Största 

trädet med omkretsen 465 cm hittades i område 14. Ekar med omkretsen 200–300 cm var 

det flest av (figur 8). Ekar med mindre än 200–300 cm i omkrets har inte undersökts. De 

ekar med omkretsen 200–300 cm är utspridda över alla de undersökta områdena (figur 9).  

 

 
Fig. 9. Fördelning av trädstorlek hos de inventerade ekarna 2019.  
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Undersökningsområdena med ekarnas omkrets indelning i Elleholm 

socken 2019 

 
Fig. 10. Undersökningsområdena i Elleholm socken med ekarnas omkrets indelning. 
Bakgrundskartor: GSD-Fastighetskarta, Skifteskarta: Aktb. 10-ELL-7, Aktb. 10-ELL-10 © 
Lantmäteriet 
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7.3 Vitalitet 

På fältinventeringen har det noterats vitaliteten på varje träd som hittats. Resultatet visade 

att majoriteten av alla ekar var friska, mer än 90 % (figur 11). Av de inventerade ekarna 

var det bara ett ekträd som kategoriserades med 2 (försämrad vitalitet med 20–50% av 

kronan lever) respektive 3 (döende med <20% av kronan lever) se bilaga 4. 

 

 
Fig. 11. Fördelning av vitalitet hos de inventerade ekarna 2019. 
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7.4 Förekomst av håligheter bland ekar 

Förutom att uppskatta vitaliteten på ekarna har även håligheten analyserats. Resultatet 

visar att majoriteten av ekarna saknade hålighet (figur 12). Av de 296 inventerade ekarna 

tillhörde sju hålighetskategorin 1 (eventuellt liten hålighet), tre stycken kategori 2 (liten 

hålighet <10 cm), fyra stycken kategori 3 (medelstor hålighet 10–30 cm) och en kategori 

4 (stor hålighet >30 cm) men ingen kategori 5 (stor hålighet som går ända ner till 

marken). De övriga 281 ekar hamnar i kategori 6 (ingen hålighet).  

 

 
Fig. 12. Fördelning av hålighet hos de inventerade ekarna 2019.   
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8. Diskussion 

Det är mer än 200 år sedan någon har utfört en grundlig ekinventering i Elleholm socken. 

Den nutida genomförda inventeringen i Elleholm är heltäckande vad gäller utbredningen 

av ek med en omkrets på över 200 cm i ädellövskogen.  

8.1 Ekbeståndets förändring sedan ekinventeringsprotokollet skrevs 

Resultatet som Eliasson (2002) presenterade i sin avhandling visar på en nedgång av 

ekbestånden under 1790–1830-talet i södra Sverige. Nedgången av ekbeståndet som 

Eliasson (2002) bekräftar kan bero på att bönderna bar skulden då de avverkade eken 

olagligt. En sådan minskning kan även vi konstatera att det har skett i Elleholm socken 

mellan årtalen 1819, 1830–1831 se tabell 1. Dessutom hävdar Eliasson (2002) att kronan 

stämplade ekarnas rötter som försämrade deras kvalité. I Elleholm socken har vi kunnat 

konstatera att det fanns kronoekar på varje by antecknade i inventeringsprotokollet. 

Därmed kan vi dra en teori om ett liknande mönster har skett i Elleholm med stämplingar 

på rötterna som kan ha lett till skador på ekarna som Eliasson (2002) framställning visar. 

Pettersson (1944) beskriver att dessa olagliga skador som skedde på ekarna var för att 

skattejordägarna skulle få tillstånd till utsyningar beviljade. Vårt resultat visar en ökning 

av ekbestånden på Östra Elleholm mellan årtalen 1819, 1830–1831 i Elleholm socken. 

Denna ökning kan vi se i inventeringsprotokollet att under 12 år har antalet ekar ökat med 

592 (Tabell 1). Antagandet, som vi dock endast kan spekulera kring, är att ökningen av 

ekbestånden beror på att inventeringen som genomfördes år 1830–1831 var noggrannare. 

Ekinventeringsprotokollet från året 1819 hävdar att många av Östra Elleholms jordägare 

inte betecknade några ekar (tabell 1). Däremot kan det vara rimligt att spekulera om att 

skattejordägarna inte ville ange det rätta antalet ekar på sina ägor eftersom tillväxten av 

den agrara produktionen var i deras intresse vilket förklara avverkningen trots förbudet 

som Pettersson (1944) nämner. Eliasson & Nilsson (1999) kommer fram till att det 

uppstod motstridiga intressen mellan privata markägare och kronan. De motstridiga 

intressena var att kronan försökte säkra eken för flottan och ekonomiska intressen med 

hjälp av lagstiftningar, men misslyckades på grund av att skattejordägarena hindrade eken 

att växa på inägorna genom skador och avverkningar. Detta bidrog till ett växande ekhat 

bland skattejordägarna över hela södra Sverige. Ekinventeringsprotokollet för Elleholm 

socken visar att skattejordägare var de största innehavarna av ekar. Därmed kan vi 
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spekulera fram ett liknade mönster att det har inträffat lagliga och olagliga avverkningar 

av ekar i Elleholm. Dock kan vi inte se om ekarna har blivit lagligt eller olagligt avverkat 

i kartorna.   

 

Vid fältinventeringen kunde vi konstatera att det fanns friska ekar i Elleholm socken 

vilket kan bero på kontinuerlig skogsskötsel som röjning, stamkvistning och gallring som 

Ståål (1986) framhävde. Undersökningsområdet dominerades av barrskog (figur 1) men 

det finns även mindre fragmenterade områden av ädellövskog i det undersökta området. 

En anledning till att ädellövskog finns kvar i Elleholm kan möjligtvis bero på lagen som 

kom år 1984. Lagen skyddar ädellövskog så att den bevaras för framtiden Ståål (1986). 

Anledningen till att det finns ekbestånd kvar i Elleholm är på grund av naturreservatets 

skydd som utgör den största delen av södra ekbeståndet. Ute i fält noterades ett antal 

jätteekar med omkretsen >300 cm. En hypotes som vi kommit fram till att det finns få 

jätteekar kvar i Elleholm är att de vandaliserades. En orsak till denna vandalisering bero 

på att bönderna skadade och avverkade stora ekar då jordbruksmarkerna inte fick 

tillräcklig med ljusinsläpp. Enligt Naturvårdsverket (2019) är jätteekar med omkretsen 

314 cm skyddade då de hyser stor biologisk mångfald. Filipsen & Tidfält Braun (2018) 

skriver i sitt examensarbete om hur viktig eken är för biologisk mångfald. Eken utgör en 

viktig livsmiljö för många vedlevande insekter eftersom trädet hyser olika mikrohabitater. 

Vid fältinventeringen kunde vi bekräfta att det fanns ekar med döda grena som drar till 

sig vedlevande insekter och andra växt- och djurarter.  

 

Vårt undersökningsresultat visar att ekbeståndet har minskat 89% i jämförelse med den 

historiska utbredningen i Elleholm socken (tabell 1). Wång (1997) nämner i sin 

undersökning att fram tills 1830-talet utsattes ekarna för skador och avverkning till följd 

av bönderna som även troligtvis fortsatte efter att dispositionsrätten på skattejord 

upphörde att gälla under 1830-talet. En sådan utglesning kan troligtvis även har inträffat i 

Elleholm socknen. Vår undersökning på bynivå visar att det fanns flest antalet ekar i de 

mellersta och södra delarna av socknen, alltså närmast kusten (figur 7). Även Filipsen & 

Tidfält Braun (2018) kommer i sin undersökning fram till att fördelningen av ekarna inte 

var jämn bland gårdarna i Lösen socken. Vidare skriver de att det fanns fler ekar på det 
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södra och mellersta delarna, alltså närmast kusten. I studien som Pettersson (1944) 

presenterat nämner han att ekar växte främst vid kustbygden vilket kan bero på att de inte 

beviljades lika ofta utsyning som vid slättbygden. Likaså kan det vara för de tidigare 

inventeringarna som har utförts i Elleholm socken mellan åren 1819, 1830–1831. En 

annan teori kan vara att markerna användes främst till skogsbruk eftersom de är magra 

jordarter (figur 2). Enligt Petterssons (1944) undersökning visar att ekar som växte vid 

kustbygd var av sämre kvalitet. Detta stämmer inte överens med vår studie eftersom 

resultatet visar att majoriteten av ekarna vid kusten var i god kondition (bilaga 4). I 

ekinventeringsprotokollen från åren 1819, 1830–1831 visar att i tabell 1 innehöll 

Elleholms by flest antalet ekar. Detta kunde vi konstatera genom en undersökning i 

protokollen som visar att Elleholms by har en Hovgård och har den största arealen på 

mark. Dagens inventering visar att ekar med den största omkretsen påträffades i de södra 

delarna (figur 10). Även Pettersson (1944) kommer fram i sin undersökning till att de 

äldre ekarna växer vid kustbygden. Ett sådant mönster menar vi även kan ha funnits under 

1800-talet eftersom de områdena omfattar flest antalet ekar. 

8.3 Ekens framtida överlevnadsmöjligheter i Elleholm  

Carlsson (2002) tar upp i sin bok att finkorniga jordarter och ljusinsläppet bidrar till en 

god tillväxt för ekbestånden. Fältinventeringen som genomfördes i Elleholm socken 

visade att majoriteten av ekbestånden bestod av raka ekar (bilaga 1–2). Vidare visar vår 

undersökning att jordarterna som ekbestånden växer på består utav morän och urberg 

(figur 8). Carlssons (2002) teori stämmer inte överens med vårt undersökningsområde 

eftersom ekbestånden växer sig raka och friska i de magra jordarterna. Därtill kan det 

bero på öppnaljusinsläppet som bidra till att ekar växer sig raka och friska. Varför 

ekbestånden växer på de magra jordarterna i Elleholm kan bero på att dessa jordmarker 

användes främst till skogsbruk under 1800-talet. Anledningen till att ekbestånden inte 

växer i de finkorniga jordarterna kan bero på ett kontinuerligt jordbruk. Wång (1997) 

kommer fram i sin studie att i Östergötland växte eken framförallt i dagens betesmarker. 

Vår undersökning visar ett liknande mönster då majoriteten av ekbestånden växer i de 

södra delarna där det pågår bete men även skogsverksamhet. Längs med Mörrumsån som 

delar Elleholm växer det få ekar på grund av att det pågår jordbruk då dessa marker är 



 

33 

 

näringsrika. Ett sådant mönster kan likaså ha varit under 1800-talet då jordbruk var i 

deras intresse.  

 

Vidare i resultatet gällande vitaliteten som vi genomfört visar att majoriteten av ekar har 

en god täckningsgrad med mer än 50% kvar av kronan. Detta visar att ekarna är friska i 

Elleholm socken, men deras vitalitet kan även bero på landskapets öppenhet samt 

ljusinsläppet. Vidare visar också resultatet att förekomsten av hålighet i ekar är låg. En 

teori till att ekarna i Elleholm har en låg hålighet kan bero på att majoriteten av 

ekbestånden är vitala. Varför det finns så många vitala ekar i Elleholm tror vi kan bero på 

trädets olika användningsområde inom byggindustrin. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att ekarnas framtida tillväxt i Elleholm socken ser ljus ut.  

8.4 Käll- och metodkritik 

De framtagna siffrorna ur ekinventeringsprotokollen från åren 1819 samt 1830–1831 ger 

en närmare uppskattning av hur många ekar det fanns under denna tid. Därmed är 

siffrorna för antalet ekar med i aktuell studie. Trots att det bara är 12 år mellan de båda 

ekinventeringsprotokollen har antalet ekar ökat med över 592 individer i Östra Elleholm 

från år 1819 till 1830–1831. Ökningen kan bero på att inventeringen var mer noggrann 

och lagförd vid åren 1830–1831. Under perioden var flottan i behov av ekvirke för att 

rusta upp linjeskeppen (Eliasson 2002). De problem som har uppkommit är namnen som 

står i protokollen från 1830–1831 för hemmansägare. De stämmer inte överens med 

handlingarnas tillhörande kartor. Detta kan bero på att hemmansägaren har gått bort och 

att arvet har överförts till barnen eller till en nära släktning. I sökandet efter den rätta 

hemmansägaren har kyrkoböckerna setts över men utan resultat. Hemmansägarnas namn 

var svårtydda. Därefter har vi tagit beslutet att i denna studie undersöka hur många ekar 

det fanns i bynivå. Det finns ingen dokumenterad information om nedgången mellan 

årtalen från den senaste ekinventeringsprotokollet från år 1830–1831 och den genomförda 

inventeringen 2019.  

 

Inventeringen utfördes på de ekar som påträffades i skogsområden och betesmarker. 

Ekbestånd på de privata fastigheterna kommer inte att påverka resultatet eftersom det 

handlar bara om enstaka träd. Ekens vitalitet har studerats genom att se över trädkronans 
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täckningsgrad. Det kan dock vara svårt att via ögonmått bedöma kronans hela täckning. 

Denna täckningsgrad är inte ett säkert mått då väderförhållande kan vara avgörande för 

trädets krona. Kronans vitalitet kan ändras beroende på om det har varit en varm årstid 

eller kall. Den inrapporterade inventeringen från Trädportalen är inte tillförlitlig eftersom 

den inte uppdateras kontinuerligt. Fem Ess metoden som Rundlöf & Nilsson (1995) 

framtagit bortvaldes på grund av att vår studie inte följer rubrikerna och användning utav 

samma karta då den inte var lämplig för vår frågeställning. Vår studie utgår från 

fastighetskarta med indelade områden, se bilaga 3. 

 

Det finns styrkor och svagheter med de metoder vi har använt i vår studie. Studiens 

undersökningsmetod gällande vitalitet, hålighet, omkrets men även att vi valt att utgå från 

ekinventeringsprotokoll och historiska kartor anser vi har fungerat väl. Dessa metoder har 

använts för att undersöka ekens förekomst ur ett historiskt perspektiv och dess kondition. 

Det framtagna resultatet bekräftar hur ekbeståndet minskat genom århundraden samt hur 

friska och raka de är. Vid fältinventeringen har Västra Götalands läns (2006) metoder 

använts, både vid själva mätningen av vitaliteten och håligheten. Metoderna har varit 

tillfredställande att genomföra ute i fält eftersom de var enkla och anpassande för vår 

undersökning. I efterhand kunde vi genomfört ytterligare undersökningar som till 

exempel förekomst av mulmbildning, huruvida träd stod i öppen mark eller i skugga och 

vilka insekter träden hyser. Med dessa undersökningar kunde flera analyser utförts för att 

få reda på vilka insektsarter det finns men även hur miljön påverkar tillväxten hos ek. När 

det kommer till att mäta omkretsen på träden fann vi inga svagheter med metoden då det 

fanns tydliga instruktioner för att utföra den. Ekinventeringsprotokollen gav tillgänglig 

information om antalet ekar i Elleholm socken. Det var dock svårt att tyda protokollen då 

de var skrivna för hand med dåtidens svenska. De historiska kartorna har varit 

heltäckande för Elleholm socken när det kommer till att ta fram socknens gränser. Även 

kartorna har med de tillhörande handlingarna har varit svåra att läsa och tyda.  

8.5 Vidare forskning 

För vidare forskning hade det varit intressant att jämföra ekarnas kvalitet och jordarterna i 

Elleholm socken med andra socknar i Blekinge län. Metodvalen som denna studie baseras 
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på kan användas på alla markförhållanden. Vidare hade det även varit intressant att veta 

om antalet ekar har ökat under perioden 1819–1831 i andra socknar i Blekinge län.  

9. Slutsatser 

• Ur historiska källmaterial och kartmaterial har antalet ekar tagits fram på bynivå 

som sedan har jämförts med nutida inventering. Det har inte genomförts några 

tidigare undersökningar av antalet ekar på denna nivå i Elleholm socken. Genom 

inventeringen har ekbeståndet blivit inspekterat och lokaliserat på bynivå.  

• Sammanställningen av resultatet visar att det går att studera ekens historiska 

utbredning och jämföra den med dagens inventering. Det fanns flest antalet ekar 

på de södra- och mellersta delarna av Elleholm socken under 1800-talet. Men 

även dagens inventering visar samma mönster vilket kan bero på att det inte 

beviljades lika ofta avverkningar på skogsbygden som vid slättbygden. Den 

genomförda inventeringen visar att ekbestånden i undersökningsområdet var i bra 

kondition som kan bero på de öppna markerna de växer i. 

• Att ekbeståndet i Elleholm socken ökade i antal under åren 1819–1831 kan bero 

på en noggrannare inventering och hårdare lagstiftning. Inverteringen som 

genomförts i Elleholm visade en nedgång av ekbeståndet som kan bero på att 

dispositionsrätten upphörde under 1830-talet. En annan aspekt till minskningen av 

ekbeståndet är att skattejordägarna avverkade ekarna lagligt och olagligt för att 

öka deras jordareal.   

• Sammanfattningsvis visar vårt resultat att den genomförda inventeringen på 

vitaliteten av ekarnas krona hade god täckningsgrad. Anledningen kan bero på de 

öppna markerna de växer i samt ljusinsläppet träden får. Av de 296 inventerade 

ekar så var det bara 15 stycken med hålighet på stammen. Detta kan bero på att 

ekbestånden är unga i åldern. Överlevnadsmöjligheter för ekbestånden i Elleholm 

kan konstateras att de har en ljus framtid om skogsskötseln håller kontinuerligt 

igång. 
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11. Bilagor 

 

Bilaga 1. Bilden är tagen på en av de undersökta ekarna i Elleholm socken. Trädet var frisk i 

vitaliteten och hade ingen hålighet. Med i bilden står Patrik. Källa: Foto tagen av Liridon Balaj  
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Bilaga 2. Bilden är tagen på den största eken i Elleholm socken med omkretsen 465 cm. 
Jätteeken på bilden hade ingen hålighet alls. Med i bilden står Liridon. Källa: Foto tagen av Patrik 
Malm  
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Områdesindelning i undersökningsområdet Elleholm socken 2019  

 

Bilaga 3. De olika undersökningsområdena i Elleholm socken. Bakgrundskartor: GSD-
Fastighetskarta, Skifteskarta: Aktb. 10-ELL-7, Aktb. 10-ELL-10 © Lantmäteriet 
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Bilaga 4. Nedan visas de tagna bilder på ekinventeringsprotokollen från 1819-1831 som 

är hämtade ur Landsarkivet i Lund.  
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Bilaga 5. Dagens inventering med de olika kategorierna. Träd med omkretsen 264/250 

betyder att det är två grenar som mätts vid samma stam enligt Hultgren & Nitare (1999) 

metoden.    

Område Omkrets cm Hålighet Vitalitet 

2 264/250 6 1 

2 224/200 6 1 

14 465 6 1 

15 434 6 1 

15 425 6 1 

15 414 6 1 

1 403 3 3 

1 385 6 1 

3 384 6 1 

1 353 6 1 

1 348 1 1 

1 340 6 1 

15 338 6 1 

15 335 6 1 

1 329 6 1 

14 320 6 1 

1 317 6 1 

1 317 6 1 

15 313 6 1 

1 311 6 1 

1 310 6 1 

1 307 6 1 

14 307 6 1 

16 306 3 1 

14 304 6 1 

1 303 6 1 

15 302 6 1 

3 300 6 1 

3 299 6 1 

15 297 6 1 

1 295 6 1 

1 295 1 1 

3 294 6 1 

13 293 6 1 

15 290 6 1 

15 290 6 1 

15 286 6 1 

14 281 6 1 

3 280 6 1 

15 280 6 1 
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15 278 6 1 

15 278 6 1 

2 277 6 1 

1 276 6 1 

15 275 6 1 

15 275 6 1 

1 270 6 1 

15 270 6 1 

16 270 6 1 

1 267 6 1 

1 267 6 1 

2 267 6 1 

15 265 6 1 

3 264 6 1 

15 264 6 1 

1 261 6 1 

1 261 6 1 

15 261 6 1 

4 260 6 1 

15 260 6 1 

15 259 6 1 

2 258 6 1 

15 258 6 1 

15 258 6 1 

8 257 6 1 

15 255 6 1 

15 254 6 1 

3 253 6 1 

3 251 6 1 

15 251 6 1 

1 250 6 1 

3 250 6 1 

4 250 1 1 

15 250 6 1 

15 250 6 1 

16 250 6 1 

4 249 6 1 

1 247 6 1 

1 247 6 1 

15 247 6 1 

15 246 6 1 

15 246 6 1 

7 245 6 1 

1 244 6 1 
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3 244 6 1 

10 243 6 1 

8 242 3 1 

1 241 6 1 

1 241 6 1 

5 241 6 1 

11 241 6 1 

15 241 6 1 

4 240 6 1 

10 240 6 1 

10 240 6 1 

15 240 6 1 

10 238 6 1 

15 238 6 1 

15 238 6 1 

1 237 1 1 

15 237 6 1 

1 236 6 1 

1 236 6 1 

1 236 6 1 

4 236 6 1 

3 235 6 1 

9 235 6 1 

10 235 6 1 

15 235 6 1 

1 234 6 1 

10 234 6 1 

10 234 6 1 

15 234 6 1 

16 234 6 1 

1 233 6 1 

1 233 6 1 

2 233 6 1 

3 233 6 1 

6 233 6 1 

15 233 6 1 

15 233 6 1 

15 233 6 1 

1 232 6 1 

1 232 6 1 

10 232 6 1 

11 232 6 1 

15 232 6 1 

15 232 6 1 
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16 232 6 1 

1 231 6 1 

3 231 6 1 

5 231 6 1 

15 231 6 1 

15 231 6 1 

16 231 6 1 

1 230 2 1 

4 230 6 1 

8 230 6 1 

10 230 6 1 

15 230 6 1 

15 230 6 1 

15 230 6 1 

15 230 6 1 

5 228 6 1 

15 228 6 1 

15 228 6 1 

15 228 6 1 

8 227 6 1 

15 227 6 1 

15 227 6 1 

2 226 6 1 

15 226 6 1 

15 226 6 1 

15 226 6 1 

3 225 6 1 

2 224 6 1 

15 224 6 1 

15 224 6 1 

15 224 6 1 

8 223 6 1 

10 223 6 1 

10 223 6 1 

16 223 6 1 

2 222 6 1 

4 222 6 1 

5 222 6 1 

5 222 6 1 

12 222 1 1 

16 222 6 1 

3 221 6 1 

8 221 1 1 

15 221 6 1 
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2 220 6 1 

3 220 6 1 

10 220 6 1 

15 220 6 1 

15 220 6 1 

7 219 6 1 

15 219 6 1 

15 219 6 1 

1 218 1 1 

2 218 6 1 

2 218 6 1 

8 218 6 1 

10 218 6 1 

15 218 6 1 

1 217 6 1 

1 217 6 1 

2 217 6 1 

2 217 6 1 

15 217 6 1 

15 217 6 1 

15 217 6 1 

10 216 6 1 

13 216 6 1 

15 216 6 1 

15 216 6 1 

15 216 6 1 

1 215 6 1 

10 215 6 1 

10 215 6 1 

15 215 6 1 

15 215 6 1 

15 215 6 1 

15 215 6 1 

15 215 6 1 

1 214 6 1 

1 214 6 1 

6 214 6 1 

15 214 6 1 

15 214 6 1 

11 213 2 1 

15 213 6 1 

15 213 6 1 

2 212 6 1 

2 212 2 1 
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4 212 6 1 

4 212 6 1 

6 212 6 1 

6 212 6 1 

15 212 6 1 

15 212 6 1 

1 211 6 1 

1 211 6 1 

2 211 6 1 

6 211 6 1 

15 211 6 1 

15 211 6 1 

1 210 3 2 

1 210 6 1 

1 210 6 1 

4 210 6 1 

5 210 6 1 

6 210 6 1 

15 210 6 1 

15 210 6 1 

15 210 6 1 

3 209 6 1 

7 209 6 1 

15 209 6 1 

10 208 6 1 

15 208 6 1 

15 208 6 1 

1 207 6 1 

8 207 6 1 

10 207 6 1 

13 207 6 1 

15 207 6 1 

15 207 6 1 

1 206 6 1 

10 206 6 1 

10 206 6 1 

15 206 6 1 

15 206 6 1 

15 206 6 1 

2 205 6 1 

15 205 6 1 

15 205 6 1 

2 204 6 1 

2 204 6 1 
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5 204 6 1 

6 204 6 1 

1 203 6 1 

2 203 6 1 

8 203 6 1 

9 203 6 1 

10 203 6 1 

1 202 6 1 

3 202 6 1 

4 202 6 1 

10 202 6 1 

10 202 4 1 

11 202 6 1 

15 202 6 1 

15 202 6 1 

15 202 6 1 

16 202 6 1 

1 201 6 1 

6 201 6 1 

15 201 6 1 

15 201 6 1 

15 201 6 1 

1 200 6 1 

1 200 6 1 

1 200 6 1 

1 200 6 1 

11 200 6 1 

12 200 6 1 

15 200 6 1 

15 200 6 1 

15 200 6 1 

15 200 6 1 

15 200 6 1 

16 200 6 1 
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