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Veteranisering 
skapar efterträdare till gamla träd  

I detta område finns det veteraniserade träd, alltså träd 
som medvetet tillfogats skador för att höja naturvärdena. 

Ekmiljöer med gamla, grova ekar är mycket viktiga för 
den biologiska mångfalden. De tillhör de mest artrika i 
svensk natur. Fler än 1000 arter är beroende av eken för 
sin överlevnad. För att förbättra statusen i 30 värdefulla 
ekområden i sydöstra Sverige pågår ett projekt 2016–
2022. Samtliga områden ingår i Natura 2000, EU:s nätverk 
av skyddad natur. 

Mellan 1558–1830 var ekarna, på mark ägd av bönder 
och kyrkan, skyddade av kungamakten för att de ville 
säkra tillgången på virke till skeppsbyggande. När detta 
skydd upphörde avverkades mängder av ekar under en 
period. Gammelekarna är ovanliga i dagens landskap och 
efterträdarna är för få så vi behöver hjälpa naturen på traven. 

Veteranisering är en naturvårdsmetod där unga träd 
medvetet tillfogas skador i syfte att skapa och efterlikna 
strukturer, substrat och mikromiljöer som normalt bildas 
hos mycket äldre träd.  

Åtgärderna utförs med motorsåg av arborister och främst 
på träd som annars skulle ha huggits bort. Åtgärderna 
minskar förmodligen trädens livslängd, men de gör att 
många arter kommer att kunna överleva på lång sikt. 

Veteranisation
Veteranised trees can be found on this site. These are trees 
which have been intentionally damaged to increase their nature 
conservation values. 

Oak habitats with large, old oaks are very important for biodiversity. 
They are some of the most species rich habitats in Sweden. More 
than 1000 species are dependent upon oak for their survival. A project 
to improve the status in 30 valuable oak sites in southeastern Sweden 
is ongoing between 2016 and 2022. All of the sites are included in the 
EU Natura 2000 network of protected sites. 

Old oaks are rare in the modern, intensively managed agricultural 
landscape and there are few replacement trees. This is why nature 
needs a helping hand. Veteranisation is a nature conservation 
method where young trees are intentionally damaged with the aim 
of creating and mimicking structures, substrates and microhabitats 
normally only found in much older trees. 

 

Bilden illustrerar de 
åtgärder som utförs 
inom LIFE Bridging 
the Gap: 

1. Skada som 
efterliknar ett 
blixtnedslag

2. Ringbarkad topp 

3. Ringbarkad gren

4. Fågelholk 
uppsågad med 
motorsåg


