
Eksuccé 
 

Biosfärområde Östra Vätterbranternas profil och historia genomsyras av bred samverkan 

mellan många aktörer, framförallt inom landskapsarbete i vid bemärkelse. 

 

Biosfärområdet har som följd av detta genom åren byggt upp en bred och djup kunskap 

om ekologisk hållbarhet och hur det målet kan uppnås genom utveckling av sociala och 

ekonomiska värden. Vi har inte bara kartlagt utan också tagit fram ekologiskt relevanta 

(vetenskapligt underbyggda) mål för de ekosystem vi har ett särskilt, både nationellt och 

internationellt, ansvar för. Vi vet alltså både hur läget ser ut idag, vad som måste 

utvecklas var och hur det kan göras. 

 

Grundforskningen är en ekologisk brist- och funktionalitetsanalys (från 2012) som 

sammanfattats och kompletterats med förslag på hur det lokala näringslivet kan 

utvecklas långsiktigt hållbart (rapport ”Landskap i balans”, 2022). 

 

Genomgående för vårt biosfärområde (och dess ekosystem) är att det biologiska 

kulturarvet är avgörande för en hållbar utveckling. De flesta arterna och miljöerna vi vill 

skydda har koppling till det mosaikartade landskapets naturbetesmarker. Ekmiljöer är ett 

av dessa. 

 

Projektet Eksuccé som, med finansiering från Världsnaturfonden, WWF, syftar till att 

återskapa ett eklandskap som har sådana kvaliteter att känsliga arter kan överleva på 

lång sikt (minst 150 ”jätteekar” per 5 x 5 km). Projektområdet är cirka 10 000 hektar stort 

och sträcker sig från Gränna österut till Adelöv, runt två och en halv mi.  

 

Genom att intressera skogsägare och allmänhet för ekens spännande historia, höga 

naturvärde och ekonomiska potential som virke, hoppas vi kunna gör ordentligt avtryck i 

ett landskap med enbart privata skogsägare. Förutsättningen för framgång är – som alltid 

– en bred samverkan mellan organisationer och enskilda. I arbetsgruppen ingår förutom 

biosfärområdet även Södra, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. 

 

Ett informationsmaterial sammanställs med kunskap om området. Tre stycken 

demogårdar tas fram. På dessa gårdar kommer olika åtgärder att genomföras under så 

att de till hösten kan användas för breda publika skogsdagar. Deltagare kan då få ta del 

av alternativa skogsbruksplaner, höra argument för ekens stora potential som virke (god 

lönsamhet både historiskt och idag) samt se åtgärder för att gynna ek (veteranisering och 

frihuggning av träd med mera). 

 

Sammanfattningsvis så är Ekksuccé en fortsättning på 30 års samverkan, praktik och 

kunskapsuppbygnad. En process som inte varit möjlig utan den organisation 

biosfärområdet är. I Eksuccé kan vi i praktiken visa hur ett fokuserat arbete för ekologisk 

hållbarhet öppnar för ett mer lönsamt, klimatanpassat och hållbart skogsbruk samtidigt 

som hotade arter utvecklas i ett landskap vars ekhagar blir ytterligare en positiv faktor för 

en växande besöksnäring. 



 

 

 


