Ekologigruppen har på uppdrag av Vingåkers kommun genomfört en kartering av
skyddsvärda träd i Säfstaholms slottspark och i närliggande områden. Syftet med
inventeringen var dels att uppdatera en befintlig trädinventering från 2004 då drygt 200
träd karterades i Säfstaholms slottspark, dels att inventera och mäta in skyddsvärda träd i
de närliggande områdena. Samtliga ännu kvarvarande träd som inmätts i samband med
inventeringen 2004 besöktes i samband med denna inventering.
Träden har tilldelats en skyddsvärdesklass enligt en tregradig skala (klass 1–3). Denna
indelning är baserad på Naturvårdsverkets metodik för särskilt skyddsvärda träd.
Metodiken har vidare kompletterats av Ekologigruppen för att omfatta träd som inte
uppfyller kraven för särskilt skyddsvärda träd, men som ändå bedöms ha värden för
bland annat den biologiska mångfalden. Dessa utgörs bland annat av gamla träd, mycket
grova träd och potentiella ersättningsträd till särskilt skyddsvärda träd.
Sammanlagt mättes 349 träd in och av dessa bedömdes 271 hysa någon form av
skyddsvärde.
Totalt har 105 särskilt skyddsvärda träd identifierats i utredningsområdet. 38 av dessa är
mycket gamla och/eller grova lindar med förekomst av döda grenar. 16 är grova
klibbalar där flera har utvecklade håligheter i huvudstammen. 14 av träden utgörs av
lönn vilka är mycket gamla eller grova. Särskilt skyddsvärda almar och ekar förekommer
med 13 träd vardera. De flesta av almarna uppnår högsta skyddsklass på grund av ålder,
medan ett flertal av ekarna är jätteträd (med en diameter grövre än en meter).
Gemensamt för många av träden är förekomster av rödlistade lavar och/eller
vedsvampar, och signalarter med högt indikatorvärde.
Träd av klass 1 är särskilt skyddsvärda. Dessa träd är särskilt värdefulla för att bibehålla
en biologisk mångfald i trädmiljöer och kan ofta hysa en värdefull fauna med rödlistade
arter. Naturvårdsverket rekommenderar att samråd ska ske med länsstyrelsen kring träd
äldre än 200 år om det planeras åtgärder som bedöms påverka särskilt skyddsvärda träd.
Totalt påträffades 73 skyddsvärda träd i utredningsområdet. Träd av klass 2 utgörs av
träd som bedöms som skyddsvärda. Till denna kategorihör exempelvis gamla träd. En
gammal ek är mellan 150 och 200 år medan för ädellövträd som alm, ask och lönn
definieras ett gammalt träd som mellan 100 och 140 år. Dessa träd har redan utvecklat
höga naturvärden och bedöms också vara väldigt värdefulla för att bibehålla en hög
biologisk mångfald i ett område.
90 av de kartlagda träden hör till klass tre som benämns värdefulla träd. De utgörs
främst av ersättningsträd till gamla ekar, men även flera nästan gamla lindar, almar och
askar, samt triviallövträd identifierades.
Flertalet träd av klass 2 och 3 kommer med tiden att utvecklas till träd av högre klass.
I området har 13 signalarter som indikerar skyddsvärda träd påträffats i samband med
trädkarteringen. Av dessa arter är sex stycken rödlistade.
Träden kring Säfstaholms slott utgör ett mycket högt naturvärde med hög känslighet för
förändringar i närmiljön. Följande aspekter är viktiga att beakta för att naturvärdena ska
bestå.
▪ Gamla, solbelysta träd är känsliga för igenväxning eller bebyggelse intill träden om
bebyggelsen skuggar dessa. Flera av de förekommande rödlistade arterna kräver
solbelysta gamla träd som livsmiljö.
▪ Gamla träd och så kallade ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom
områdena för att värdena ska kunna finnas kvar.
▪ Träds rotsystem kan också skadas av bebyggelse som anläggs nära träden.

Ekologigruppen har på uppdrag av Vingåkers kommun genomfört en kartering av
skyddsvärda träd i Säfstaholms slottspark och i närliggande områden. Syftet med
inventeringen var dels att uppdatera en befintlig trädinventering från 2004 då drygt 200
träd karterades i Säfstaholms slottspark, dels att mäta in träd med höga naturvärden som
identifierades i de närliggande områdena (figur 1, 2). Inventeringen inkluderade också
områden som inte ingick i trädinventeringen 2004. De träd som bedömdes vara
skyddsvärda, men som inte karterats i samband med trädinventeringen 2004, mättes in
under denna trädinventering. Uppdraget har genomförts under oktober-november 2018.
Uppdragsansvarig har varit Fingal Gyllang. Rapporten skrevs av Fingal Gyllang och
Rikard Anderberg som också framställde kartor. Fingal Gyllang, Rikard Anderberg och
Raul Vicente genomförde fältarbetet. Kvalitetsgranskare för denna rapport har varit
Jens-Henrik Kloth.

Kartläggning av skyddsvärda träd har skett inom Säfstaholms slottspark och närliggande
områden. Förutom de drygt 200 träd som mättes in i samband med inventeringen 2004
mättes ytterligare 137 träd in. Framförallt i de områden som inte omfattades av den tidigare inventeringen från 2004.
I den trädinventering som nu genomfördes kompletterades tidigare inventerade parametrar med en bedömning av trädens naturvärden. Metodiken för inventering av särskilt
skyddsvärda träd följer Naturvårdsverkets standard (Naturvårdsverket, 2004) med ytterligare komplettering av Ekologigruppen (bilaga 1). De kriterier som bedömdes under inventeringen var:
▪ stamdiameter
▪ förekomst av håligheter
▪ ålder
▪ förekomster av rödlistade arter och naturvårdsarter
Inom det inventerade området förekommer två olika lindarter; skogslind och bohuslind,
samt hybriden parklind. I rapporten benämns dessa som lind.
Fältinventeringen genomfördes 8 och 9 oktober 2018.
För att på nytt bedöma vissa av de parametrar som användes vid inventeringen 2004 anlitades Dani Mladoniczky, arborist på Trädliv AB. Resultatet från den inventeringen redovisas i bilagorna (6, 7, 8 och 9) i denna rapport. För metodbeskrivning hänvisas till bilaga 5.
Kriterierna som användes vid inventeringen var:
▪ skadeklass
▪ vitalitetsklass
▪ risknivå
▪ åtgärdsförslag
▪ skador
▪ livslängd
Befintlig kunskap om områdets biologiska värden knutna till träd har eftersökts i
följande databaser, litteratur och muntliga kontakter:
▪ Artportalen (sökdatum 2018-09-18)

▪ Trädportalen (sökdatum 2018-09-18)
▪ Trädinventering från 2004 (Rönn 2004)
▪ Jonas Rönn muntligen. Landskapsingenjör och författare till trädinventeringen 2004.
Samtal vid fältbesök 19/9–2018 och 9/10–2018.
Fullständiga webbadresser eller litteraturhänvisning finns i rapportens källförteckning.

Viss osäkerhet finns i bedömningen av trädens åldrar. Svårast att åldersbedöma är
senvuxna ädellövträd, det vill säga träd som vuxit långsamt.

Träden har tilldelats en skyddsvärdesklass enligt en tregradig skala (klass 1–3). Klassning
av träd har baserats på Naturvårdsverkets metodik för särskilt skyddsvärda träd
(Naturvårdsverket 2004). Metodiken har kompletterats av Ekologigruppen för att
omfatta träd som också är av värde för bland annat den biologiska mångfalden i form av
skyddsvärda träd och värdefulla träd (bilaga 1, Ekologigruppen 2017).
Sammanlagt mättes 349 träd in. Av dessa var 145 träd tidigare inmätta i samband med
trädinventeringen från 2004. 29 av de 349 träden mättes in i området kring orangeriet. 38
av de träd som ingick i inventeringen 2004 kunde inte återfinnas vid inventeringen 2018.
Sannolikt rör det sig om träd som tagits ner och ersatts med nya, yngre träd.
Totalt mättes 137 nya träd in. Av de 349 träd som besöktes bedömdes 271 tillhöra en av
de tre klasserna av naturvårdsträd (tabell 1).
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Totalt har 106 särskilt skyddsvärda träd identifierats i utredningsområdet (tabell 1och
bilaga 2). 38 av dessa är mycket gamla och/eller grova lindar med förekomst av döda
grenar. Flera av träden hyser också arter med högt signalvärde, exempelvis brun nållav.
16 träd är grova klibbalar där flera har utvecklade håligheter i huvudstammen. 15 av
träden utgörs av lönnar vilka är mycket gamla eller grova. Särskilt skyddsvärda almar och
ekar förekommer med 13 träd vardera. De flesta av almarna uppnår högsta skyddsklass
på grund av ålder medan ett flertal av ekarna är jätteträd. Gemensamt för många av
träden är förekomster av rödlistade lavar, vedsvampar, och signalarter med högt
indikatorvärde. Exempelvis förekommer de rödlistade lavarna gulvit blekspik och liten
blekspik på flera träd i området.
Träd av klass 1 är särskilt skyddsvärda. Dessa träd är av särskild betydelse för att bibehålla en biologisk mångfald i trädmiljöer och kan ofta hysa en värdefull fauna med rödlistade arter. Naturvårdsverket rekommenderar samråd kring träd äldre än 200 år om det
planeras åtgärder som bedöms påverka trädet (Naturvårdsverket 2016): ”Om en åtgärd
på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som
planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd hos länsstyrelsen”.

Totalt påträffades 71 skyddsvärda träd i utredningsområdet (tabell 1 och bilaga 2) som
bedömdes vara skyddsvärda. Majoriteten av dessa (25 träd) var gamla lindar som främst
växte i slottsparken och vid orangeriet. 13 klibbalar identifierades som skyddsvärda,
liksom enstaka almar, askar, ekar och lönnar. Bland de skyddsvärda träden förekom även
en gammal tall samt triviallövträd som knäckepil och vårtbjörk.
Träd av klass 2 benämns som skyddsvärda träd. Till denna kategori hör exempelvis
gamla träd. En gammal ek är mellan 150 och 200 år, medan gammal för ädellövträd som
alm, ask och lönn innebär en ålder mellan 100 och 140 år. Dessa träd har redan utvecklat

höga naturvärden och bedöms också ha stor betydelse för att bibehålla en hög biologisk
mångfald i ett skogsbestånd.

90 av de kartlagda träden hör till klass tre som benämns värdefulla träd. Dessa träd
utgörs främst av ersättningsträd till gamla ekar, men även flera nästan gamla lindar, almar
och askar och triviallövträd identifierades. I ekdungen i öster finns god kontinuitet av ek
och lind med flera särskilt skyddsvärda och skyddsvärda träd. Där förekommer även
flera värdefulla ekar och lindar.
Träd av klass 3 betecknas som värdefulla träd. Inom utredningsområdet är dessa träd är
ofta så kallade efterföljare till träd av klass 1 och 2, det vill säga träd som kommer att
kunna ersätta träden i de högsta värdeklasserna när dessa så småningen dör eller måste
avverkas. En stor del av de värdefulla träden kommer att utveckla högre naturvärden
inom en relativt nära framtid om de lämnas.

Ett gammalt träd utvecklar ofta karaktär och strukturer som gynnar en biologisk
mångfald. Håligheter, stamskador med vedblottor och döda grenar som kan bli hemvist
för många arter uppstår ofta i takt med att träden åldras. Eftersom gamla träd generellt
sett är en bristvara i dagens landskap är arter knutna till sådana numer ovanliga
strukturer ofta rödlistade.
Träd som växer i solbelyst läge, till exempel på hällmarker, i en park eller i brynmiljöer
kan ofta hysa en intressant insektsfauna.

Ju äldre ett träd blir desto mer död ved har det potential att hysa. Ett gammalt träd är
ofta i viss mån både levande och dött. Det döda på trädet utgörs av partier där man har
vedblottor, till exempel från gamla sårskador som sakta läkt eller i form av döda grenar
(figur 5). Död ved finns alltså även på levande och vitala träd. Den döda veden är ett ålderstecken, en påminnelse om vilka skador trädet har överlevt.
Den döda eller blottade veden är en viktigt livsmiljö för flera rödlistade svampar och utgör även en hemvist för många naturvårdsintressanta insekter.

Gamla träd utvecklar också ofta hål. Hålbildning uppkommer på olika sätt. Oftast bildas
hål i samband med skador på träden, till exempel vid grenbrott eller vid en avkapad gren
(figur 5 och 6). Hålbildningen kan börja med att en insekt gnager en gång, som efter flera
insektsangrepp och med hjälp av nedbrytande svampar blir större och större. I dessa hål
börjar bildningen av mulm, som utgörs av trämjöl och finfördelade, nedbrutna rester efter insekter och småkryp.
Hålträden blir ett grottsystem i miniatyr där en mångfald av organismer förekommer.
Flera insekter och andra leddjur är speciellt anpassade för den unika miljön. Flera av
dessa är också rödlistade. Blanksvart trämyra noterades på två träd i utredningsområdet.
Arten gräver gångar inuti träd och deras bon hyser ofta förekomster av andra naturvårdsintressanta insekter.
Generellt gäller att ju äldre träd tillåts bli, desto fler skrymslen och vrår får de. Skrymslena blir mikrohabitat och hem för många organismer att vistas i. Många organismer är
helt beroende av dessa unika mikrohabitat för att överleva.
Ju äldre ett träd tillåts bli desto större är sannolikheten för att det kommer att utveckla
höga naturvärden. Detta i sin tur innebär att trädet kan bli hemvist åt allt fler organismer,
ju äldre det blir.

I området har 13 signalarter, varav sex rödlistade arter, som indikerar skyddsvärda träd,
påträffats i samband med trädkarteringen (tabell 2). Alla dessa signalarter är knutna till
gamla ädellövträd som alm, ask ek, lind och lönn. Gulvit blekspik (figur 7), liten blekspik
och allékantlav, vilka är rödlistade i kategori VU (sårbara arter) enligt senaste rödlistan
(Artdatabanken, 2015), påträffades på flera träd i området. Vedsvamparna
almsprängticka (VU), ekticka (NT, nära hotad) och spinnfingersvamp (NT) noterades
med enstaka förekomster på gammal ek, alm respektive knäckepil. De andra trädlevande
indikatorarter som påträffats i området är: blanklav, grå punktlav, lönnlav, gulnål, brun
nållav, blanksvart trämyra och kyrkogårdslav.
Dessa arter noterades på flera träd inom utredningsområdet. Gemensamt för dessa arter
är att de oftast är knutna till gamla och grova ädellövträd. Arterna indikerar långvarig
förekomst av gamla ädellövträd och följs ofta av andra ovanliga och rödlistade arter.

Gulvit blekspik (Sclerophora pallida) (VU) påträffades på gamla ädellövträd i större delen
av utredningsområdet. Arten växer på gamla ädellövträd i öppna och ofta svagt dammimpregnerade lägen. Omkring 60 % av den svenska populationen växer på ask och 25%
på alm varför askskottsjuka och almsjuka utgör hot mot arten. I Vingåkers kommun är
arten tidigare påträffad i slottsparken. I Södermanlands län finns flera fynd.
Liten blekspik (Sclerophora peronella) (VU) påträffades på en gammal lönn i objekt 12 och
på en gammal skogsalm i objekt 11 (figur 7). Arten är knuten till gamla lövträd och förekommer bland annat i parker och kyrkogårdar. Fynden i området var de första rapporterade för Vingåkers kommun. Arten finns rapporterad från ett tiotal lokaler i Södermanland.
Allékantlav (Lecanora impudens) (VU) påträffades på en gammal skogsalm (träd-ID 820) i
objekt 13. Arten växer på barken av ädellövträd i parker och på kyrkogårdar. Arten hotas
av att gamla ädellövträd fälls och att grusvägar asfalteras. Fyndet vare det första rapporterade från Vingåkers kommun. Arten finns rapporterad från fyra platser i Södermanland.
Almsprängticka (Inonotus ulmicola) (VU). Almsprängtickan växer mellan bark och ved
hos levande almar. Fruktkroppen blir synlig först då de vuxit till och orsakat barken att
spricka upp och lossna. Arten missgynnas eftersom skogsalm är akut hotad. I utredningsområdet noterades arten på en gammal almstubbe söder om orangeriet. Mängden
gamla almar i området ger arten god potential att spridas i närområdet. Almsprängticka
är inte tidigare påträffad i Vingåkers kommun, och förekommer sparsamt i Södermanlands län.
Ekticka (Phellinus robustus) (NT) påträffades med flera fruktkroppar på två gamla ekar i
objekt 10 (träd-ID 707, 731). Ekticka är en parasit på stammar men även grenar, av levande oftast äldre eller senvuxna ekar. Arten påträffas i löv- och blandskog och hagmark
och missgynnas när gamla ekar avverkas. Arten förekommer på ett tiotal platser i Vingåkers kommun och är vitt spridd i Södermanlands län.
Spinnfingersvamp (Lentaria byssiseda) (NT) påträffades på tre pilträd (träd-ID 759, 762,
764). Arten uppträder i löv- och barrskogar i sena successionsstadier. Där arten påträffas
förekommer ofta andra ovanliga och rödlistade arter. Fynden i samband med
inventeringen var andra gången arten påträffades i Vingåkers kommun. I Södermanlands
län är arten noterad vid en handfull tillfällen.

Blanklav (Eopyrenula leucoplaca) har tidigare varit rödlistad som sårbar (2005) och nära
hotad (2010) men numera bedöms arten vara livskraftig. Blanklav indikerar
lövskogsmiljöer med lång kontinuitet. I samband med inventeringen påträffades arten på
ett träd (träd-ID 740). Arten är tidigare påträffad vid blott två tillfällen i Södermanlands
län. I Vingåkers kommun är arten inte tidigare påträffad.
Blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus) observerades på gamla lönnar vid orangeriet.
Arten förknippas framför allt med gamla träd, där den gnager ut den murkna veden och
bygger bo i hålrummen. Arten indikerar god förekomst och kontinuitet med hålträd. I
Vingåkers kommun är arten påträffad vid två tillfällen medan i Södermanlands län finns
flera observationer.
Brun nållav (Chaenotheca phaeocephala) påträffades på 18 träd. Arten signalerar långvarig
kontinuitet av gamla ädellövträd. Framförallt ekar i öppna solexponerade miljöer, som
parker eller hagar. Brun nållav är vanligt förekommande både i kommunen och i
Södermanlands län.
Bålgeting (Vespa crabro) påträffades med en individ och spår av ett bo i en lönn i
ekdungen öster om slottsparken. Arten bygger bon i ihåliga träd samt gamla fågelholkar.
Bålgeting har tidigare varit rödlistad.
Grå punktlav (Acrocordia gemmata) noterades på åtta träd i området. Arten är knuten till
ädellövträdsmiljöer, oftast med öppna ädellövträdsmiljöer med lång kontinuitet av
ädellövträd. Arten är påträffad vid ett tillfälle i Vingåkers kommun men är vitt spridd i
Södermanlands län.

Gulnål (Chaenotheca brachypoda) noterades på två träd i området. Arten förekommer
främst på ved och bark på ädellövträd. Arten är en relativt bra signalart i östra Svealand,
och följs ofta av sällsynta arter. Arten är inte tidigare noterad i Vingåkers kommun men
flera observationer finns i Södermanlands län.
Kyrkogårdslav (Pleurosticta acetabulum) påträffades på enstaka träd i området. Arten
förekommer främst i södra delarna av landet på lövträd. Arten är gynnad av damm och
trivs längs grusvägar, intill gårdar och andra dammiga miljöer. Kyrkogårdslav är ovanlig i
Vingåkers kommun men vitt spridd i Södermanlands län.
Lönnlav (Bacidia rubella) noterades på 44 träd. Lönnlav indikerar kontinuitet av lövträd i
öppna lägen. I Vingåkers kommun är arten påträffad på enstaka lokaler, och är vanligt
förekommande i Södermanlands län.
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Förenklat sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur länge dess miljö
har fått bestå, och trädåldern ger en indikation av naturvärdena. Utifrån detta
resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för ett område att utveckla
höga naturvärden (figur 8).
För samtliga naturtyper gäller att ju högre naturvärde desto känsligare är de. Ett av de
största hoten för biologisk mångfald förutom exploatering av värdefulla miljöer är;
fragmentering (d.v.s. uppdelning av en miljö till flera icke sammanhängande) av
naturmiljöer av en viss naturtyp, samt påverkan på spridningssamband genom
anläggande av vägar eller bebyggelse.
Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden är enklare att återskapa. Lägre
naturvärden som går förlorade vid en eventuell bebyggelse kan kompenseras genom att
skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya strukturen eller i intilliggande områden.
Skogsnaturtyper är dock mycket svårare att restaurera och återskapa än naturtyper av
gräsmarkskaraktär eller andra miljöer som gynnas av störning.
Högre naturvärden, särskilt sådana värden som är knutna till exempelvis gamla träd
(hällmarkstallskogar) och skogsmiljöer med lång kontinuitet går som regel inte att
återskapa eller kompensera för och bör därmed inte bebyggas. Dessa miljöer är mycket
känsliga för ingrepp och uppkommen skada på naturvärdena bedöms vara irreversibel.

Inom flera av objekten är förekomsten av skyddsvärda ädellövträd riklig. Flera träd har
klassats som särskilt skyddsvärda och även åtskilliga arter med högt eller mycket högt
signalvärde som är knutna till gamla, grova ädellövträd har påträffats. Vid en exploatering är det av stor vikt att behålla någon form av trädkontinuitet, med träd i olika åldrar
för att nya träd ska tillåtas att bli gamla. Detta då kontinuitet av träd är en viktig förutsättning för att särskilt skyddsvärda träd ska finnas (Länsstyrelsen i Stockholms län
2015).
Försvinner de gamla träden kring Säfstaholms slott försvinner även naturvärdena kopplat till dessa. Flera naturvårdsarter som hittats i samband med inventeringen lever på
gamla träd och ett par av dessa kräver solexponerade träd. Ytor med stora koncentrationer av gamla träd bedöms vara särskilt känsliga för exploatering då det innebär ett
större ingrepp i naturmiljön. Parken söder om orangeriet har mycket stor koncentration
av särskilt skyddsvärda skogsalmar, vilka i sin tur utgör en akut hotad art i Sverige. De
utgör också livsmiljö för flera rödlistade arter.
▪ Gamla, solbelysta träd är känsliga för bebyggelse intill träden om bebyggelsen skuggar
dessa. Flera rödlistade arter kräver solbelysta träd som livsmiljö.
▪ Gamla träd och så kallade ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom
områdena för att värdena ska kunna finnas kvar.
▪ Träds rotsystem kan också skadas av bebyggelse som anläggs intill träden.

Detta PM beskriver Ekologigruppens metod för inventering av skyddsvärda träd. Avverkning av skyddsvärda träd kan innebära behov av samråd med länsstyrelsen enligt §
12 miljöbalken.
Med särskilt skyddsvärda träd avses (Naturvårdsverket 2004):
a) jätteträd; träd grövre än 100 cm i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
b) mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140
år.
c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam.
Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper hos det enskilda trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen. Basinventeringen förkortas framöver som BI.
Naturvårdsverkets definition tar inte hänsyn till att olika trädarter utvecklar värden för
biologisk mångfald vid olika ålder och grovlek. En ek som är 100 cm i diameter kan vara
relativt fattig på arter, medan en bok eller annat ädellövträd som är 90 cm i diameter hyser en mycket stor biologisk mångfald. Andra trädarter, som exempelvis rönn och hägg
blir aldrig så grova som en meter och asp blir aldrig 200 år gammal. Trots detta kan
dessa trädarter hysa mycket stora värden. Det finns därför behov av att kartera träd som
inte uppfyller Naturvårdsverkets definition av särskilt skyddsvärda träd. I tabellen nedan
redovisas kriterier för värdeklasserna skyddsvärda träd och värdefulla träd.
Tabell 1. Kriterier för och bedömning av trädvärden.
Värdeklass

Ålder

Storlek

Hålträd (med utvecklad
hålighet i huvudstam)

Hamling

Skyddsvärda
arter

Klass 3. Värdefullt träd

Nästan
gammalt

Grovt

Hålträd av asp med
<40 cm diameter i
brösthöjd

Hamlat
träd

Förekomst av
naturvårdsart

Klass 2.
Skyddsvärda
träd

Gammalt

Mycket
grovt

Hålträd (40 - 60 cm i
diameter i brösthöjd
för asp)

Nästan
grovt
hamlat
träd

Rödlistade arter eller flera
naturvårdsarter

Grovt
hamlat
träd

Hotade arter
eller flera
rödlistade arter

Större vedblotta på
stam
Klass 1. Särskilt
skyddsvärda
träd

Mycket
gammalt

Jätteträd

Grovt hålträd, >40
cm i diameter i brösthöjd (>60 för asp)

I den samlade bedömningen räknas det högsta uppnådda kriteriet (av kriterierna Ålder,
Storlek, Hålträd, Hamling, Skyddsvärda arter), för att ge träd en viss värdeklass. Exempel; ett träd med en diameter mindre än den som anses mycket grovt, men som har en
ålder som ligger inom definition för gammalt träd, resulterar i klass 2, skyddsvärt träd.
Värderingskriterierna för Särskilt skyddsvärda träd överensstämmer med metodik för inventering av särskilt skyddsvärda träd (Naturvårdsverket 2004) med ett undantag. Hålträd av asp klassas bara som särskilt skyddsvärda om de har en diameter överstigande 60
cm. Orsaken till detta är att metodiken som Naturvårdsverket tagit fram är anpassat till

träd i odlingslandskapet. Skogsträdet asp utvecklar som regel håligheter i tidigt i livscykeln och små håligheter finns i de flesta aspar över 40 cm.
Tabell 1. Definition av gammalt träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 – BI). Definitionerna av gammalt träd följer den metod som används i basinventering av skyddade
områden (Naturvårdsverket 2007). Den överensstämmer också med definitionen av
Skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverket 2004 med två undantag. Triviallövträd och
ädellövträd förutom bok och ek klassas som mycket gamla redan vid en ålder på 140 år.
Trädart

Mycket
gamla träd
(år)

Gamla träd - ålder (år),
BI

Nästan gamla träd - ålder (år), BI

Hela SV

Södra

Södra

Norra

Norra

Triviallöv

≥ 140

100-140

≥ 120

≥ 65

≥ 80

Gran

≥ 200

120-200

≥ 150

≥ 80

≥ 100

Tall

≥ 200

150-200

≥ 200

≥ 100

≥ 133

Ek

≥ 200

150-200

≥ 130

Bok

≥ 200

150-200

≥ 100

Övriga
ädellövträd

≥ 140

100-140

≥ 80

Övriga
ädellövträd och
hästkastanj

≥ 140

100-140

≥ 80

Tabell 2. Definition av grova träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 - BI, samt Ekologigruppen - fet stil). Måtten gäller träddiameter mätt i brösthöjd.
Grova träd,
BI (cm),
Södra Sverige

Grova träd,
BI (cm),
Norra Sverige

Grova träd,
Ekologigruppen
(cm)

Mycket grovt,
Ekologigruppen
(cm)

Triviallöv

≥ 50

≥ 40

≥ 50

≥ 70

≥ 100

Tall/Gran

≥ 70

≥ 60

≥ 70

≥ 80

≥ 100

Sälg

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 60

≥ 100

Oxel

≥ 40

≥ 40

≥ 60

≥ 100

Rönn

≥ 30

≥ 30

≥ 50

≥ 100

Ek

≥ 80

≥ 80

≥ 100

≥ 100

Bok

≥ 80

≥ 80

≥ 90

≥ 100

Hästkastanj

≥ 80

≥ 80

≥ 90

≥ 100

Lönn,
parklind

≥ 50

≥ 50

≥ 70

≥ 100

Ask, almarter

≥ 60

≥ 20

≥ 60

≥ 100

Hägg

≥ 50

≥ 50

≥ 70

≥ 100

Trädart

≥ 25

Jätteträd
(cm)

Eftersom träden ask respektive skogsalm och lundalm i snabb takt minskar på grund av
två svampsjukdomar, är de i behov av särskild hänsyn tas till förekomsterna. Asken är
numer rödlistad som starkt hotad (EN) och båda almarna är akut hotade (CR). En lösning för att bevara asken är att spara träd och bibehålla en genetisk variation. På sikt kan
det bidra till en ökad genetisk motståndskraft mot sjukdomen hos ask, vilket redan har
noterats hos vissa träd. Unga träd är också bevarandevärda då de har överlevt svampsjukdomen vid tillväxtens kritiska perioder.
Det finns många artgrupper som är starkt knutna till dessa två trädslag, som likaså är
stadda i minskning (exempelvis flera rödlistade lavar och svampar). Med ovanstående
faktorer i åtanke bedömer Ekologigruppen att träden ask och alm därmed är skyddsvärda redan vid en lägre ålder, respektive diameter (diameter på 20 cm eller mer).
Olika odlade former av alm omfattas inte av denna metodik, utan detta gäller de inhemska sorterna.

Artdatabanken, SLU, 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015.
Naturvårdsverket, 2004. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, rapport 5411.
Naturvårdsverket, 2007. Manual för basinventering av skog.

Trädbesiktningen syftar till att sammanväga och beskriva observerade förhållanden på
och intill träd baserat på platsbesök vid ett tillfälle. En grundläggande besiktning omfattar visuell bedömning av förhållanden hos trädet och dess växtplats, samt en riskbedömning. Observationer som bedöms relevanta för trädets hälsa, skötsel eller risknivå sammanställs och dokumenteras. Fältarbetet inkluderar bland annat undersökning av växtsätt – ”kroppsspråk” – som tolkas och jämförs med kända mönster eller tecken kopplade till vitalitet och stabilitet.
Besiktningsarbetet utfördes okulärt från marknivå. Synliga skador och strukturella problem har noterats. Metoden för att bedöma risknivå baseras på TRAQ (Tree Risk Assessment and Qualification) som är en kvalitativ metod för att klassificera risken för att
trädet eller dess delar orsakar skada, baserat på observerade förhållanden.

Riskbedömningen är övergripande och avser, om inget annat anges, närmaste treårsperiod under normala väderförhållanden. Vissa svampkroppar och patogener är endast
synliga under en begränsad period under året och därför har tidpunkten för besiktning
betydelse för vad som är möjligt att observera. Om inget annat angetts rekommenderas
ombesiktning inom högst tre år.
Tillgänglig information om eventuell framtida exploatering/förändring i området i öster
var ej tillräckligt detaljerad, avseende tidplan, placering av nya byggnader, vägar och
förändrade besöksmönster, för att vara användbar i riskbedömningen. För att undvika
spekulationer om eventuella framtida förändringar i anslutning till träden och hur dessa
kan förändra risknivån har därför ingen hänsyn tagits till detta i riskbedömningen, som
alltså avser närmaste treårsperiod. Hänsyn har dock tagits till befintliga stigar och privat
tomt i anslutning till området.

Hjälpmedel som användes under fältarbetet: Resonanshammare, kniv, kikare. Terminologin i detta arbete följer Svensk Standard (2014) samt inventeringsparametrar enligt Standard för inventering av träd i urban miljö (2015) om inget annat anges. Avseende numeriska
värden/klasserna 1—4 är alltid ”1” positivt och ”4” negativt.

Standard för inventering av träd
i urban miljö (2015)

Standard för inventering av träd i urban miljö, v.2.0, Östberg, 2015. Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LTV-fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Alnarp.

Svensk Standard (2014)

SVENSK STANDARD SS 990000:2014, Trädvård – Termer och definitioner, 2014. Kommittén för Trädvård SIS/TK 577. SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm.

Trädvårdshandbok 2017
(2017)

Trädvårdshandbok 2017 – beskärning och trädvårdsåtgärder på etablerade träd, Östberg och Mladoniczky, 2017. Sveriges Lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap i urban miljö i Sverige.

Trädinventeringsparametrarna används enligt Standard för trädinventering i urban miljö 2.0.
Östberg (2015)1. Illustratör: Hanna Fors. Publikationen kan hämtas gratis på www.inventering.nu.

Vitalitet är ett mått på trädets livskraft. Vitaliten anges som en visuell bedömning av trädets kronstruktur efter tabellen och bildexemplet nedan. Vitalitetsbedömningen kommer
från en tysk manual (Roloff, 2001). Bildexemplen är för en bok (Fagus sylvatica) på vintern och sommaren.
Anges Benämsom
ning

Förklaring

1

Trädet kan ha skador, men tillväxten och övervallningen är ändå god. Tät krona med god
skottillväxt.

God vitalitet

Kronans ljusgenomsläpplighet: 0—10 %
2

Måttlig vitalitet

Något begränsad tillväxt. Vitalitet 1-träd kan
tidvis vara i denna vitalitetsnivå på grund av
bland annat torka.
Kronans ljusgenomsläpplighet: 11—25 %

3

Dålig vitalitet

Trädet har en dålig vitalitet med mycket begränsad chans till återhämtning utan genomgripande insatser.
Kronans ljusgenomsläpplighet: 26—60 %

4

Mycket
dålig vitalitet

Trädet är i mycket dåligt skick.
Kronans ljusgenomsläpplighet: 61—99 %

Anges enligt: 1—4.

Illustration

Skador ska ha uppkommit vid ett specifikt tillfälle. Detta gäller även för kumulativa skador
då varje mindre skada räknas som ett enskilt skadetillfälle. Till kumulativa skador räknas
exempelvis markkompaktering genom ett flertal överfarter eller då trädets stam vid upprepade tillfällen fått skador av exempelvis grästrimning. Det viktigaste vid bedömningen
är hur skadan påverkar trädet på lång sikt. Procentsatserna är endast tänkta som en vägledning för inventeraren, då en till ytan liten skada kan ha stor negativ påverkan på trädet
om det är placerat på ett för trädet allvarligt ställe. Tänk även på att för att en skada ska
anses anmärkningsvärd ska den ha en långsiktig negativ inverkan för trädet.
Anges enligt: 1—4.
Skadeklass används ibland som en sammanvägd bedömning av de utförliga skadeklasserna (rotskador/rothalsskador, stamskador, kronskador).
Anges som

Benämning Förklaring

1

Inga

Inga anmärkningsvärda skador finns.

2

Lindriga

Lindriga beskärningsskador, mindre rothalsskador, mindre mängd markkompaktering eller grävskador. Storleksmässigt ej överstigande 10 % av
antingen stambasens omkrets, stammens omkrets, kronans volym eller
markytan under trädets krona.

3

Måttliga

Mindre områden som saknar bark in till veden, mindre toppröta, mindre
rötangrepp, markkompaktering eller grävskador.
Storleksmässigt ej överstigande 25 % av antingen stambasen omkrets,
stammens omkrets, kronans volym eller markytan under trädets krona.

4

Svåra

Svåra skador, exempelvis större rötangrepp, lossnande bark in till veden,
markkompaktering eller grävskador.
Vid skador som ej uppvisar röta eller ihåligheter överstiger skadan 25 %
av antingen stambasen omkrets, stammens omkrets, kronans volym eller
markytan under trädets krona.

Anges som

Benämning

Förklaring (enligt nedanstående tabeller för sannolikhet/konsekvens)

1

Låg risk

Risknivån hos trädet bedöms vara låg, inom angiven tidsram.

2

Måttlig risk

Risknivån hos trädet bedöms vara måttlig, inom angiven tidsram.

3

Hög risk

Risknivån hos trädet bedöms vara hög, inom angiven tidsram.

4

Akut risk

Risknivån hos trädet bedöms vara extrem/akut, inom angiven tidsram.

Tabell 1.1

Tabell 1.2

1. Sannolikheten att hela, eller delar av, trädet, kollapsar bedöms enligt vänstra kolumnen i Tabell 1.1, inom angiven tidsram.
2. Sannolikheten att träd eller träd-del från punkt 1 träffar person/egendom bedöms, enligt någon av de fyra högra kolumnerna i Tabell 1.1 (mycket liten, liten,
måttlig, stor).
3. Resulterande sannolikhet från steg 2 överförs till kolumn 1 i Tabell 1.2. Slutligen
bedöms hur allvarlig konsekvensen blir av att trädet eller träddelen träffar person/egendom, enligt någon av de fyra högra kolumnerna (försumbar, mindre
allvarlig, betydande, svår/allvarlig).

Fritext avseende betydande skador, vitalitet eller risknivå.
Fritextfält med rekommenderad(e) åtgärd(er) för att uppnå/bibehålla: godtagbar risknivå, funktion, och för att främja en stabil kronuppbyggnad.
Terminologin följer SS 990000:2014 samt beskrivningar i Trädvårdshandbok 2017.
Tidsangivelse som anger hur snart rekommendationen bör utföras med hänsyn till risknivå, skadors storlek, konflikter eller funktion. Vid flera åtgärdsförslag, som inbördes
kan ha olika prioritet, avser tidsangivelsen alltid den som ligger närmast i tid (exempelvis
fnasning).
Anges som

Benämning Förklaring

Inget

Inget

Inga rekommenderade åtgärder inom de närmaste fem åren.

< 5 år

Inom 5 år

Rekommenderade åtgärder bör utföras inom fem år.

< 2 år

Inom 2 år

Rekommenderade åtgärder bör utföras inom två år.

< 6 mån

Inom 6 månader

Rekommenderade åtgärder bör utföras inom ett halvår.

Inget

Inom två
veckor

Rekommenderade åtgärder bör utföras akut/snarast möjligt, inom två
veckor.

