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Ortofoto med inmätta träd i parken vid Araslövs herrgård i nordöstra Skåne. Samtliga träd inritade 

med individuellt nummer som återfinns i excelfilen i bilaga 1. 
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Inledning 
Vid herrgården Araslöv i nordöstra Skåne finns en park, ungefär 160x80 meter i omfång, 

beståendes av en avenboksgång och en klunga träd som i denna rapport benämns träd-

gård. Hela området benämns i denna rapport park förutom när direkta hänvisningar disku-

teras då begreppet trädgård används. Trädklunga med nummer 85-147 benämns alltid träd-

gård med bindestreck. 

2014 sökte ägarna till herrgården, familjen Ryd, bidrag för att kunna upprätta en vård- och 

underhållsplan över parken. Anledningen till detta var att arboristen Chris White ansåg att 

flera av träden var en säkerhetsrisk. I närheten av herrgården ligger Araslövs kyrka där bröl-

lop hålls från maj-september varje år. När undertecknad kom ut till parken kunde det 

snabbt konstateras att den är sällsynt jämfört med andra parker. En överenskommelse till-

sammans med ägaren gav till resultat att en dokumentation av parkens kulturhistoriska 

värden först skulle genomföras.  

Regionmuseet fick i uppdrag av ägaren att upprätta en vårdplan för parken. I vårdplanen 

samlas kunskap från arborist, biolog och kulturgeograf. Vi ansåg det vara viktig att även 

arborist var med i projektet eftersom träden utgör en säkerhetsrisk och vi inte har fack-

mässig kunskap om vilken beskärning som är lämplig. Vi ansåg också det var viktig att en 

biolog var med eftersom ungefär hälften av träden är upptagna i trädportalen. Resultatet 

blir ett samlat dokument där hänsyn tas till såväl parkens kulturhistoria, trädens biologiska 

mångfald samt säkerhetsaspekter.  

Rapporten kommer att redovisa såväl tillvägagångssätt, metod som resultat av studien. 

Förhoppningen är att kunna visa hur viktigt det är att tvärvetenskapligt analysera och disku-

tera möjliga åtgärder i en park. 

Byggnadshistoria 
En park kan inte analyseras och värderas ensamt i landskapet utan dess utformning behö-

ver en kontext varav den viktigaste oftast är huvudbyggnaden på gården. Efter att ha bränts 

ned av danskarna 31 juli 1678 uppfördes ett nytt corps-de-logi 1685. Denna var uppförd i 

trä i två våningar med två symmetriska trapptorn. Till byggnadsbeståndet hörde två fria 

flyglar1 (se bilden på sid 6). 1807 revs den gamla huvudbyggnaden och ny uppfördes.2 

Denna byggdes i en våning för att 1833 byggas om till två våningar och 1846-48 byggdes 

den till med en tredje våning3 (se bild på sid 10). Hembygdsforskaren Pehr Johnsson skriver 

dock att huvudbyggnaden fick två våningar direkt för att sedan byggas till med en tredje 

våning.4 

                                              
1 Von Schwerin, 1934. 
2 Ibid. 
3 Stjernswärd 1967. 
4 Johnsson 1925.  
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Bild 1. Araslövs herrgård enligt Rålambs målning från 1780-talet. Källa: KB, Rålambska samlingen, 

Areslöf, 178?. Obs att norr är till vänster i bilden, trädgården i förgrunden är sålunda i väster 

Trädgårdshistoria 
En av Sveriges historiskt mest kända trädgårdsarkitekter, Nicodemus Tessin d.y. menade att 

eftersom klimatet var annorlunda i Sverige jämfört med Europa så var det viktigt att arbeta 

med element som höll sin prakt året om.  Träd planterade i alléer var därmed att föredra 

istället för kontinentens blomsterprakt.  Tessin menade vidare att de fem viktigaste förut-

sättningarna för en välmående trädgård var: sundhet, fruktbar jord, vatten, utsikt över vat-

ten och bekvämlighet. En kombination av praktik och estetik således.  Landskapsarkitekten 

Klaus Stritzke anför teorin att trädhöjd i förhållande till huvudbyggnad var av största vikt 

under såväl 1600- som 1700-talet. Anledningen till detta var Tessins argument om fri sikt 

över landskapet. Planterade alléer fick inte skära av utsikten över landskapet från första 

våningen dvs från paradvåningen. Detta innebar sålunda att träd i närheten av en herrgård 

beskars regelbundet. Stritzke menade vidare att det ursprungliga snittet därmed behövde 

läggas cirka 1,5 till 2 meter lägre än fönsterbröstningens nivå för att tillåta den årliga tillväx-

ten.5  Detta torde också innebära att trädens regelbundna beskärning var detsamma som 

en gång per år. Detta är egentligen ganska givet om man betänker den tillväxt som de nya 

skotten får och hur snabbt detta skulle påverka sikten. 

                                              
5 Stritzke 2001 
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2006 gjorde landskapsingenjören Patricia Vinkka ett förtjänstfullt arbete om lövgångens 

historia och framtid med utgångspunkt från lövgångarna vid Skabersjös och Vrams Gun-

narstorps gods. Dessa planterades i mitten av 1700-talet med trädslaget avenbok. Förutom 

omnämnda två identifierade Vinkka avenboksgångar även vid Fredriksdal, Pålsjö slott, 

Rydsgård, Skillinge samt vid Augerums herrgård i Blekinge.  Säkerligen finns ytterligare nå-

gon varvid en kort avenboksgång vid Karsholms gods är ett exempel. 

Av allt att döma har det vid Araslöv funnits såväl fruktträdgård som stilträdgård med anor 

sedan åtminstone 1600-talet. Enligt ett syneprotokoll över gården från 1690, fanns två 

trädgårdar, ”en i öster och en i väster”.6 Anders Sigfrid Rålambs målning på motstående 

sida över Araslöv från 1780-talet visar i förgrunden stilträdgården i väster och bakom huset, 

mot sjön, sannolikt den fruktträdgård som syneprotokollet avser. En gammal fruktträdgård 

finns öster om huvudbyggnaden, ”…i modern stil ordnad”.7 En av få äldre uppgifter om stil-

trädgården fås av Ljunggren som 1850 skriver att trädgården är ”anlagd i gammal fransk 

stil”.8 Ljunggren nämner också ”afvenboks-bersåer” och de(obs plural) beskrivs som ”stora 

täta”. Begreppet berså är i sammanhanget intressant. Ordet kommer, liksom många andra 

trädgårdstermer, från det franska språkets berceau med betydelsen vagga eller lövsal. Un-

der medeltiden förstods en berså vara detsamma som en lövgång eller spaljerad lövsal. Vid 

Araslöv är det sannolikt denna betydelse av ordet som Ljunggren menar. Dagens betydelse 

av berså, såsom en nästan sluten cirkel där man satt och drack kaffe och åt småkakor inne i 

cirkeln skyddad av vinden genom bersåns gröna vägg, kom i mitten av 1800-talet och slog 

igenom under 1800-talets andra hälft.9 Faktum är att i parken vid Araslöv finns sju aven-

boksträd som skulle kunna vara en rest av en rund berså.  

Angående Rålambs målning skall man vara medveten om att den trädgård och struktur som 

avbildas, inte helt säkert är densamma som dagens. Samtidigt är det logiskt att resonera 

som så att parken fick sin nuvarande form i och med 1800-talets restaureringar, särskilt 

huvudbyggnadens tredje våning. Byggnad, trädgård och landskap sågs ju som en enhet. 

Utifrån Vinkkas rapport är det inte omöjligt att avenboksgången vid Araslöv planterades 

under 1700-talet, dvs ungefär samma tid som de andra i Skåne. Det verkar dock som att 

avenboksgången vid Araslöv inte var tänkt att se ut som ett valv vilket verkar ha varit fallet 

vid Vrams Gunnarstorp och Skabersjö som är helt slutna. Vid Skillinge är den så kallade ok-

tagonen, åtta gångar som sammanstrålar, nyligen restaurerad och öppen.  

Lantmäterikartan på sidan åtta från 1792 har dagens träd inritade. Byggnadsstrukturen är 

densamma som på Rålambs bild från 1780-talet. Detta medför att sanningshalten i Rålambs 

bild ökar. På lantmäterikartan syns även parkens utbredning men inte dess innehåll. Det 

som dock kan konstateras är att utifrån dagens inmätta träd har den södra stenmuren ta-

                                              
6 Johnsson 1925 
7 Ljunggren 1852-63 
8 ibid 
9 Dunér & Dunér 2004, VInkka 2006 
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gits bort och avenboksgången har förlängts. Enligt kartmaterialet har detta skett redan un-

der 1800-talet eftersom Topografiska kartan från 1855-60 visar en utvidgad park.  

 

Parkens utbredning 1855. Kartan indikerar att parken redan kan ha utvidgats fram till infartsvägen.  

Källa: KrA, Topografiska kårens/Generalstabens topografiska avdelnings kartor, 52c, Topografiska 

kårens fältkoncept. Bladet Kristianstad 1855-60. 

 

 

Häradsekonomiska kartan från 1926-34 visar även hur gångsystemet utvecklats under åren.  
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Bild 2. Inmätning av trädslag på 1792 års lantmäterikarta över Araslövs herrgård. Källa: Lms, Araslöv 

nr 1-2, ägoutbyte, akt K30-2:1. Kartan visar tydligt att det som i texten anges som avenboksgången 

inte bara består av avenbok. Utifrån att övervägande delen av träden är avenbok och att avenboks-

gångar varit en karaktäristisk del i herrgårdsparker, har vi utgått från att trädslaget från början en-

bart varit avenbok och att det under 1800-talet kompletterats med andra trädslag. Ett undantag kan 

vara lönnarna längst i norr. Dessa kan från början ha ingått i en yttre trädkrans som löpt runt hela 

parken. Vid kyrkan finns också några gamla åldersstigna kandelaberlönnar. Denna argumentation 

kan ifrågasättas med tanke på almarnas kraftiga stamomfång. Med träd-gård avses övriga träd. I den 

södra delen av träd-gården återfinns ett antal avenbokar med en berså-liknande struktur. 
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Skånska rekognosceringskartan från 1812-20 visar hur parken såg ut under 1810-talet. Detta är den 

äldsta bilden som relativt tydligt visar parkens omfattning och utformning. Kartan visar också bygg-

nadernas placering och struktur efter första ombyggnadsfasen 1807. Parken är tydligt indelad i fyra 

kvarter. Runt hela anläggningsen ser det ut som att träd är planterade med en grusgång direkt innan-

för trädraden. Promenadgångar syns även inne i parken som ett kors eller plus. Den nedre kartbilden 

har dagens träd inlagda. När man lägger in de inmätta träden på kartan syns tydligt hur avenboks-

gången överlappar centralaxeln i nord-sydlig riktning. Mittaxeln i väst-östlig riktning saknar idag helt 

träd i den västra delen med den östra delen fortfarande innehåller flera träd. Källa: KrA, Topografiska 

kårens/Generalstabens topografiska avdelnings kartor, 52c, Skånska rekognosceringskartan, blad 

Vi.Ö.201, 1812-1820. 
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Äldre vykort som visar huvudbyggnaden med de tre våningsplanen. Fotot är från ett odaterat vykort. 

Det enda som kan sägas är att vykortet är äldre än 1968-69 eftersom under dessa år togs den tredje 

våningen från 1846-48 bort.  

 

Araslöv, mitten av 1800-talet efter det att tredje våningen blivit byggd. Bilden visar hur träden mot 

sjön också hölls nere för en fri sikt över sjön. Källa: Ljunggren 1852-63. 
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Biologisk mångfald 
Det aktuella området i parken innehåller 148 träd. Det finns flest individer av trädslaget 

avenbok (75) följt av skogslönn (34), alm (24), ask (9) och lind (4). Eftersom en övervägande 

del av träden i parken är över 100 år och regelbundet har beskurits, har de idag en struktur 

lämplig för ett mycket stort antal arter.   

Parker, alléer, kyrkogårdar och andra miljöer som innehåller äldre lövträd har blivit alltmer 

betydelsefulla för andra arter. Det beror i stora drag på att landskapet och dess olika mark-

slag har förändrats kraftigt av människan de senaste århundraderna. Det finns få bestånd av 

skogar med urskogskvaliteter och få äldre lövträd kvar i kulturlandskapet. Det innebär idag 

en stor brist på död ved och lämpliga vedsubstrat som är förutsättningen för en lång rad 

organismer.  

Åldern på parkmiljön har betydelse för den biologiska mångfalden. Arter som har varit van-

liga i landskapet sedan århundraden och kanske årtusenden kan idag ha en tillflyktsplats i 

Araslövs park, som kan liknas vid en ö omgiven av ett intensivt brukat fullåkerslandskap. 

Parken har dessutom goda förutsättningar för en rik biologisk mångfald i och med att den 

ligger i nära anslutning till den blå-gröna miljö som omger och binder samman Araslövssjön 

med Hammarsjön.  

Inom ramarna för denna vård- och underhållsplan har de biologiska värdena i Araslövs park 

inventerats översiktlig. De kulturpräglade och ålderstigna träden skapar en stor beskuggad 

yta under sig. Förutom vårlökar och andra tidiga kärlväxter, som har god tillgång till ljus före 

lövsprickning, finns det få blommande växter. Skuggan dämpar även förekomsten av sol-

gynnade lavar och mossor på träden men gynnar arter som tål fukt och skugga. Parken 

lockar till sig fåglar och smådjur som ekorre och smågnagare men dess högre biologiska 

värden bör huvudsakligen vara kopplade till arter som är knutna till ihåligheter, död ved, 

vedlevande svampar och mulm inuti träden, såsom fladdermöss, vedinsekter och andra 

nedbrytare. Ihåligheterna har bildats som en följd av de beskärningar som utförts under 

tidigare skeden. 

Fladdermöss finns troligen i parken och i anslutning till kyrkan. De flesta fladdermusarter är 

beroende av förekomst av träd, framförallt äldre lövträd. Träd med håligheter inuti stam 

och grenverk kan användas som viloplats dagtid. Ihåliga träd kan också fungera som yngel-

plats för vissa arter. Trädkronorna är till god nytta vid insektsjakt eftersom de fungerar som 

fångstarmar där mängder av småkryp fastnar vid blåst. Lövverken kan också bilda skyddade 

flygleder att följa under jakten. Fladdermöss lockas även till kyrkobyggnaders torn och loft 

vilka har ungefär samma egenskaper som husvindar. De erbjuder skydd från väder, vind och 

fiender samt en högre temperatur än utomhus vilket gör att vissa arter förlägger sin dagvila 

eller övervintring till kyrkors torn och loft. Artskyddsförordningen gäller eftersom alla flad-

dermöss är fridlysta. Kontakta ansvarig för hotade arter på Länsstyrelsen före åtgärder ge-

nomförs. 
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En viktig egenskap hos träden i Araslövs park är död ved. Död ved i alla nedbrytningsstadier 

är en betydelsefull livsmiljö för en stor mängd arter som kan samlas under namnet 

vedfauna. Arter som lever av död ved måste kunna flytta på sikt eftersom den döda veden 

förmultnar, förbrukas och försvinner. Det är därför av stor vikt att det finns närliggande 

lämpliga livsmiljöer i form av äldre lövträd med samma kvaliteter vid rätt tidpunkt. Saknas 

de och ingen utsikt finns att lämpliga miljöer kan bildas i rätt tid i närområdet så dör arter 

ut. Detta fenomen kallas utdöendeskuld. Det är därför av intresse att undersöka förekoms-

ten av värdefulla trädmiljöer i närområdet kring Araslöv. Det finns utpekade och särskilt 

skyddsvärda träd på tre platser intill Araslövssjön. Norrut mellan Färlöv och Torsebro finns 

även ett stort antal särskilt skyddsvärda träd liksom kring Torsebro krutbruk. Markerna som 

ligger närmast sjön och Helge å som rinner fram i landskapet från Småland vidare ner mot 

Kristianstad fungerar sannolikt som länkar och spridningsvägar mellan de olika trädsamling-

arna för de arter som kan förflytta sig längre sträckor. 

Inmätning och GIS 
Under 2014 genomfördes en inmätning av träden i parken av arkeolog Johan Dahlén och 

kulturgeograf Patrik Olsson. Inmätningen utfördes manuellt med måttband. Träden hade 

dessförinnan tilldelats varsitt individuellt nummer av arboristen Chris White som därefter 

gjort en inventering av träden och noterat trädslag, vitalitet, hamlingsintervall, etc.  Dessa 

data har förts in i en excelfil (se bilaga 1). Efter inmätning och skapandet av excelfil  lades 

uppgifterna in av landskapsvetaren David Fredriksson i ArcGis 10.0. Därefter har ett flertal 

historiska kartor rektifierats och kartöverlägg tillverkats och analyserats med träden in-

lagda.  

Resultat 
Resultaten kommer att redovisas ur tre olika enskilda aspekter, trädvård, kulturarv och 

biologisk mångfald. Utifrån dessa resultat kommer åtgärdsförslag att presenteras. Åtgärds-

förslagen är en sammanvägning av de olika resultaten.  

Trädvård 
Träden i Araslövs park kan inte ses som enskilda individer med tanke på säkerhetsaspekter. 

Träden bildar tillsammans en enda stor krona och en obalans i kronan vid t.ex. nedtagning 

av några träd i en del av parken, påverkar även de andra träden. På grund av att den konti-

nuerliga beskärningen av träden upphörde för 50 år sedan finns en mycket stor risk för att 

grenar knäcks utan framtida beskärning.  

Under senare år har alltfler trädsjukdomar upptäckts i landet. Med stor sannolikhet är detta 

kopplat till ett förändrat klimat. Ask, ek, kastanj, bok och alm är några av de drabbade 

trädslagen. Almsjukan är känd sedan början av 1900-talet medan askskottsjukan dök upp 

under början av 2000-talet. Läget är nu så pass allvarligt för de båda trädslagen att både 

alm och ask är hotade sett ur ett nationellt perspektiv. Därför har de klassats som sårbara 

arter på Artdatabankens rödlista från 2010. Almar och askar vid Araslöv är också smittade. 
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Både almsjuka och askskottsjuka orsakas av svamp; Ophiostoma ulmi och den aggressivare 

Ophiostoma novo-ulmi går på alm medan Hymneoscyphus albidus drabbar ask. Det första 

som märks på en drabbad alm är gula blad på den gren där svampen fått fäste. Svampen 

sprider sig därefter i hela trädet och sjukdomen blir synlig som färgade stråk, mörka punk-

ter eller som en mörk rand i årsringen närmast barken i en itusågad drabbad gren. Asks-

kottsjukan drabbar trädets unga skott och de knoppar som bildats föregående år slår aldrig 

ut. En röd eller brun missfärgning av de drabbade skotten blir tydlig. Sjukdomsangreppet 

kan vara antingen lindrigt eller aggressivt, det senare innebär att även grova grenar drab-

bas. Sjukdomen kan gå ända in till stammen och bilda kräftliknande sår. Under den senare 

delen av sommaren sprids svampens sporer från fruktkroppar som bildats på bladen och 

orsakar nya angrepp. Askskottsjukan överförs inte genom kontakt som almsjukan, utan den 

skyldiga svampen, Chalara fraxinea, sprids helt och hållet med sporer. Det går därför inte 

att skydda sina resterande träd genom att såga ner angripna träd, eftersom de luftburna 

sporerna transporteras långväga. Idag sågas många askar ner i onödan och det är fortfa-

rande oklart om askarna till och med kan överleva angreppen. 

Trädsjukdomarna medför ett bekymmer för parken vid Araslöv eftersom man idag inte re-

kommenderar plantering av alm och ask. Almar och askar i parken bör under överskådlig tid 

därför ersättas med annat trädslag.  

Kulturarv 
Av allt att döma är avenboksgången ovanlig och träd-gården mycket sällsynt. Utifrån Vink-

kas uppsats och egen erfarenhet finns det sannolikt åtminstone runt 10 avenboksgångar i 

Skåne eller åtminstone södra Sverige. Fler liknande träd-gårdar är inte kända. Ett stort an-

svar ligger på den som äger parken, de som upprättar dokument om parken, den eller de 

som beslutar om åtgärder i parken. Arbetet med parken bör ske med hänsyn till intention-

erna i Florensdokumentet, ett komplement till Venedigdokumentet som båda tagits fram av 

ICOMOS och IFLA (International federation of Landscape architects). 

Parken anlades under 1700-talet eller under 1800-talets första hälft i samband med huvud-

byggnadens ombyggnad. En tydlig park finns utritad på skånska rekognosceringskartan från 

1810-talet och om man utgår från denna återstår ungefär halva ytan. Här inom återfinns en 

avenboksgång som än idag har en tydlig känsla av avenboksgång. Gången har längdmässigt 

expanderat i söder till herrgårdens infartsväg. Avenboksgången var från början mittaxel i 

nord-sydlig riktning. Sannolikt så har den från början bestått av ett trädslag, avenbok. Det 

kan dock inte uteslutas att almarna ingått då de är mycket kraftiga. Även några av de andra 

trädslagen som finns representerade i gången är kraftiga och därmed av hög ålder. Av allt 

att döma har det skett kompletterande planteringar under 1800-talet med andra trädslag 

förutom avenbok. Några träd är dock rotskott eller frösådda och har därmed aldrig med 

avsikt planterats utan vuxit upp spontant. Formmässigt har den sannolikt tillåtits växa upp 

till cirka fyra meter varpå den beskars årligen. Denna beskärning har genomförts i samver-

kan med övriga träd i parken och med tanke på önskemålet om fri sikt från huvudbyggna-

dens paradvåning. Arboristens inventering av träden visar att ett stort antal av träden även 
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varit beskurna på cirka fem meters höjd. Detta tolkar vi som att trädkronan en gång släpp-

tes iväg från hamlingspunkten på fyra meters höjd och när man återigen ville hålla ned 

gren- och lövmassan beskars träden något högre än föregående beskärningspunkt. 

Enligt uppgift från nuvarande ägaren Inga-Britt Ryd så skulle trädens lövmassa hållas nere 

med syftet att kunna se ut över sina domäner, se ut över landskapet utan att några obstru-

erande hinder, såsom stora friväxande träd, bröt ögats siktlinje. Detta innebar att träden 

beskars regelbundet för att inte överstiga en viss höjd. Genom att trädens höjd begränsa-

des skapades inte bara ett grönt tak utan framförallt ett grönt golv. Ägaren Wrangel af Adi-

nal kunde då se ut över ett landskap som såg ut som en skotsk hed, dvs det gröna böljande 

lövhavet från de beskurna träden. Detta sätt att kontinuerligt beskära träden stämmer väl 

överens med Stritzkes teorier om trädhöjd i förhållande till huvudbyggnaden. Det som gör 

parken vid Araslöv anmärkningsvärd är att bruket att beskära träden fortsatte in på 1900-

talet emedan det upphörde vid de flesta andra herrgårdar redan under 1800-talet. Enligt 

Aboristen Chris White så har träden sannolikt kontinuerligt beskurits minst fram till 1950-

talet. 

Syftet var vidare att kunna promenera i parkens gångar och konversera. Det faktum att 

Ljunggren nämner avenboksbersåer indikerar detta att de avenbokar som idag finns i par-

ken har lång kontinuitet. Det faktum att han skriver om avenboksbersåer i plural tyder även 

på att det har funnit fler än den enda som är kvar idag. 

Biologisk mångfald 
Avenboksgången uppfyller de kriterier som Miljöbalken anger för biotopskyddsområdet allé 

eftersom den innehåller fler än fem lövträd som har planterats i en dubbel rad längs en väg. 

Biotopskyddsbestämmelserna infördes i naturvårdslagen 1994 med syfte att värna värde-

fulla biotoper som tenderade att minska i snabb takt i och med rationaliseringar av land-

skapet. Sedan den 1 januari 1999 finns bestämmelser om biotopskyddsområden i miljöbal-

kens 7 kapitel, Skydd av områden, 11 §. Den exakta beskrivningen av ett biotopskyddsom-

råde lyder: ”ett mindre mark- eller vattenområde som utgör livsmiljö för hotade djur- eller 

växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärt…” ”Inom ett biotopskyddsområde får inte 

bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.” Vill man utföra ett 

ingrepp som berör objekt som är biotopskyddade, som skulle kunna förändra eller skada 

växter, djur, insekter eller fåglar, måste Länsstyrelsen först kontaktas för en ansökan om 

dispens från biotopskyddsbestämmelserna. Man har inte rätt att hugga ner en allé eller 

enskilda träd utan dispens, oavsett orsak till åtgärden, om det finns risk att naturmiljön 

skadas.  

En stor andel av träden i parken har kvaliteter som även uppfyller Naturvårdsverkets krite-

rier för att klassas som särskilt skyddsvärda träd, vilket är ett enkelt sätt att konstatera att 

träden är värdefulla för andra arter. 74 av träden i Araslövs park är registrerade som särskilt 

skyddsvärda i trädportalen. De särskilt skyddsvärda träden ingår i Åtgärdsprogram för sär-

skilt skyddsvärda träd – Mål och åtgärder 2012–2016. Naturvårdsverket upprättade ett 
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första program 2004 och i samband med detta genomförde Länsstyrelsen en landsomfat-

tande första inventering av landsbygden. De träd som registrerades som särskilt skydds-

värda är inlagda och sökbara i trädportalen på Internet.10 Programmet har sedan reviderats 

en omgång. De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd som har en stamdiameter på 

mer än 1 meter, mycket gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på trädslag) och 

ihåliga träd med stamdiameter på mer än 40 cm. Vid inventeringen registrerades även ett 

antal särskilt skyddsvärda träd med övriga höga biologiska värden. 

Några viktiga mål för arbete med värdefulla träd är: 

*Antalet särskilt skyddsvärda träd ska inte minska på grund av avverkning, där alternativ 

finns. 

*Beskärning och stabilisering som metod ska vara väl spridd och användas i arbete med 

dessa träd.  

*I majoriteten av all nyplantering används det eller de trädslag som är mest värdebärande 

och typiska för traktens kulturlandskap. 

För att klargöra vilka arter som lever i parken och parkens grad av betydelse för biologisk 

mångfald rekommenderas fördjupade inventeringar av faunan. Inventeringarna kan ge svar 

på om parken hyser ovanliga, fridlysta eller rödlistade arter och om en hänsynsanpassad 

restaurering av trädmiljön är väl motiverad. Insektsfaunan och fladdermusfaunan bör vara i 

fokus med inventeringar avseende skyddsvärd vedlevande fauna genom metoder som till 

exempel sållning av vedartat substrat, eftersök av gnagspår i ved och uppsättande av fällor 

(fönsterfälla) och inventering av fladdermusförekomst med ultraljudsdetektor och visuell 

bestämning, helst vid upprepade tillfällen. Inom kort kommer ett antal döda almar att tas 

ner på grund av fallrisk och då kan det vara lämpligt att studera trädens invånare. 

Åtgärdsförslag 
Som nämnts ovan är åtgärdsförslagen en sammanvägning av trädvård, kulturarv och biolo-
gisk mångfald. Bilaga 1 är åtgärdsförslag från enbart arborist. Vi vill också betona informat-
ionen om att inga åtgärder får genomföras innan kontakt tagits med länsstyrelsen. Aven-
boksgången definieras som en allé och är att betrakta som ett biotopskyddsområde enligt 
Miljöbalken och dispens från biotopskyddsbestämmelserna krävs. Vad gäller övriga träd i 
parken och i anslutning till kyrkan är det sannolikt att det finns fladdermöss. Det är därför 
nödvändigt att kontakta ansvarig för hotade arter på Länsstyrelsen före åtgärder genom-
förs. Artskyddsförordningen gäller eftersom alla fladdermöss är fridlysta. 
I vårt förslag utgår vi från dagens landskap – inte gårdagens. Såväl park som omgivning har-

förändrats genom åren. Ett återskapande av en original-park är därmed inte möjligt, rimlig 

eller eftersträvansvärd. 

                                              
10 Tradportalen.se 
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Landskapsarkitekten Klaus Stritzke anför i en artikel att i början av 1990-talet var det omöj-

ligt att ta upp en diskussion om beskärning av träd i historiska parker. Sedan dess har det 

hänt en hel del och 2001 skriver Stritzke en intressant artikel om beskärningshöjder i parker 

under 1700-talet som refererats till i denna rapport.11 Idag finns en erfarenhet av beskär-

ningar i olika parker. Olika vetenskapliga discipliner har haft möjlighet att mötas och disku-

tera parkers samlade värden.  

Med hänsyn till fåglar och fladdermöss bör de föreslagna åtgärderna nedan inte genomfö-

ras under april till och med september då det är häckningssäsong för fåglar och yngelperiod 

för fladdermöss. De föreslagna beskärningsåtgärderna kommer att innebära en stor föränd-

ring av betingelserna i miljön, framförallt gällande ljusinsläpp. Det ökade ljusinsläppet som 

kan nå fram till trädstammar och markvegetation blir en återgång till tidigare tillstånd. När 

ljusinsläppet ökar gynnas värmekrävande arter. 

Små insatser som rör död ved gynnar många arter. Ta därför vara på död ved som skall tas 

bort och starta en så kallad faunadepå i parkens närhet, förslagsvis i betesmarken mellan 

parken och golfbanan väster om parken. Placera gärna grövre trädstammar och grenar i ett 

solbelyst läge och låt naturen sköta resten. Faunadepåer är ett enkelt sätt att göra en na-

turvårdande insats. Den är till gagn för många vedlevande insekter under lång tid och kan 

även gynna lavar, mossor och vissa vedlevande svampar. Några stående döda träd kan med 

fördel sparas i parken. Förutom biologisk mångfald aspekten kan de döda träden också ge 

parken en förstärkt känsla av ålderdomlighet och karaktär. 

Lika angeläget som det är att ta hand om äldre träd lika viktigt är det att planera för nya. 

Mest gynnsamt ur ett naturvårdsperspektiv är att se till att det alltid finns träd i olika åldrar 

på fastigheten så att långa åldersglapp undviks och att variationen av trädslag är stor. 

Parken har beskrivits och analyserats som en helhet men för enkelhetens skull har vi valt att 

dela upp anläggningen i två delar, avenboksgången och träd-gården i åtgärdsförslagen ne-

dan. 

Avenboksgången. 
Det är positivt om hela sträckan i avenboksgången kan återskapas. Undantag är 
förlängningen av mittaxeln i öst-västlig riktning där det även fortsättningsvis bör 
vara en lucka vilket det sannolikt varit även förr. Detta innebär att om askträden 
nr 26 och 27 samt almen nr 28 avverkas så skall mittaxeln från öster beaktas vid 
eventuell nyplantering.  
 
Ett annat undantag är längst i norr. Här finns några grova lönnar och mellan lön-
narna och den avenbok som står närmast söder om lönnarna finns en mindre 
lucka. Denna lucka skall också beaktas eftersom det kan ha funnits en gång runt 
hela parken enligt skånska rekognosceringskartan.  

                                              
11 Stritzke 2001 
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Vårt förslag blir att fälla de almar som står längst söderut i allén. Samtliga almar är 
döda och relativt kraftiga. Några av dem har mycket karaktär varvid någon eller 
några av almarna kan behållas som högstubbar på någon eller några meters höjd. 
Detta kan också gynna faunan liksom att träden även kan fungera som sprid-
ningskorridor. Vilken eller vilka almar som sparas kan bestämmas av arborist och 
markägare. En preliminär diskussion har redan hållits på plats och enighet rådde 
om åtgärdsförslaget. Efter det att almarna är fällda föreslår vi en återplantering 
med avenbok på samma plats som almarna stått. Fällningen av almarna kommer 
att innebära ett ökat ljusinsläpp vilket är positivt för värmegynnade arter.  
 
Vi föreslår också en nyplantering av avenbok såväl söder som norr om de avver-
kade almarna för att avenboksgången på sikt skall kunna bli komplett. När det 
gäller planteringsavståndet mellan de nya träden finns inget äldre mått att med 
säkerhet utgå ifrån. Avståndet får avgöras i samspråk mellan arborist och markä-
gare.  
 
Avenboksgången i söder (nr 1-10 och 75-85) beskärs strax ovan senaste beskär-
ningssnittet vilket blir ungefär på fem meters höjd.  
 
Avenboksgången i norr får stå orörd (dvs norr om träd nr 18). Avenbokarna är i 
denna del sannolikt äldre, kanske planterade på 1700-talet och inger en särskild 
känsla av lång levnad. Utifrån säkerhetsaspekter kan det bli aktuellt att hägna 
ifrån alternativt informera om att beträder denna del av avenboksgången på egen 
risk. Almar och askar som är döda eller visar tydliga tecken på sjukdom fälls eller 
kapas till högstubbar. Lika viktigt som avverkning och beskärning är förnyelse 
genom plantering. I den norra delen genomförs all återplantering och nyplante-
ring med trädslaget avenbok i befintliga luckor och i luckor som uppstår efter 
eventuell fällning av almar och askar. Arborist avgör lämplighet i att plantera uti-
från de nya trädens behov av ljus, vatten och syre.  
 
Anledningen till skillnad i åtgärdsförslag mellan den norra delen och den södra är 
en bedömning att träden i söder är något yngre och något mer tåliga varvid en 
restaureringsbeskärning är att rekommendera. Genom att beskära ovan det sen-
aste lagda beskärningen försvinner inga historiska spår på själva träden.  
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Sträckan med de döda almarna i avenboksallén. Fotograf Patrik Olsson 2014. 
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Avenboksallén norra del. Denna sträcka är mer intakt. Förslaget blir här att låta träden stå kvar utan 

beskärning. Fotograf Patrik Olsson 2014. 
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Träd-gården 
Här föreslås en restaureringsbeskärning av samtliga träd på cirka fem meters 
höjd, strax ovanför det senast utförda beskärningssnittet. Syftet med detta är att 
visa hur parken var tänkt att se ut och hävdas. Beskärningen sker också utifrån 
säkerhetsaspekter – träden täcker idag ett stort område i parken där grenarnas 
belastning med åren blivit större. Håligheter värdefulla för den biologiska 
mångfalden kan bibehållas. Almar och askar som är döda eller visar tydliga tecken 
på sjukdom fälls eller kapas till högstubbar. I dagsläget föreslås ingen 
nyplantering men detta kan bli aktuellt på längre sikt. Vidare föreslår vi efter den 
initiala beskärningen att träden därefter beskärs kontinuerligt med två års 
intervall. En utvärdering bör göras efter fem år. 
 

 
Ett massivt grenverk sträcker sig mot skyn efter ljus. En beskärning kommer att förhoppningsvis 

medföra ett förlängt liv för träden. Fotograf Patrik Olsson 2014. 
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De gamla lönnarna vid kyrkan. S E Norren 1959. Källa: Europeana.eu 
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En rest av en yngre berså? Trädens formation i cirkel indikerar att här från början kan ha funnits en 

berså såsom man förstår begreppet berså idag. Fotograf Patrik Olsson 2014. 
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Bilaga 1 
 
Katalogisering av träd inklusive förslag till åtgärder  
Plats: Araslövs gård      
Datum: 2014-10-16     
Jessica Karlsson och Chris White      
Bri
ck 
nr 

Trädart DBH 
(cm) 

Hö
jd 
(m
) 

Status Åt-
gärd 

Vi-
tali-
tet 

1 Carpinus betulus 51/48 13 Schaktning utförd 1m 
från stambasen vid be-
siktningen. Hamlat 2grr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

2 Carpinus betulus 48 13 Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

3 Carpinus betulus 54 13 Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

4 Carpinus betulus 29/31 12 Hamlade 2ggr, dubbel-
stammig från marken. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

5 Carpinus betulus 38 12 Hamlade 2ggr, enkelsidig 
krona. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

6 Carpinus betulus 49 12 Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

7 Carpinus betulus 37 12 Tidigare hamlade 2ggr, 
idag finns ingen tillväxt i 
nedre delen av kronan. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

8 Carpinus betulus 31 11 Har varit 3-stammigt, ena 
delen är nu död. Ham-
lade 2ggr. Hamlat vid 
4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

3 

9 Carpinus betulus 43 11 Kraftigt ensidig krona. 
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

10 Carpinus betulus 26 9 Tillväxt finns i nedre de-
len av kronan. Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

Ham
la 

3 

11 Acer platanoides 39 7 Litet undertryckt träd 
med fin utveckl pot. 
Hamlade 1ggr. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 
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12 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

fäll 4 

13 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

fäll 4 

14 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

fäll 4 

15 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

fäll 4 

16 Träd saknas end-
ast stubbe finns 

    fälld. Rotskott.     

17 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

fäll 4 

18 Acer platanoides 48 16 Färska rotskador, kant-
träd. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

19 Fagus silvatica 26 10 Sprickor i barken. Under-
tyckt. Ej hamlat. 

Ham
la 

2 

20 Acer platanoides 54 16 Invuxenbark i stor del av 
klykorna. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

21 Carpinus betulus 27/33 14 Nr 21 och 22 är riktigt 
dåliga i stammarna. Nr 22 
har redan trillat in i nr 21. 
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

3 

22 Carpinus betulus 37 14 Kraftig återväxt från 
hamlingen.  

fäll 3 

23 Fraxinus excelsior 62 20 Kraftig återväxt från 
hamlingen. Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

24 Carpinus betulus 38 8 Trädet vilar i klyka hos nr 
23, mkt dålig stam. Ham-
lade 2ggr. Hamlat vid 
4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

3 

25 Carpinus betulus 49 11 Mkt ensidig krona. Ham-
lade 2ggr. Hamlat vid 
4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

3 

26 Fraxinus excelsior 52 8 trädet lutar kraftigt från 
basen, färska skador vid 
basen. Träd 26 o 27 har 
tecken på askskottsjuka. 
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

3 

27 Fraxinus excelsior 35 20 Tecken på askskottsjuka. 
Hamlade 2ggr. Hamlat 

Ham
la 

3 



 

27 

vid 4m. Hamlat vid 5m 

28 Ulmus glabra 109 22 död. Almsjuka. Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

fäll 4 

29 Carpinus betulus 24 4 Litet träd med platt 
krona. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

30 Tilia cordata xxx 5 litet träd men får mer 
plats nu när nr 28 är död. 
Frösatt/rotskott. 

Ham
la 

2 

31 Fraxinus excelsior 78 21 Senast hamlad ca 40 år 
sedan. Tecken på asks-
kottsjuka. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

3 

32 Carpinus betulus 33/26 9 Kraftiga rötskador i 
stammarna. Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

Ham
la 

3 

33 Fraxinus excelsior 52 19 Enkelstammigt upp till 
första hamlingen. Ham-
lade 1grr. Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

3 

34 Tilia cordata 29 15 Har varit dubbelstammig, 
större beskärningssnitt 
finns vid basen. Frö-
satt/rotskot.  

Ham
la 

2 

35 Carpinus betulus 51 16 ser ut att vara naturligt 
ympad med nr 36, förhål-
landevis grovt och stort 
träd. Hamlade 1grr. 
Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

3 

36 Carpinus betulus 32 16 Extremt liten andel bä-
rande ved kvar i stam-
men. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

3 

37 Carpinus betulus 46 14 Knotigt träd med flera 
huvudstammar.  Ham-
lade 2ggr. Hamlat vid 
4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

3 

38 Carpinus betulus 41 16 Träd med mkt tillväxt på 
stammen. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

39 Carpinus betulus 41 9 Extremt liten andel bä-
rande ved kvar i stam-

Ham
la 

3 
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men. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

40 Carpinus betulus 31 15  Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

41 Acer platanoides 13/23
/51/6
7 

17 träd med många stam-
mar, toppat för ca 40 år 
sedan.  Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

42 Carpinus betulus 48 17 Ihåligt träd. Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

43 Carpinus betulus 33 15 Kraftigt rötangripet, ny 
tillväxt kommer vid ba-
sen. Hamlade 2ggr. Ham-
lat vid 4m. Hamlat vid 
5m 

Ham
la 

3 

44 Acer platanoides 56 16 Träd med en del tillväxt 
på stammen. Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

45 Carpinus betulus 41 13 Ga beskärningssnitt är nu 
ihåliga.  Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

46 Acer platanoides 63 12 Stammen lutar kraftig, 
flerstammig från 2m 
höjd. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

47 Acer platanoides 20 5 Klent och svagt träd.  
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m 

fäll 4 

48 Acer platanoides 27 4 Mkt dåligt träd med ihålig 
stam. Ej Hamlade. Frö-
satt/rotskott 

fäll 4 

49 Acer platanoides 35 5 saknar en topp och har 
"moderna" beskärning-
snitt. Ej Hamlade. 

fäll 4 

50 Acer platanoides 56 13 Fin kronform.  Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

51 Acer platanoides 19 5 Tillväxt finns på stam-
men.  Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

3 
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52 Acer platanoides 76 12 två-stammig från 50cm 
höjd, ena stammen är 
visuellt ihålig, den andra 
har ett kraftight "knä".  
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

53 Carpinus betulus 24 9 flerstammig, skjuter fin 
tillväxt från nedre stam-
men.  Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

54 Carpinus betulus 32 9 se nr 53. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

55 Fraxinus excelsior 56 16 lutar kraftigt, nyare ska-
dor på stammen. Ham-
lade 2ggr. Hamlat vid 
4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

56 Carpinus betulus 40 6 Huvudstammen lutar så 
mycket att kronan blir 
platt. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

57 Carpinus betulus 46 15 trädet har blivit toppat ca 
40 år sedan. Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

haml
a 

2 

58 Carpinus betulus 72 15 Välförgrenat efter topp-
ning. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

59 Carpinus betulus 45 14 stammen är så rötad att 
den nu bildar två "ben". 
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

60 Carpinus betulus 45 15 Viss tillväxt sker på 
stammen. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

61 Carpinus betulus 33 10 Hela trädet saknar topp 
och är platt. Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

Ham
la 

3 

62 Ulmus glabra 97   död. Almsjuka. Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

fäll 4 

63 Carpinus betulus 55 15 Dagsljus syns rakt ige-
nom stammen. Hamlade 

Ham
la 

3 
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2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

64 Acer platanoides 59 17 Längsgående spricka på 
huvudgrenen ev med 
bakteriell våtved. Ham-
lade 2ggr. Hamlat vid 
4m. Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

2 

65 Carpinus betulus 56 15 en av de större Carpinu-
sarna med uppåtgående 
krona. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

66 Acer platanoides 57 14 Flerstammig från origi-
nal-hamlingspunkten. 
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

67 Carpinus betulus 27 11 Trädet är ett av de få som 
växer in i allén. Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

Ham
la 

3 

68 Tilia cordata 33 8 En ung lind. Framtids-
träd. Frösatt. Hamlat 
1ggr vid 3m. 

Ham
la 

2 

69 Acer platanoides 33 8 Enkelstammigt träd, 
yngre än almarna som 
står i samma rad. Ej ham-
lade. 

    

70 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

fäll 4 

71 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

fäll 4 

72 Ulmus glabra     död.  Almsjuka. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

fäll 4 

73 Ulmus glabra     död.  Almsjuka. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

fäll 4 

74 Ulmus glabra     död.  Almsjuka. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

fäll 4 

75 Carpinus betulus 26 7 Litet träd med platt 
krona. Hamlade 1grr vid 
2 m. 

  2 

76 Carpinus betulus 48 9 krona med många stam-
mar, starkt ensidig. Ham-
lade 2ggr. Hamlat vid 
4m. Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

2 

77 Carpinus betulus 26 11 Kronan består av en gren 
som växer parallellt med 
marken. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 

Ham
la 

3 
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vid 5m. 

78 Carpinus betulus 26 12 Lutar in mot allén. Kraf-
tigh tillväxt i nedre delen 
av kronan. Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

2 

79 Carpinus betulus 32/32 13 Ena stammen ligger kraf-
tigt mot gren från nr 77. 
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

2 

80 Carpinus betulus 36 13 Kraftigt 2stammig krona. 
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

2 

81 Carpinus betulus 17 4 litet undertryckt träd med 
död topp 

fäll 4 

82 Carpinus betulus 38 14 2stammig ena stammen 
är undertryckt, enkelsidig 
krona. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m. 

Ham
la 

2 

83 Carpinus betulus 48 13 2stammig ena stammen 
är död och avbruten. 
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

2 

84 Carpinus betulus 32 13 rakt träd, mkt smal 
krona. Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m. 

Ham
la 

2 

85 Carpinus betulus 30 10 Schaktning utförd innan-
för kronans droppzon. 
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

2 

86 Fraxinus excelsior 76 23 Har varit fint hamlad 
förr. Hamlade 1grr. 
Hamlat vid 4m. 

Ham
la 

2 

87 Carpinus betulus 33 11 Träd utan tillväxt på 
stammen. Hamlade 1grr. 
Hamlat vid 4m. 

Ham
la 

2 

88 Carpinus betulus 28 11 Trädet har viss tillväxt på 
stammen. Hamlade 1grr. 
Hamlat vid 4m. 

Ham
la 

3 

89 Fraxinus excelsior 33 20 Kraftigt lutande träd med 
endast två stammar till 
krona. Hamlade 1grr. 
Hamlat vid 4m. 

Ham
la 

2 

90 Carpinus betulus 33 17 dagsljus syns genom 
stammen på 3m höjd. 

Ham
la 

3 
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Hamlade 1grr. Hamlat 
vid 4m. 

91 Carpinus betulus 34 17 Vissa större grenar har 
dött bort. Invuxenbark 
mellan de två huvud-
stammarna. Hamlade 
1grr. Hamlat vid 4m. 

Ham
la 

2 

92 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

fäll 4 

93 Ulmus glabra     död. Ej Hamlat fäll 4 
94 Ulmus glabra     död. Ej Hamlat fäll 4 
95 Acer platanoides 74/60 19 den ena stammen har 

förlorat en stor del (stor 
öppen yta).  Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

4 

96 Carpinus betulus 29 9 Har tillväxt på stammen.  
Hamlade 1ggr. Hamlat 
vid 3m 

Ham
la 

2 

97 Carpinus betulus 19/19 9 Har bra med tillväxt i 
nedredelen av kronan. 
Naturlig ympning mellan 
de 2 stammarna.  Ham-
lade 1ggr. Hamlat vid 3m 

Ham
la 

2 

98 Acer platanoides 55 20 stor mängd trolig bakte-
riell våtved 3-5m upp på 
stammen.  Hamlade 1ggr. 
Hamlat vid 4m. 

Ham
la 

2 

99 Carpinus betulus 40 17 Viss tillväxt på stammen.  
Hamlade 1ggr. Hamlat 
vid 4m 

Ham
la 

2 

100 Carpinus betulus 52/60 15 trädet har en mkt ga sta-
bilisering på 1,5m höjd. 
Det finns stora ga be-
skärningssnitt i samma 
höjd.  Hamlade 1ggr. 
Hamlat vid 4m. 

Ham
la 

3 

101 Carpinus betulus 28 18 se träd 90. Hamlade 1ggr. 
Hamlat vid 4m. 

Ham
la 

2 

102 Carpinus betulus 44 16 flerstammigt efter ga 
hamlingspunkter.  Ham-
lade 2ggr. Hamlat vid 
4m. Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

2 

103 Fraxinus excelsior 54 21 kronan består av två 
stammar med "ruskor", 
mkt gles krona. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

3 

104 Acer platanoides 51 19 träd 104, 105 o 106 är 
väldigt lika, dock har 105 

Ham
la 

2 
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en stor skada vid basen. 
Hamlade 1ggr. Hamlat 
vid 5m 

105 Acer platanoides 41 14 Hamlade 1ggr. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

106 Acer platanoides 57 16 Knäckt topp som hänger 
i träd no. 108,111.  Ham-
lade 2ggr. Hamlat vid 
4m. Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

3 

107 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

fäll 4 

108 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Frö-
satt/rotskott. 

fäll 4 

109 Ulmus glabra   död. Almsjuka. Frö-
satt/rotskott. 

fäll 4 

110 Carpinus betulus 57 18 Grovt träd med mycket 
håligheter.  Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

2 

111 Carpinus betulus 30 10 Extremt ensidig krona.  
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

2 

112 Carpinus betulus 35 17 smal krona, viss tillväxt 
på stammen. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

113 Carpinus betulus 47 14 Extremt ensidig krona.  
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

3 

114 Carpinus betulus 17 4 "liggande" trä. Trädet 
består av en enda lång 
gren.  Hamlade 2ggr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m. 

Ham
la 

3 

115 Carpinus betulus 45 12 samma som ovan (114).  
Hamlade 2ggr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

3 

116 Acer platanoides 50 11 Viss tillväxt i nedre delen 
av kronan. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

117 Carpinus betulus 48 10 Ganska kraftig tillväxt på 
stammen. Mkt ihålig 
stam.  

    

118 Acer platanoides 46 13 kronan består av två 
stammar med "ruska" 
högst upp. Hamlade 
1ggr. Hamlat vid 4m 

Ham
la 

2 

119 Acer platanoides 53/33
/49 

15 Flergrenad krona, lutande 
stam. Två av stammarna 

Ham
la 

2 
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sammanväxta på 2m 
höjd. Hamlade 1ggr. 
Hamlat vid 4m 

120 Acer platanoides 32/38 12 Ena stammen har skada 
från basen upp till första 
klykan. Hamlade 1ggr. 
Hamlat vid 5m 

Ham
la 

3 

121 Carpinus betulus 32 11 Hyfsat tät krona om än 
enkelsidig. Hamlade 1ggr. 
Hamlat vid 4m 

Ham
la 

2 

122 Acer platanoides 29/70 23 Flerstammig från första 
hamlingspunkten. Ham-
lade 2ggr. Hamlat vid 
3m. Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

3 

123 Acer platanoides 40 21 Flera stammar har natur-
ligt ympat samman. 
Hamlade 1ggr. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

124 Carpinus betulus 29 9 Liten tillväxt på stam-
men. Hamlade 1ggr. 
Hamlat vid 4m 

Ham
la 

2 

125 Carpinus betulus 47 17 en gren har fläkt ut och 
vilar i nr 124.  Hamlade 
2ggr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

2 

126 Carpinus betulus 37 17 Högrest träd utan krona 
nertill. Hamlat 2grr. 
Hamlat vid 4m. Hamlat 
vid 5m 

Ham
la 

2 

127 Carpinus betulus 22 14 Bra med tillväxt i nedre 
delen.  Hamlat vid 5m. 

Ham
la 

2 

128 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Hamlat 
vid 4m. 

fäll 4 

129 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Hamlat 
vid 5m. 

fäll 4 

130 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Hamlat 
vid 5m. 

fäll 4 

131 Acer platanoides 55 20 Två stammig från första 
hamlingspunkten.  Kraf-
tig stam skardor. Hamlat 
vid 5m. 

Ham
la 

3 

132 Carpinus betulus 47/64 8 Träd stort och vitt och 
lutande stammar. 

    

133 Acer platanoides 22 8 nyplanterat trä, framtids-
träd men med en klyka 
som tenderar till invux-
enbark. Ej hamlat. Rot-
skott/frösatt 

  1 
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134 Carpinus betulus 27 8 bra med tillväxt i nedre 
delen av krona/på stam-
men. Hamlat 4m 

Ham
la 

2 

135 Carpinus betulus 41 9 Tillväxt finns på stam-
men. Hamlat 2grr.Hamlat 
vid 3m. Hamlat 4m 

Ham
la 

h 

136 Ulmus glabra     död. Almsjuka. Hamlat 
vid 4m. 

fäll 4 

137 Tilia cordata 29 13 Yngre träd som är hamlat 
en gång. Hamlat vid 4m 

Ham
la 

2 

138 Acer platanoides 47 21 Viss tillväxt sker på 
stammen. Hamlat 1 gång. 
Hamlat vid 4m 

Ham
la 

2 

139 Carpinus betulus 31 17 Bra med tillväxt i nedre 
delen av kronan. Hamla 
2grr. Hamlat vid 3m. 
Hamlat vid 4m 

Ham
la 

2 

140 Carpinus betulus 47 17 Bra med tillväxt i nedre 
delen av kronan. Hamlat 
2grr. Hamlat vid 4m. 
Hamlad vid 5m 

Ham
la 

2 

141 Acer platanoides 58 21 Kraftig spricka i stam-
men. Hamla 2grr. Hamlat 
vid 4m. Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

142 Acer platanoides 57 20 Hyfsat rakt träd. Hamlat 
2grr. Hamlat vid 4m. 
Hamlat vid 5m 

Ham
la 

2 

143 Acer platanoides 50 14 kraftig röta (ihåligt) i ba-
sen och stammen, har 
varit tvåstammig 

    

144 Ulmus glabra     Rotskott/Frösatt. Ej 
hamlade. Almsjuka 

fäll   

145 Ulmus glabra     Rotskott/Frösatt. Ej 
hamlade. Almsjuka 

fäll   

146 Acer platanoides 45/49
/49 

19 Den mindre av stammar-
na har ingen topp och är 
död. Hamlat vid 4m. 

Ham
la 

3 

147 Acer platanoides 68 18 Rikgrenigt träd med hyf-
sat mkt tillväxt i nedre 
delen av kronan. Hamlat 
vid 4m. 

Ham
la 

3 

  Carpinus betulus 25 8 står mellan träd 86 o 87 
har ingen bricka. Trädet 
håller på att bli omvallat 
av nr 86. 
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Samtliga träd har blivit toppade minst två gånger. Det är svårt att säga när 
sista toppningen var utförd men en gissning är någonstans runt 30-40 år 
sedan. Majoriteten av träden är i den åldrande fasen och håller på att för-
falla, dvs de har håligheter och rötangrepp av varierande slag till största 
delen i stammen. Åtgärdsförslaget måste vara att reducera träden i etapper 
med målet att komma ner till senaste toppningspunkten. Detta bör ske i 
två steg med 3-4 års mellanrum. Därefter måste de träd som överlever un-
derhållas på denna nivå. De träd som inte klarar beskärningen ersätts med 
nya. På så sätt påbörjas en föryngring av beståndet. 
 

 
 
 

Vi-
tali-
tet. 

1. Frisk.      

 2. Stressad.      
 3. Åldrade.      
 4. Död eller dö-

ende. 
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