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Trädvårdsplan
Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrk-
liga kulturminnen (KRFS 2012:2) ansvarar ägare till 
kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplat-
ser för att det, från och med 1 januari 2014, finns 
en vård- och underhållsplan för dessa objekt. Na-
turvårdsverket har satt som mål att Svenska kyrkan 
verkar för att upprätta trädvårdsplaner och Lunds 
stift ser gärna att vård- och underhållsplaner inklu-
derar en trädvårdsplan. Kyrkoantikvarisk ersättning 
kan sökas för framtagandet.

Målsättningen med planen är att ge församling-
en en överblick över trädbeståndet på kyrkogården 
så att arbetet kan planeras på lång sikt. Fokus ligger 
på trädens värden och deras skötselbehov. Enkla åt-
gärder kan ibland utföras av fastighetsförvaltning-
ens personal. Det är lämpligt att anlita person med 
dokumenterad kompetens i trädvård när det gäller 
kvalificerade uppgifter, inte minst hanteringen av 
unga träd då fel beskärning kan påverka resteran-
de livslängd. Certifierade arborister är mest lämpade 
för detta.

Lagskydd
Träd på kyrkogårdar eller begravningsplatser som 
tillkommit före 1940 omfattas av Kulturmiljölagen 
(1988:950, ändrad 2000:265) och ofta även av bio-
topskyddsbestämmelserna i Miljöbalken (1998:808). 
Vissa arter som lever på och i äldre träd är hotade 
och kan därför vara rödlistade, ibland även fridlys-
ta.  Fladdermöss hör till de fridlysta och finns ofta i 
anslutning till kyrkogårdar. Vad som gäller för dessa 
arter regleras i Artskyddsförordningen (2007: 845). 
Om förändringar planeras kan dispens från de oli-

ka lagskydden krävas innan åtgärder kan påbörjas. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 

Kulturmiljölagen omfattar alla träd på Törringe 
kyrkogård, eftersom den anlagts före 1940. 

Trädkransen av lind omfattas av biotopskydds-
bestämmelserna, då den kan klassas som allé i ett 
i övrigt öppet landskap. Samråd med länsstyrelsen 
inför eventuella åtgärder i trädbeståndet.

Vitalitet, säkerhet och ekonomi
Säkerheten för de människor som besöker och vistas 
på kyrkogården är ofta avgörande för hur träden be-
handlas. Med en trädvårdsplan blir arbetet ett lång-
siktigt förhållningssätt, där regelbunden genomgång 
av trädens skick och åtgärdsbehov är en grundläg-
gande förutsättning. Trädvårdsplanen bör vara ett 
dokument som används av kyrkogårdsförvaltningen 
som ett stöd i allt arbete som rör träden. Åtgärder 
som genomförs, stora som små, bör dokumenteras 
så att arbetet kan följas. Planen ses över, som längst 
med 10 års intervaller. Ett regelbundet underhållsar-
bete lägger grunden för en lång livslängd på träden 
med små utgifter för trädvård fördelat på lång tid. 
De kostnader en församling lägger på regelbunden 
trädvård under trädets livslängd kan förväntas vara 
mindre än kostnader för omfattande akuta insatser 
och nyplantering med ett tätare intervall. Det har 
därmed stor betydelse att ett träd hanteras enligt 
konstens alla regler under dess livslängd. Samtidigt 
står kulturhistoriska värden på spel som är svåra att 
värdera. Alnarpsmodellen som har tagits fram för att 
möjliggöra en ekonomisk värdering av urbana träd, 
är intressant att studera för att få mer kunskap om 
trädens värden mätt i pengar (www.movium.slu.e).

Trädens värden
Träd på kyrkogårdar har olika värden som ska beak-
tas; kulturhistoriska värden, estetiska och biologiska 
värden. För att lyfta fram och värdera samtliga krävs 
kompetens från olika yrkeskategorier. I bästa fall kan 
alla värden tillvaratas då åtgärder äger rum på kyr-
kogården. I verkligheten handlar det vanligtvis om 
att kompromisser görs från fall till fall beroende på 
vilka värden som kan anses vara mest betydelsefulla 
för det aktuella trädet och dess omgivning. 

Eftersom äldre träd utgör en mycket betydelse-
full livsmiljö för sällsynta och ibland fridlysta arter 
och det generellt sett finns en brist på gamla gro-
va lövträd i dagens landskap har Naturvårdsverket 
upprättat ett Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd. I samband med detta genomförde länsstyrelsen 
en inventering av landsbygden. De särskilt skydds-
värda träden omfattar jätteträd som har en stamdia-
meter på mer än 1 meter, mycket gamla träd som är 
äldre än 140/200 år (beroende på trädslag) och ihå-
liga träd med stamdiameter på mer än 40 cm. Träd 
med stamdiameter mellan 80 cm och 1 m har i regel 
också registrerats som värdefulla, liksom hamlade 
träd. Många av de särskilt skyddsvärda träden finns 
på landets kyrkogårdar och begravningsplatser. Träd 
som registrerats som särskilt skyddsvärda finns upp-
tagna i Trädportalen på Internet. Två av lindarna på 
Törringe kyrkogård är registrerade som skyddsvärda 
hålträd, se bilaga 2.

Vissa arter som är knutna till träden, är ibland 
rapporterade i Artportalen. Det kan vara rödlistade 
arter, signalarter, sällsynta eller på annat sätt värde-
fulla arter som registrerats av privatpersoner, na-
turinriktade föreningar, naturkonsultföretag, Skogs-
styrelsen och Länsstyrelsen. 
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Rödlistan är en lista på hotade eller nära hotade 
arter som tagits fram av Artdatabankens expertkom-
mittéer för olika organismgrupper. De viktigaste ka-
tegorierna i rödlistan är CR (akut hotad), EN (starkt 
hotad), VU (sårbar) och NT (nära hotad). Signalar-
ter är arter som Skogsstyrelsen valt ut som indika-
torer på miljöer där man kan förvänta sig att finna 
även rödlistade arter.

Trädbeståndet på Törringe kyrko-
gård
Trädvårdsplanen för Törringe kyrkogård omfattar 
16 träd enligt kartmaterialet i bilaga 1. Samtliga är 
lindar och ingår i en trädkrans bestående av fyra träd-
rader som planterats innanför kyrkotomtens mur 
och häck. Trädraden längs norra gränsen innehåller 
kyrkogårdens nuvarande äldsta träd medan de res-
terande träden är yngre. Lindarna är av olika sort; 
troligen skogslind, parklind och glanslind.
 
Kortfattad trädhistorik
Första belägg om trädplanteringar (och mur) på 
Törringe kyrkogård finns i ett visitationsprotokoll 
från 1812. Vilket eller vilka trädslag som planterades 
tas dock inte upp. Senare dokument anger dock att 
det funnits både lind och alm på kyrkogården, varav 
alm successivt har bytts ut mot lindar. Flera äldre 
fotografier från 1900-talet, som är tillgängliga på In-
ternet, visar äldre lövträd i en krans kring kyrkan. 
Kransen ser dock inte symmetrisk ut med jämna av-
stånd mellan stammarna, utan träden förefaller stå i 
grupper om två. Ett foto från 1929 av Erik Andrén 
visar de högresta lövträden som omsluter kyrkan 
och kyrkogården i grönska. Trädens ålder bör ha 

passerat 100-årsstrecket vid tiden för fotografering-
en då det är sannolikt att det är de träd som nämns 
i protokollet från 1812. Fler bilder finns i Vård- och 
underhållsplan 2016:33, del 1.

Arter knutna till träden
Vanligtvis är en stor del av kyrkogårdens naturvär-
den knutna till träden, inte minst de organismer som 
sitter på trädens bark. I öppna och torra kulturmil-
jöer som kyrkogårdar, parker och alléer blir artri-
kedomen av lavar och mossor (så kallade epifyter) 

Törringe kyrka 1929, fotografi av Erik Andrén. Högresta lövträd, till synes i grupper vid ytterkanterna, omsluter kyrkan 
i grönska. Källa: Riksantikvarieämbetet. 
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på träden störst om stammen är solexponerad. Då 
trivs de arter som anpassat sig till direkt solljus och 
uppvirvlat mineralrikt damm från grusgångar som 
ansamlas på stammens nedre del. 

Kyrkogårdens ädellövträd av lind har en rela-
tivt svag epifytpåväxt. Troligen beror detta på att 
närliggande häck och mur bidrar till beskuggning 
som missgynnar epifyter. De lavar och mossor som 
kan hittas är främst vanliga arter som blåslav, finlav, 
skrynkellav och vägglav. Men här finns även ett par 
lindar med påväxt av den rödlistade bladlaven grynig 
dagglav Physconia grisea (NT) och signalarten guld-
lockmossa Homalothecium sericeum.

Några av träden noterades med stamhålighet. 
och två av de äldsta lindarna är klassade som säskilt 
skyddsvärda just därför. När det har blivit stamhål 
kan det med tiden också bildas mulm i håligheterna. 
Mulm är en kompostliknande massa som består av 
vedrester, svamphyfer och annat organiskt ansamlat 
material. Den blandningen fungerar som livsmiljö 
för till exempel hotade skalbaggar. Ihåligheterna är 
särskilt värdefulla för insekter, fladdermöss och fåg-
lar. 

Under besöken för framtagandet av trädvårds-
planen blommade lindarna vilket innebar att ett ihål-
lande surrande hördes från trädkronorna, framför 
allt på kyrkogårdens norra sida. Mängder av bin och 
humlor samt andra nektar- och pollenberoende arter 
flög omkring från blomma till blomma för att samla 
in sin föda. En art som drar nytta av detta är vanlig 
skorpionslända. Den lever på döda insekter som det 
finns gott om under lindar vid blomningstid. Skor-
pionsländan håller till nära vatten, vilket även troll-
sländor gör, så närheten till Sege å i öster bidrar till 
en större artvariation på kyrkogården. En trollslända 

av okänd art observerades söka efter föda under och 
i trädens kronor vilket är ett tydligt tecken på kyrko-
gårdens värde för djurlivet.

Fåglar håller ofta till i träd på kyrkogårdar och 
beroende på art bygger de bon i lövverk, grenklykor 
eller stamhål under vår och sommar. De fåglar som 
syntes vid inventeringen var pilfink, ringduva, hus-
svala (räknas som sårbar VU på rödlistan), skata och 
kaja. I omgivningarna kring kyrogården födosökte  
en glada.  De flesta av dessa arter häckar på kyrko-
gården eller i dess närhet.

Kommentarer och förslag till åt-
gärder
Trädbeståndet på Törringe kyrkogård är i gott skick. 
En notering är att träden är flerstammiga i kronan, 
vilket inte är ovanligt hos lind. Eventuellt kan det 
behövas extra trädvårdsinsatser längre fram som fö-
rebygger problem som kan uppstå i och med fler-
stammigheten. Det som bör åtgärdas inom de när-
maste åren för i stort sett samtliga träd är de lågt 
hängande grenarna som vuxit så pass mycket att de 
kommit i konflikt med lampor, gravstenar, murverk 
och annan växtlighet. 

Ett av träden, nr 4, har påväxt av en oidentifie-
rad svamp i en äldre beskärningspunkt, men i dags-
läget är det inget att oroa sig för. 

Angrepp av en insekt ur släktet lindgallkvalster, 
syns tydligt på bladen hos vissa träd, men det är ing-
et som påverkar träden i någon större utsträckning. 

Samtliga träd på kyrkogården behöver ses över 
regelbundet och en extra genomgång behövs efter 
hårda vindar för att se till att det inte finns lösa gre-
nar kvar i kronorna, som kan utgöra en risk för de 

som rör sig på kyrkogården. Använd trädvårdspla-
nen som ett stöd och notera gärna detaljer som dy-
ker upp, som till exempel förekomst av svampkrop-
par på och vid stammarna och döda grenar i träden. 
Att fotografera och anteckna kan vara till stor nytta. 
Informationen som samlas in är betydelsefull för 
kommande riskbedömningar och andra trädvårds-
åtgärder. 
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Törringe kyrkogård
Trädkrans av lind— västra delen

Trädslag Värden Status Målsättning Aktuella frågor Åtgärdsförslag

Lind
Nr 1-4

Träden ingår i 
trädkransen och är 
en betydelsefull del 
av kulturmiljön och 
till viss del biologiskt 
värdefulla.

God till 
måttlig.

En fullständig 
trädkrans av 
friväxande träd 
med ett inra-
mande uttryck.

Träd nr 4 har en 
oidentifierad svamp på 
stammen.

En del grenar hänger 
lågt ner och är i konflikt 
med belysning, mur och 
gravar.

Håll svampen under uppsikt ifall den expanderar eller trädet verkar få nedsatt 
vitalitet.

Underhållsbeskärning inom 3 år.

Kyrkogårdens trädgrupper

Lindarna i trädkransen möter besökare då grinden öppnas.

→
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Trädkrans av lind— norra delen

Trädslag Värden Status Målsättning Aktuella frågor Åtgärdsförslag

Lind
Nr 5-7

Träden ingår i träd-
kransen och är en 
betydelsefull del av 
kulturmiljön och till 
viss del biologiskt 
värdefulla.

God. En fullständig 
trädkrans av 
friväxande träd 
med ett inra-
mande uttryck.

En del grenar hänger 
lågt ner.

Träd nr 6 och 7 är 
registrerade i Träd-
portalen som särskilt 
skyddsvärda.

Underhållsbeskärning inom 3 år.

→

Trädkransens norra del (nr 5-7) sedd ur både väst- och östlig riktning.

→
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Trädkrans av lind— östra delen

Trädslag Värden Status Målsättning Aktuella frågor Åtgärdsförslag

Lind
Nr 8-12

Träden ingår i trädkran-
sen och är en betydelse-
full del av kulturmiljön 
och till viss del biolo-
giskt värdefulla.

God. En fullständig 
trädkrans av 
friväxande träd 
med ett inra-
mande uttryck.

En del grenar hänger 
lågt ner och är i kon-
flikt med belysning, 
mur och gravar.

Underhållsbeskärning inom 3 år.

Trädkransens östra del (nr 8-12) sedd från söder.→
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Trädkrans av lind— södra delen

Trädslag Värden Status Målsättning Aktuella frågor Åtgärdsförslag

Lind
Nr 13-16

Träden ingår i trädkran-
sen och är en betydelse-
full del av kulturmiljön 
och till viss del biolo-
giskt värdefulla.

God. En fullständig 
trädkrans av 
friväxande träd 
med ett inra-
mande uttryck.

En del grenar hänger 
lågt ner och är i konflikt 
med belysning, mur, 
gravar och växtlighet på 
vissa av gravplatserna.

Underhållsbeskärning inom 3 år.

Trädkransens södra del (nr 13-16) sedd från öster. Endast kronan syns av träd nr 13.

→
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Bilder på arter och strukturer

Den rödlistade laven grynig dagglav Physconia grisea (NT) 
noterades på ett par av lindarna. Arten växer främst på 
solexponerade ädellövträd i öppna kulturmiljöer och gynnas 
av stoftimpregnering från uppvirvlat mineralrikt damm från 
grusgångar och vägar.

En insekt ur släktet lindgallkvalster, Eriophyes tiliae, orsakar 
dessa vackra ”taggar” på lindens blad. Taggarna kallas för 
Lindhorn efter sitt utseende.

Håligheter i träd på kyrkogårdar är viktiga för en lång rad 
arter, framförallt hos insekter, fåglar och fladdermöss.
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Bilagor/underlag

Bilaga 1. Trädkarta Törringe kyrkogård

Bilaga 2. Skyddsvärda träd Törringe kyrkogård

Bilaga 3. Besiktningsprotokoll

Bilaga 4. Information och metod.
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Bilaga 1. Trädkarta Törringe kyrkogård
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Bilaga 2. Skyddsvärda träd Törringe kyrkogård



1 10 30 nej 1 1 2 1 nej 1 nej 1 2 2

2 10 29 nej 2 1 2 1 ja 1 nej 1 2 2

3 10 30 nej 1 1 1 1 nej 1 nej 1 2 2

4 10 28 nej 1 1 2 2 ja 4 nej 1 2 2

5 15 50 nej 1 1 1 2 ja 1 nej 1 2 2

6 15 52 ja 1 1 1 2 ja 1 nej 1 h 2 x x

7 15 51 ja 1 1 1 2 ja 1 nej 1 h 2 x x

8 10 22 nej 1 1 1 1 nej 1 nej 1 2

Beskriv-
ning:

Flerstammig i kronan, lågt hängande grenar

Artfynd:
Åtgärd: Underhållsbeskärning inom 3 år

Trädart: Lind, Tilia spp. Kostnad: 1 080 kr

Beskriv-
ning:

Flerstammig i kronan, lågt hängande grenar. Trädet är registrerat i Trädportalen som särskilt skyddsvärt i samband med
inventering och åtgärdsplan för särskilt skyddsvärda träd. Har håligheter.

Artfynd:
Åtgärd: Underhållsbeskärning inom 3 år

Trädart: Lind, Tilia spp. Kostnad: 1 080 kr

Trädart: Lind, Tilia spp. Kostnad: 1 080 kr

Beskriv-
ning:

Flerstammig i kronan, lågt hängande grenar

Artfynd:
Åtgärd: Underhållsbeskärning inom 3 år

Trädart: Lind, Tilia spp. Kostnad: 1 080 kr

Åtgärd: Underhållsbeskärning inom 3 år

M
ek

an
is

ka
 s

ka
do

r

Sv
am

p:
 (

1-
4)

Sj
uk

do
m

ar
 &

sk
ad

eg
ör

ar
e

T
rä

dn
um

m
er

:
Storlek

A
kt

iv
a 

gr
av

pl
at

se
r

Trädart: Lind, Tilia spp. Kostnad: 1 080 kr

Trädart: Lind, Tilia spp. Kostnad: 1 080 kr

Beskriv-
ning:

Flerstammig i kronan, lågt hängande grenar

Artfynd:

Trädart: Lind, Tilia spp. Kostnad: 1 080 kr

Trädart: Lind, Tilia spp. Kostnad: 1 080 kr
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Flerstammig i kronan, lågt hängande grenar

Artfynd:
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Beskriv-
ning:

Flerstammig i kronan, lågt hängande grenar. Trädet är registrerat i Trädportalen som särskilt skyddsvärt i samband med
inventering och åtgärdsplan för särskilt skyddsvärda träd. Har håligheter.

Artfynd:

Åtgärd: Underhållsbeskärning inom 3 år

Beskriv-
ning:

Flerstammig i kronan, lågt hängande grenar. Oidientifierad svamp på stam.

Artfynd:
Åtgärd: Underhållsbeskärning inom 3 år

Åtgärd: Underhållsbeskärning inom 3 år
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1Bilaga 3. Besiktningsprotokoll Törringe Kyrka. Upprättad 2016 Sid:

Beskriv-
ning:

Flerstammig i kronan, lågt hängande grenar

Artfynd:
Åtgärd: Underhållsbeskärning inom 3 år
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9 15 52 nej 1 1 1 2 nej 1 nej 1 2

10 10 29 nej 1 1 2 1 ja 1 nej 1 2

11 10 30 nej 1 1 1 2 ja 1 nej 1 2

12 15 37 nej 1 1 2 2 ja 1 nej 1 2

13 15 38 nej 1 1 2 2 ja 1 nej 1 2

14 10 35 nej 1 1 2 2 ja 1 nej 1 2

15 10 35 ja 1 1 2 2 ja 1 nej 1 2

16 10 34 ja 1 1 2 2 ja 1 nej 1 2

Törringe Kyrka. Upprättad 2016 Sid: 2
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Metod

Alla träd inventeras med avseende på vitalitet, skador och växtplats. Träden är markerade med
nummer på bifogade kartor. Vid inventeringen samlas följande information in:

 Trädart med svenskt och vetenskapligt namn. I de fall inte arten kan bestämmas
benämns träden bara med släktnamn ex. Lind – Tilia sp. där sp betyder ”species”,
(art).

 Bedömning av trädets storlek där höjd noterats i femmetersintervaller där exempelvis
siffran ”10” betyder 5-10 m osv. och diameter på stam mätts vid brösthöjd (1,3m).

 Finns aktiva gravplatser (kistgrav- och urngravplatser) under trädets krona, eller i
sådan närhet att de kan komma att påverka trädet vid eventuell grävning. Om sådan
konflikt finns anges detta som JA.

 Vitalitet har bedömts och noterats i en skala mellan 1 och 4, där 1 är god vitalitet och
4 är mycket dålig vitalitet.

Anges som Benämningar Förklaring

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

2 Måttlig vitalitet Något begränsad tillväxt.
Vitalitet 1-träd kan tidvis vara i
denna vitalitetsnivå på grund
av bland annat torka. Trädet
bedöms kunna återhämta sig
till 1-vitalitet.

3 Dålig vitalitet Trädet har en dålig vitalitet
med mycket begränsad chans
till återhämtning utan
genomgripande insatser.

4 Mycket dålig vitalitet Trädet är i mycket dåligt skick,
nästan dött.
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 Skador noteras på respektive funnen plats och anges på skala mellan 1 och 4 där 1 är
inga och 4 anses som svåra. För skador på rötter och rotsystem finns även siffran 5
som avser troliga, men ej synliga skador.

Anges som Benämningar Förklaring

1 Inga Inga anmärkningsvärda skador
finns.

2 Lindriga Lindriga, mindre
beskärningsskador, mindre rot-
halsskador.

3 Måttliga Måttliga, mindre områden som
saknar bark in till veden,
måttlig mängd döda grenar,
mindre topp-röta, mindre
rötangrepp.

4 Svåra Svåra skador, exempelvis
större rötangrepp, lossnande
bark in till veden, stora döda
grenar.

 Svamp. Synliga fruktkroppar av vedrötande tickor och svamp noteras under svamp
som 1-4 och förklaras i funna fall i fritext.

1. Svampkroppar förekommer inte
2. Svampkroppar förekommer på marken under trädets krona
3. Svampkroppar förekommer på marken vid trädets stam
4. Svampkroppar förekommer på trädet

 Sjukdomar och skadegörare bedöms och noteras.
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 Risk bedöms och noteras. Exemplen för denna parameter ska endast ses som
vägledande då det exempelvis kan finnas träd med stora skador och svampangrepp
som fortfarande kan räknas som riskfria på grund av bland annat dess placering eller
stabilitet i den kvarvarande veden. För varje träd bedömdes slutligen vilken skötsel
som behövs för att tillgodose säkerheten för kyrkobesökare och för att minska risken
för kommande problem.

Anges som

1

Benämningar

Låg risk

Förklaring

Trädet visar inga
tecken på att riskera
skada på person eller
egendom under över-
skådlig tid.

Exempel

Trädet visar inga
tendenser till
försvagning, riskfyllt
växtsätt eller sjukdom
som kan påverka
trädets stabilitet.

2 Måttlig risk Trädet kan innebära
viss risk för egendom
eller person.

Viss dieback.
Mindre grenar med
invuxen bark.
Mindre bark-
/stamskador.

3 Hög risk Trädet bör snarast
åtgärdas för att
hindra att en skada
uppkommer på
egendom eller person.

Åtgärd
rekommenderas inom
3-6 månader.

Mindre döda grenar
över gator eller annan
plats där de riskerar
att träffa något/någon.
Ihåligheter på stam
eller i krona som
bedöms som riskabla
för trädets stabilitet.

4 Extrem risk Trädet innebär direkt
risk för egendom eller
person. En omedelbar
åtgärd bör
genomföras.

Omedelbar
rapportering. Åtgärd
rekommenderas inom
0-2 veckor.

Stora döda grenar
över gator eller annan
plats där de riskerar
att träffa något/någon.
Större angrepp av röta
vid stambasen.
Röta i större rötter.
Svampangrepp.
Lutande träd utan
märkbar stabilisering.
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 Håligheter (H) och Mulm (M) ingår i värderingen av trädets biologiska värde
eftersom båda dessa är viktiga faktorer för många andra arter som lever i träd.

 Rekommenderad trädvårdsåtgärd noteras och tid för åtgärd föreslås enligt skala 1
till 4. Kostnaden för åtgärderna är ungefärlig.

1. Ingen åtgärd behövs inom 5 år.
2. Åtgärd behövs inom 5 år.
3. Åtgärd behövs inom 6 månader
4. Åtgärd behövs akut (inom 2 veckor).

Åtgärd Förklaring Exempel

Reducering från fasta objekt Trädet behöver beskäras då det
är, eller kommer att vara i
konflikt med fasta objekt.

Vägskyltar, belysningsstolpar,
husfasader.

Avverkning Trädet behöver fällas. Träd som står mycket nära
vägar. Akuta träd

Avverkning och nyplantering Trädet behöver fällas och
ersättas med ett nytt träd.

Träd i parkmark.

Kronstabilisering Kronan behöver stabiliseras
genom vajrar, linor eller annan
typ av stabiliserande åtgärd.

Träd med invuxen bark
eventuellt med sprickbildning.

Stabilisering Anger om det finns behov av
någon typ av stabilisering.

Trädstöd för att stabilisera
trädet.

Säkerhetsbeskärning Trädet behöver av säker-
hetsmässiga skäl beskäras.

Döda grenar över vägar eller
grusgångar. Grenar med
sprickbildning.

Underhållsbeskärning Trädet behöver beskäras av
estetiska skäl eller för att inte
utvecklas till ett träd med
högre risk.

Avlägsnande av lågt hängande
grenar eller korsväxande
grenar. Glesning av kronan.

Uppbyggnadsbeskärning En uppbyggnadsbeskärning är
nödvändig för att trädet ska
kunna utvecklas på ett bra sätt.

Avlägsnande av dubbeltoppar
eller grenar med invuxen bark.
Lyftande av krona.

Övrigt, ange Eventuella andra
åtgärdsbehov.

Eventuella andra
åtgärdsbehov.
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 Kulturhistoriskt värde bestäms av trädets relation till mänsklig aktivitet sett ur ett
historiskt perspektiv och bedöms och noteras i skala 1 till 4 där siffran 1 anger höga
värden och siffran 4 låga värden.

 Biologiskt värde bedöms efter hur betydelsefullt trädet är för andra arter på och kring
kyrkogården och noteras i skala 1 till 3 där siffran 1 anger högt värde, 2 medelvärde,
3 lågt värde.

 Bevarandevärdet bestäms av bl.a. trädets placering, vitalitet, estetik, kulturhistoriska
värde och värde för biologiska mångfald och eventuella skador. Dessa parametrar ger
sammantaget en tydlig vägledning i arbetet med att vårda träd med speciella värden.
Bevarandevärdet noteras i skala 1 till 4 där siffran 1 anger höga värden och siffran 4
låga värden.

 Lagstadgad skydd; Miljöbalken noteras då trädet omfattas av skydd i miljöbalken,
vilket oftast handlar om det generella biotopskyddet för alléer.

 Lagstadgat skydd; Kulturmiljölagen noteras då trädet växer på kyrkogård som
anlagts före 1940 och därmed omfattas av kulturmiljölagen.

 Registrerat skyddsvärt träd; Ågp noteras då trädet registrerats som skyddsvärt träd
i Trädportalen via Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd.

 Skyddsvärt träd: Naturvårdsverkets krav noteras då trädet uppfyller de villkor
som Naturvårdsverket satt upp för att klassa träd som skyddsvärda träd.

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)
 Ihåliga träd med stamdiameter på mer än 40 cm.


