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Trädvårdsplanen består av : 

• Sid 4-7: En textdel med bakgrunden �ll arbetet och fakta om träden på 

den aktuella kyrkogården samt en sammanfa"ning av de vik�gaste 

kommentarerna och åtgärdsförslagen som arbetet har mynnat ut i. 

• Sid 8-28: En översiktlig genomgång av kyrkogårdens träd sida för sida 

gällande solitära träd och olika trädgrupperingar. Översikten innehål-

ler en karta där alla träden är markerade och de som beskrivs på sidan 

markeras med en röd ram. E" foto ger en bild av trädet/träden vid 

inventerings�llfället. En pil visar ur vilken vinkel fotografierna har ta-

gits. Underst finns en enkel tabell som sammanfa"ar det vik�gaste 

gällande träden. 

• Sid 29-30: De mest intressanta arterna som hi"ats på kyrkogården 

visas här med bild och text. Strukturer som är vik�ga för andra arter 

och bidrar �ll biologisk mångfald i området tas också upp. 

• Bilagor som omfa"ar kartor över kyrkogårdens samtliga träd och regi-

strerade samt oregistrerade särskilt skyddsvärda träd, inventeringsta-

bell med noteringar för varje enskilt träd och en förklaring �ll de olika 

parametrarna i tabellen. Här finns också uppgi3er om vilken kyrko-

gård och församling som avses och vilka som har u4ört arbetet med 

trädvårdsplanen. 
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Trädvårdsplan 
Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga 

kulturminnen (KRFS 2012:2) ansvarar ägare till kyrko-
byggnader, kyrkotomter och begravningsplatser för att 

det, finns en vård- och underhållsplan för dessa objekt. 

Naturvårdsverket har satt som mål att Svenska kyrkan 

verkar för att trädvårdsplaner görs och Lunds stift lik-
som Länsstyrelsen ser gärna att vård- och underhålls-

planer inkluderar en trädvårdsplan.  

 Trädvårdsplanen för Grevie gamla och nya kyrko-

gård är framtagen genom samarbete mellan Regionmu-
seet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne och Helges-

sons TrädTjänst. Målsättningen med planen är att ge 

församlingen en överblick över trädbeståndet på kyr-

kogården så att arbetet kan planeras på lång sikt. Fokus 
ligger på trädens värden och deras skötselbehov. Para-

metrar från Standard för trädinventering har använts vid 

arbetet och de definitioner som finns angivna i SIS-

standard ”Trädvård –Termer och definitioner”.  
 

Trädens värden 
Träd på kyrkogårdar har olika värden som ska beaktas; 

kulturhistoriska värden, estetiska och biologiska vär-
den. För att lyfta fram och värdera samtliga krävs kom-

petens från olika yrkeskategorier. Denna trädvårdsplan 

har därför utarbetats genom samarbete mellan biolog, 

arborist och antikvarie. I bästa fall kan alla värden till-
godoses då åtgärder äger rum på kyrkogården. I verk-

ligheten handlar det ofta om att kompromissa, bero-

ende på vilka värden som bedöms vara mest betydelse-

fulla sett till det enskilda trädet och dess omgivning. 
Enkla åtgärder kan utföras av förvaltarens personal. 

När det gäller kvalificerade uppgifter är det lämpligt att 

anlita en utbildad och certifierad arborist,  inte minst 

vid hantering av unga träd då fel beskärning kan på-

verka resterande livslängd.  

 Eftersom äldre träd utgör en mycket betydelsefull 
livsmiljö för sällsynta och ibland fridlysta arter och det 

generellt sett finns en brist på gamla grova lövträd i 

dagens landskap har Naturvårdsverket upprättat ett 

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. I samband 
med detta genomförde länsstyrelsen en inventering av 

landsbygden. Många av de särskilt skyddsvärda träden 

finns på landets kyrkogårdar och begravningsplatser. 

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. 

Träd med stamdiameter mellan 80 cm och 1 m har i 
regel också registrerats som värdefulla, liksom hamlade 

träd. Träd som registrerats som särskilt skyddsvärda 

finns upptagna i Trädportalen på Internet.  

 Sex av träden på Grevie gamla kyrkogård är regi-
strerade som särskilt skyddsvärda, se bilaga 3. Det 

handlar om tre solitära hängaskar och tre stora hästkas-

tanjer. Hängaskarna är registrerade som hålträd och 

hästkastanjerna som grova träd. Utöver dessa uppfyller 
fler träd på kyrkogården Naturvårdsverkets krav på att 

vara skyddsvärda, då de har stamhål i kombination 

med en stamdiameter över 40 cm i brösthöjd. Det 

handlar om fem oxlar i allén vid kyrkan, samt tre vårt-
björkar på nya kyrkogården. Två av björkarna står nära 

nordöstra entrén och den tredje står i trädraden utmed 

kyrkogårdens södra sida, se bilaga 4. 

 Vissa arter som är knutna till träden, är ibland 
rapporterade i Artportalen. Det kan vara rödlistade 

arter, signalarter, sällsynta eller på annat sätt värdefulla 

arter som registrerats av olika aktörer samt Skogsstyrel-

sen och Länsstyrelsen. Rödlistan synliggör hotade eller 

nära hotade arter och tas fram av Artdatabankens ex-

pertkommittéer för olika organismgrupper. De mest 
hotade arterna benämns som CR (akut hotad), EN 

(starkt hotad), VU (sårbar) och NT (nära hotad).  

Signalarter väljs ut av Skogsstyrelsen och de lever i mil-

jöer där man kan förvänta sig att finna även rödlistade 
arter. Vid en sökning på Grevie kyrkogård hittas 6 ob-

servationer av rödlistade arter;  stare, hussvala, tornseg-

lare, äkta hjärtstilla, ask och skogsalm. 

 

Lagskydd 
Många förändringar som planeras på kyrkogårdar kan 

kräva dispens från olika lagar innan åtgärder kan på-

börjas. Samråd alltid med Länsstyrelsen inför eventu-
ella åtgärder i trädbeståndet.  

   Träd som finns på kyrkogårdar eller begrav-

ningsplatser som tillkommit före 1940 omfattas av 

Kulturmiljölagen (1988:950, ändrad 2000:265) och ofta 
även av biotopskyddsbestämmelserna i Miljöbalken 

(1998:808). Kulturmiljölagen omfattar alla träd på Gre-

vie kyrkogård, eftersom den anlagts före 1940. Kultur-

miljölagen gäller även den nya kyrkogården om länssty-
relsen bestämmer att så är fallet. Trädkransen av oxel 

och lind kring gamla kyrkogården, oxelallén samt träd-

raden av hästkastanj omfattas sannolikt av biotop-

skyddsbestämmelserna. Det gör troligen även oxelallén 
och trädraden av vårtbjörk på nya kyrkogården. 

 Vissa arter som söker sig till kyrkogårdar är frid-

lysta. Fladdermöss och grod– och kräldjur är exempel 

på djurgrupper som tas upp i Artskyddsförordningen 
(2007: 845) och kräver extra hänsynsåtgärder. Fladder-

möss finns nästan vid varje kyrkogård, räkna med att 

de finns även i Grevie, även om de inte märks. 
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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 långsik-

tigt förhållningssätt, där regelbunden genomgång av 

trädens skick och åtgärdsbehov är en grundläggande 
förutsättning för att undvika risker. Man bör vara med-

veten om att en riskbedömning av trädbeståndet kan 

behöva göras flera gånger under en 10 års period då 

vitaliteten hos träd kan förändras snabbt vid oväder, 
vissa skadeangrepp och sjukdomar. 

 Ett regelbundet väl planerat underhållsarbete läg-

ger grunden för en lång livslängd på träden med 

mindre utgifter för trädvård fördelat på lång tid. Utan 
en långsiktig plan och återkommande skötselåtgärder 

ökar risken för akuta insatser och nyplantering av träd 

med ett tätare intervall vilket kan vara förenat med 

stora kostnader. Det har därmed stor betydelse att ett 
träd hanteras enligt konstens alla regler under dess livs-

längd. Samtidigt står kulturhistoriska och biologiska 

värden på spel som är svåra att prissätta. Alnarpsmo-

dellen har tagits fram för att möjliggöra en ekonomisk 
värdering av urbana träd, och kan studeras för att få 

mer kunskap om trädens värden mätt i pengar 

(www.movium.slu.e). 

 

Träden på Grevie kyrkogård 
Trädvårdsplanen för Grevie kyrkogård omfattar 118 

träd, se bilaga 1 (nr 41-44 har strukits). Det finns fler 

träd än så, främst på den nya kyrkogården, men de in-
går inte i trädvårdsplanen enligt överenskommelse med 

beställaren. Kring gamla kyrkogården består trädkran-

sen av oxelrader utmed tre sidor. Längst i öster och vid 

parkeringen växer 15 oxlar (nr 1-14). Dessa står på en 

utvidgad del av kyrkogården, liksom de tre  oxlarna (nr 
15-17) utmed norra sidan. Utmed resterande del av 

norra sidan står 11 medelålders till äldre oxlar (nr 18-

28) och utmed västra sidan står åtta oxlar (nr 29-36) i 

samma ålder. Något enstaka träd har ersatts. Från 
västra entrén går en dubbelsidig allé, fram till kyrkans 

port, av åtta oxlar (nr 54-61). Längs södra sidan står en 

gles rad med fyra lindar (nr 37-40). Utmed den äldre 

gränsen i öster står tre stora hästkastanjer (nr 46-48) 

samt en ung hästkastanj (nr 45). I gräsytorna kring kyr-
kan står mindre trädgrupper av hängask (nr 53, 63, 65) 

och blodhägg (nr 52, 64, 66, 67), samt en ornäsbjörk 

(nr 62). Ett fåtal solitärer av hänghassel (nr 49, 50) och 

tulpanträd (nr 51) är också utplacerade i gräsytorna. 
Den nya kyrkogården har en trädrad av fem äldre vårt-

björkar (nr 102-106) utmed södra sidan. Det finns även 

flertalet spridda solitärer av samma trädslag. En dub-

Flygfoto från 1935, AB Flygtrafik Bengtsfors. Det stod träd längs kyrkotomtens östra, västra och norra sida, dock rela"vt 

glest. Sannolikt är de befintliga hästkastanjerna  i östra gränsen de som syns på fotot. En allé ledde besökare fram "ll kyrk-

porten redan vid denna "dpunkt. Källa: Kulturen. 
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belsidig allé av äldre oxel (nr 86-98) löper genom nya 

kyrkogården i väst- östlig riktning. Kring de fyra stora 

gravkvarteren står spridda träd, främst av medelålders 
till äldre björk, men även av skogsek, hagtorn, skogs-

lönn, lind, oxel, gråal, rönn, gullregn, ormhassel, silver-

päron och prydnadsapel. De flesta av dessa träd är 

unga till medelålders. I minneslunden står två pryd-
nadskörsbär (nr 70-71) och i askgravlunden står ett 

ungt träd av korstörne (nr 121). 

I den utvidgade delen mot väster står flera parallella 

rader av unga till medelålders träd. Två av raderna ut-
görs av oxel, medan en rad består av lind, skogsek och 

skogslönn. En nyplanterad rad består av spaljeäpple. 

Utmed norra kortsidan står fyra oxlar, medan det längs 

södra sidan finns ännu en rad med spaljeäpple. De 
nyplanterade solitära träden som är utspridda i väster 

finns inte med i besiktningsprotokollet. 

  

Trädhistorik  
För att kunna följa trädbeståndets utveckling används 

fotografier, ritningar och kartor ur  historiska arkiv.  
Det äldsta daterade fotot över kyrkogården i Gre-

vie är taget av Oscar Halldin 1904 och visar kyrkan och 

dess närmsta omgivning sedd mot nordväst. Fotot av-

slöjar att det fanns ett mindre antal träd på kyrkogår-
den, varav åtminstone ett var ett sorgeträd. På en flyg-

bild från 1935 ses en trädkrans av olika trädslag längs 

kyrkotomtens östra, västra och norra sidor. Sannolikt 

är några av träden i östra gränsen de hästkastanjer som 
står kvar på kyrkogården idag. Fotot avslöjar även en 

allé med medelstora träd mellan entrégrindarna och 

kyrkporten. I söder syns en trädsamling alldeles utanför 

kyrkotomten. Träden är många och skymmer därför en 
trolig trädrad i trädkransen längs den södra sidan.  

Ett annat flygfoto från tiden efter det att nya kyr-

kogården har påbörjats i väster, avslöjar stora föränd-

ringar gällande träden. Kransen längs den västra sidan 
är borta, likaså i stort sett alla träd i trädkransen  mot 

norr. Troligen var även allén framför kyrkan utbytt 

sedan en tid eftersom det är mindre träd som syns på 

bilden. Nyplanterade träd kan anas på nya kyrkogården.  
På ett senare flygfoto, daterat 1967 är den nuva-

rande trädraden av oxel utmed kyrkogårdens västra och 

norra sida planterad. Träddungen i söder skymmer 

fortfarande en möjlig trädrad längs denna gräns. Ett 

nytt trädbestånd har tagit form på den nya kyrkogår-

den. I en arbetsbeskrivning från 1949, för den nya kyr-

kogården, nämns planer att plantera björk, fur och gran 
som skyddsplanteringar mot hårda vindar. Det är med 

stor sannolikhet nuvarande oxelallé och de stora björ-

karna som skymtar på fotot.  

 

Arter knutna till träden 
Vanligtvis hänger en stor del av kyrkogårdens naturvär-

den samman med de äldre träden. Mängder av organ-

Flygfoto från 1967. Trädbeståndet på kyrkogården är förändrat men for0arande omfa1ande. Oxlarna längs kyrkogårdens 

västra och norra sida är rela"vt nyplanterade. Den utvidgade delens grönska börjar växa "ll sig. Källa: Kulturen. 
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ismer är beroende av trädens stammar, bark och gre-

nar. I öppna och torra kulturmiljöer som kyrkogårdar, 

parker och alléer blir artrikedomen av epifyter (lavar 
och mossor) på träden störst när stammarna är solex-

ponerade. Då trivs arter som anpassat sig till direkt 

solljus och uppvirvlat mineralrikt damm från grus-

gångar som lagras på stammarnas nedre del.  
Oxlarna i trädkransen kring kyrkan och allén har en 

måttlig påväxt av lavar och mossor. De flesta arter som 

förekommer är vanliga. Några exempel är slånlav, 

gällav, skrynkellav, brämlav, klubbsköldlav, gulpudrad 
sköldlav, stiftbrunlav, rosettbrosklav, mjölig brosklav, 

lövträdskantlav, allav, strimhättemossa och stor hätte-

mossa. På några träd växer kyrkogårdslav som är en 

naturvårdsintressant art och på enstaka träd den tidi-
gare rödlistade flikig sköldlav. På två av de äldre häst-

kastanjerna (nr 46, 47) växer bladlaven grynig dagglav 

(NT). Hästkastanjerna har omkring 20 arter av epifyter, 

vilket innebär en måttlig till god artrikedom. På de 
äldre hängaskarna (nr 53, 63, 65) växer signalarten 

lönnlav. Här förekommer även ovanliga arter som 

dvärghättemossa, kornskruvmossa, den tidigare rödlis-

tade alléskruvmossa, kyrkogårdslav och dagglav. 23 
arter noterades på de tre hängaskarna, vilket innebär en 

god mångfald. Rödlistad grynig dagglav (NT) hittades 

på två (nr 52, 67) av de  fyra solitära blodhäggarna. Här 

förekommer också kyrkogårdslav och flikig sköldlav 
som varit rödlistad tidigare. Lindarna söder om kyrkan 

(nr 37-40) har en god artrikedom med 24 noterade ar-

ter. Här förekommer bl.a. trubbhättemossa, trädhätte-

mossa, kyrkogårdslav, flikig sköldlav och grå tagellav. 
På nya kyrkogården noterades mest vanliga arter. Nå-

gon vårtbjörk har påväxt av flikig sköldlav, medan grön 

spiklav och grå nållav finns på ett annat av träden.  

Vissa björkar och oxlar har tydliga hål i stammarna. 

Fler av träden kan ha stamhåligheter som inte är syn-

liga från marken. Hålen är särskilt värdefulla för insek-

ter, fladdermöss och fåglar. Med tiden utvecklas det 
mulm i de här håligheterna. Mulm ser ut som kompost 

och  består av vedrester, svamptrådar och annat orga-

niskt material. Blandningen fungerar som livsmiljö för 

många känsliga arter, till exempel olika ovanliga och 
hotade skalbaggar.  

Fåglar håller ofta till i träd på kyrkogårdar och vissa 

arter använder lövverk, grenklykor eller stamhål för att 

bygga bo under vår och sommar. Vid besök i Grevie 
under våren och sommaren noterades stare (VU), steg-

lits, pilfink, blåmes, rödstjärt, sädesärla, koltrast, björk-

trast, ringduva och kaja på eller kring kyrkogården. Fler 

arter kan dyka upp under häckningssäsongen. 

Kommentarer och åtgärdsförslag 

Vitaliteten hos träden på Grevie kyrkogård är inte bra, 

bara knappt 25 % (29 av 118) av hela trädbeståndet har 

god vitalitet. 64% (76 av 118) har acceptabel vitalitet 
medan 10 % (12 av 118) är i dåligt skick. Data för varje 

enskilt träd finns i bilaga 3. Här följer några kommenta-

rer kring träd som behöver extra uppmärksamhet:  

 En ung hästkastanj (nr 45) i raden av kastanjer 
längs kyrkogårdens östra gräns har kastanjeblödarsjuka 

och bör tas ner. Trädraden är värdefull som en markör 

för en äldre gräns på kyrkogården och bör behållas, 

därför ska trädet ersättas med ett likvärdigt. Tyvärr kan 
inte hästkastanj rekommenderas när blödarsjuka har 

etablerat sig, välj ett annat ädellövträd, förslagsvis 

skogsek. De äldre kastanjerna i trädraden är utpekade 

som särskilt skyddsvärda träd på grund av sina biolo-
giska värden. Särskilt skyddsvärda träd kräver därför 

extra hänsyn för att värna om de arter som lever på 

och i träden.  Använd alltid beskärning och stabilise-

ring som metoder för att behålla särskilt skyddsvärda 

träd så länge som möjligt. Fällning bör vara den allra 

sista utvägen efter att alla andra åtgärder har prövats. 
Vid ytterligare tecken på kastanjeblödarsjuka krävs 

kontroll och riskbedömning. Så gäller nr 48 som behö-

ver rötundersökas med instrument.  

 Hängaskarna (Nr 53, 63 och 65) bidrar till kyrko-
gårdens kulturhistoriska värden och är även särskilt 

skyddsvärda, vilket beror på att de har naturvårdsin-

tressanta ihåligheter som har skapats genom många års 

hamling. Samtliga askar har askskottsjuka men kan be-
hållas så länge som möjligt på platsen. Förloppet vid 

askskottsjuka är ojämnt. Vissa år påverkas träden mer, 

andra år mindre. Underhållsbeskär dem vid behov.  

 Trädraderna och alléerna av oxel skapar struktur 
och olika grönskande rum på kyrkogården, vilket är av 

stort värde. De äldsta oxlarna har uppnått medelålder 

men vissa av dem har ihåligheter och barkskador orsa-

kade av beskärning eller annan yttre påverkan. Träden 
behöver underhållsbeskäras och säkerhetsbeskäras. I 

samband med det passar det bra att göra en fördjupad 

kontroll av skador i trädens kronor. De träd som är i 

för dåligt skick, enligt bifogad tabell i bilaga nr 5, tas 
bort och ersätts av nya oxlar. Jordbyte måste ske på 

grund av nematoder och negativ påverkan av svampar. 

 Björken är en betydelsefull värdväxt för små org-

anismer. Några av björkarna på den utvidgade delen 
uppfyller kriterierna för att klassas som särskilt skydds-

värda träd. Se över samtliga björkar regelbundet och 

vårda dem varsamt för att ge dem en lång levnadstid.  

        Vid minneslunden står tre barrträd som är onum-
rerade men markerade i  bilaga 2, då de är en viktig del 

av grönskan på den nya kyrkogården.  

        Fortsätt att vårda varje träd och ersätt träd som 

måste tas bort av olika orsaker. 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Oxel 

Nr 1-17 

Este�ska. Acceptabel –god. 

Träden längs parke-

ringen har dåliga 

förutsä"ningar för 

�llväxt.  

Träden ramar in den 

nya delen i nordost. 

Uppstamning. 

Vissa av träden har barkskador 

orsakade av vassa redskap. 

 

Uppstamning ska ske i omgångar för a" skapa fri höjd under kronan på 

3 meter Acceptera flerstammighet. Inga sni" över 8 cm i diameter görs.  

Se �ll a" inga skador orsakas träden vid allmän skötsel. Det kan inne-

bära a" klippning måste ske för hand ,nära stammarna. 

Inga enkla förbä"ringsåtgärder finns a" �llgå för en bä"re träd�llväxt. 

Kyrkogårdens trädgrupper 

Unga oxlar utmed parkeringen och östra sidan av kyrkogården. 

Trädrad av oxel—östra sidan 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Oxel 

Nr 18- 28 

Trädkransen är en bety-

delsefull del av kulturmil-

jön.  

De äldre träden är värde-

fulla för andra arter. 

Acceptabel –god. 

 

Behåll och vårda 

trädkransen. 

Vissa av träden har barkskador 

orsakade av vassa redskap. 

Några träd bör stammas upp.  

Underhållsbeskärning, då behov uppstår, dvs när döda grenar 

finns och dessa förfular eller riskerar a" falla ner.  

Se �ll a" inga skador orsakas träden vid allmän skötsel. Det kan 

innebära a" klippning måste ske för hand nära stammarna. 

Trädkransen av medelålders oxel längs norra sidan. 

Trädkrans oxel—norra sidan 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Oxel 

Nr 29-36 

 

 

Trädkransen är en 

betydelsefull del av 

kulturmiljön. 

Träden är värdefulla 

för andra arter. 

 

Dålig –acceptabel. 

Äldre beskärningsska-

dor finns och rö"erna 

är påverkade av bla. 

gräsklippning.  

 

Behåll och vårda trädkransen.  

Återplantering sker all�d när 

äldre träd inte längre kan stå 

kvar. 

 

Nr 35 har omfa"ande och ak�v 

barkdöd.  

Nr 30 och 36 är i så dåligt skick 

a" de bör tas ner, byt sedan jord 

och nyplantera.  

En fördjupad undersökning rekommenderas av nr 35 

med riskbedömning. 

Nr 30 och 36 ersä"s av nya oxelplantor av samma sort 

som de nuvarande. I samband med det måste jorden 

bytas i planteringsbädden (2x2x0,6 m) på grund av ne-

matoder och svamptryck.  

Underhållsbeskär övriga vid behov. 

Trädkrans oxel—västra sidan 

 

Trädkransen av äldre oxel längs västra sidan. 
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Trädkrans lind—södra sidan 

 

Trädkransen av medelålders lind längs södra sidan. 

Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Lind 

Nr 37-40 

 

 

Trädkransen är en 

betydelsefull del av 

kulturmiljön. 

 

 

 

 

Dålig—god. 

Skogslindar med 

svår grenbygg-

nad.  

 

Behåll och vårda trädkransen. 

Fri höjd under krona 5 meter.  

 

 

 

Uppstamningsbehov 

finns. 

 

 

 

 

Trädarter som blir stora kräver en krona som har en underkant 4-7 

meter ovan mark. För a" nå dit och sam�digt behålla e" friskt och så 

lite skadat träd som möjligt ska uppstamning göras kon�nuerligt in-

nan det blir akut.  

Acceptera flerstammighet. Inga sni" över 12 cm i diameter görs.  
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Hästkastanj 

Nr 45-48 

 

 

Trädkransen är en 

betydelsefull del av 

kulturmiljön. 

Träden är värdefulla 

för andra arter. 

Särskilt skyddsvärda 

träd. Se bilaga 3. 

Acceptabel –

dålig. 

 

 

Behåll och vårda trädkransen. 

Särskilt skyddsvärda träd behålls 

så länge som möjligt med lämp-

liga vårdinsatser. 

 

 

Nr 45  har drabbats av kastanje-

blödarsjuka. 

Nr 48 har eventuellt en defekt 

klyka.  

 

 

 

Ta bort nr 45 och ersä" det med e" likvärdigt, förslagsvis 

skogsek som på  lång sikt blir e" minst lika stort träd som de 

befintliga hästkastanjerna. 

Träd nr 48 behöver rötundersökas med instrument 

(resistograf ) innan risker kan bedömas. 

Vid y"erligare tecken på kastanjeblödarsjuka behövs kon-

troll och riskbedömning.  

Trädkrans hästkastanj—östra sidan 

 

Trädkransen längs östra sidan av den äldsta kyrkogårdsdelen utgörs av hästkastanj. 
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Solitär hänghassel och tulpanträd 

 

Unga träd av hänghassel och tulpanträd. 

Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Hänghassel 

Nr 49-50 

 

 

Tulpanträd 

Nr 51 

Este�ska. Knyter an �ll 

tradi�onen med sorge-

träd på kyrkogården 

 

Este�ska. 

Acceptabel. 

 

 

 

Acceptabel. 

Prydnadsträd. 

 

 

 

Prydnadsträd. 

Rotskav på rö"erna. E" vanligt pro-

blem som påverkar trädets livslängd. 

Frost kan ly3a rö"erna.  

 

 

Rotskav åtgärdas med a" fylla upp marken så a" rö"erna återigen 

kommer i skydd. 

Ta försik�gt bort gräs runt stammen. 

 

Fri höjd under kronan bör bli 4 meter. Uppbyggnadsbeskär så a" fri 

höjd under kronan kan säkerställas. Uppstamning görs i omgångar. 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Blodhägg 

Nr 52, 64, 

66, 67 

 

 

Este�ska. 

 

 

 

Acceptabel—god. 

 

Prydnadsträd som förvaltas så länge 

de �llför något �ll kyrkogården.  

 

 

 

Nr 66 och 67 har illa beskurna 

kronor.  

 

 

 

Kronan kan renoveras på träd nr 66 och 67. Anlita arborist. 

 

 

 

Solitär blodhägg 

 

Solitär medelålders blodhägg. 
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Solitär hängask 

 

Solitära äldre träd av hängask. 

Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Hängask 

Nr 53, 63, 

65 

 

 

Sorgeträd är en betydelsefull del 

av kulturmiljön på kyrkogården.  

Träden är klassade som särskilt 

skyddsvärda träd och har höga 

biologiska värden. Se bilaga 3. 

Dålig. 

 

 

Se �ll a" det all�d 

finns sorgeträd  på 

kyrkogården. 

 

 

 

Träden är drabbade av asksko"-

sjuka. Behåll ändå träden så 

länge som möjligt på platsen. 

 

 

 

Förloppet vid asksko"sjuka är ojämnt. Vissa år påverkas träden 

mer. Underhållsbeskär vid behov.  

Komple"era med nya sorgeträd inom dessa kvarter så de nya 

växer �ll sig medan de äldre träden står kvar. 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Ornäsbjörk 

Nr 62 

 

Acer sp. 

Nr 68 

Este�ska. 

 

 

Kulturhistoriska 

God. 

 

 

Acceptabel. 

 

 

Prydnadsträd. 

 

 

Prydnadsträd. 

Trädslaget bidrar med varia�on 

�ll kyrkogården. 

 

Trädet är svagväxande. 

 

 

Inget behov av underhåll inom den närmaste �den. 

 

 

Murgrönan påverkar inte trädet så längde den bara 

si"er på stammen. Uppe på grenarna ska inte murgrö-

nan få konkurrera med lövmassan.  

Solitär ornäsbjörk och Acer sp. 

 

T.v. solitär äldre ornäsbjörk.  T.h. lönn planterad på gravplats, numera täckt av murgröna. 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Oxel 

Nr 54-61 

 

 

Allén är en betydel-

sefull del av kultur-

miljön. 

Träden är klassade 

som särskilt skydds-

värda träd och har 

höga biologiska vär-

den. Se bilaga 4. 

Acceptabel �ll dålig 

vitalitet med stamska-

dor i varierande om-

fa"ning.  

 

Behåll och vårda allén. 

Återplantering sker 

all�d när äldre träd 

inte längre kan stå 

kvar. 

 

 

Behov av trädvårdsinsatser. 

 

 

Nr 59 är i så dåligt skick a" 

trädet bör tas ner.  

 

 

Träden ska underhållsbeskäras och säkerhetsbeskäras. I sam-

band med det görs en fördjupad kontroll av skador i trädens 

kronor.  

 

Fäll nr 59 och återplantera. Ersä" med nya oxelplantor av 

samma sort som de nuvarande. I samband med det måste jor-

den bytas i planteringsbädden (2x2x0,6 m) på grund av nemato-

der och svamptryck.  

Oxelallé –väster om kyrkan 

 

En allé av oxel leder besökare fram �ll kyrkporten. 
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Trädrad av vårtbjörk 

 

Trädrad av äldre vårtbjörk längs södra sidan av västra kyrkogården. 

Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Vårtbjörk 

Nr 101-107  

 

 

Trädraden är en betydelsefull 

del av kulturmiljön. 

De äldre björkarna är värde-

fulla för andra arter. 

Acceptabel. 

 

 

Behåll och vårda trädraden. 

 

 

 

Träden står i e" vindutsa" läge men det finns inga 

stora defekter i kronorna, bara små skador. 

 

 

 

Underhållsbeskär nr 103.  
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Vårtbjörk 

Nr 69, 72-

74, 78, 80, 

82, 83, 85, 

99, 110-115 

Este�ska. 

 

 

 

Acceptabel 

utom träd nr 114. 

 

Bidrar med grönska �ll 

platsen och är sam�digt 

vindfång. 

 

 

En del av träden har skador, från gräsklippare på 

stam och rot.  

Träd nr 72 och 74 har ihåligheter och barkskador. 

Träd nr 114 har barkskador och är i dåligt  skick. 

Träd nr 72 och 74 behöver rötundersökas med instru-

ment (resistograf ) innan risker kan bedömas. 

En lös gren i kronan hos nr 83 behöver tas bort.  

 

Fäll nr 114. Trädet behöver inte ersä"as. 

Solitär vårtbjörk samt vårtbjörk i grupp 

 

Solitärer och grupper av vårtbjörk på västra kyrkogården. 
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Oxelallé –västra delen 

 

Dubbelsidig allé av äldre oxel på västra kyrkogården. 

Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Oxel 

Nr 86-98  

 

 

Allén är en betydel-

sefull del av kultur-

miljön. 

Träden har även e" 

biologiskt värde. 

Acceptabel –god 

utom träd nr 94. 

 

 

Behåll och vårda allén. 

Fri höjd under krona 2,5 meter.  

Träd som utgår ersä"s av 

samma trädslag när det är lämp-

ligt. 

Håll regelbunden uppsikt över 

trädens behov. 

Underhållsbeskär vid behov. 

Uppbyggnadsbeskär unga träd. Uppstamning görs i om-

gångar för a" på sikt nå målhöjd 2,5 meter.  

Vid återplantering e3er äldre träd ska jordbyte göras.  
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Prydnadskörsbär 

Nr 70-71 

Este�ska. 

 

Acceptabel. 

 

Prydnadsträd som ramar in den 

mindre platsen �llsammans med 

tre tujor. 

 

Inga akuta behov. 

 

Beskär träden för a" skapa symmetri.  

Behåll inramningen.  

Prydnadskörsbär i minneslunden 

Prydnadskörsbär i minneslunden. 
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Solitär skogsek och hagtorn 

 

E" äldre hagtornsträd och en ung skogsek står nära varandra. 

Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Skogsek 

Nr 75, 108 

 

Hagtorn 

Nr 76 

Este�ska. 

 

 

Este�ska. 

God. 

 

 

Acceptabel. 

 

Prydnadsträd som bidrar med 

varia�on. 

 

Prydnadsträd som bidrar med 

varia�on. 

 

Åtgärder för a"  på sikt nå fri 

höjd under kronan. 

 
 

Inget akut. 

 

Nr 75; Uppstamning bör ske för a" nå fri höjd under 

kronan 5 meter. Nr 108; Uppstamning bör ske för a" nå 

fri höjd under kronan 4 meter  

Nr 76; Underhållsbeskär vid behov . 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Skogslönn 

Nr 77, 79 

Este�ska. 

 

 

 

Acceptabel –god. 

 

 

 

Träd som bidrar med 

varia�on. 

 

 

 

 

Träd nr 77 har en dålig placering som på-

verkar en hagtorn in�ll. 

 

 

 

 

Nr 77 är felplacerat. Arborist rekommenderar a" ta bort 

trädet för a" ge bra förutsä"ningar för träd nr 76.  

Uppstamning av nr 79: Fri höjd under kronan 4 meter . 

 

 

 

Skogslönn i grupp 

 

Nyplanterade träd av skogslönn. 
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Solitär lind och rönn 

 

Solitärer av lind och rönn. 

Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Lind 

Nr 81 

 

Rönn 

Nr 84, 116 

Este�ska. 

 

 

Este�ska. 

God. 

 

 

Acceptabel –god. 

Prydnadsträd. 

 

 

Prydnadsträd. 

 

 

Fri höjd under kronan bör vara 4 meter.  

 

 

Inga akuta behov. 

 

Genomför uppstamning i omgångar där cirka tre grenar 

tas bort vid varje �llfälle.  
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Solitär prydnadsapel och ormhassel 

 

Prydnadsapel (t.v.) och ormhassel. 

Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Prydnadsapel 

Nr 100 

 

Ormhassel 

Nr 120 

Este�ska. 

 

 

Este�ska. 

Acceptabel. 

 

 

God. 

Prydnadsträd. 

 

 

Prydnadsträd. 

Kronan behöver ses över för 

lämplig �llväxt. 

 

Inget akut. 

Renovera/bygg upp krona för a" ge höjd och bredd på 

kronan.  

 

Ta bort rotsko" vid behov. 
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Solitär gråal och silverpäron 

 

Solitärer av gråal (t.v.) och silverpäron 

Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Gråal 

Nr 109 

 

Silverpäron 

Nr 122 

- 

 

 

Este�ska. Knyter an 

�ll tradi�onen med 

sorgeträd . 

Dålig. 

 

 

God. 

 

 

 

Prydnadsträd. 

Trädet har ingen fram�d. 

 

 

- 

Arborist rekommenderar a" träd nr 109 tas bort. Det 

behöver inte ersä"as. 

 

- 
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Solitär hänggullregn och gullregn 

 

Små träd av hänggullregn och gullregn. 

Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Hänggullregn 

Nr 118 

 

Gullregn 

Nr 119 

Este�ska. 

 

 

Este�ska. 

God. 

 

 

God. 

Prydnadsträd. 

 

 

Prydnadsträd. 

- 

 

 

Skavskadad rot.  

- 

 

 

Undvik fortsa" skav. 
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Solitär sykomorlönn och korstörne  

 

Solitär ung korstörne i asklunden samt en nyplanterad sykomorlönn. 

Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Sykomorlönn 

Nr 117 

 

Korstörne 

Nr 121 

- 

 

 

Este�ska. 

Nyplanterat. 

 

 

God. 

 

? 

 

 

Prydnadsträd. 

 

- 

 

 

- 

 

Uppstamning vid behov. 

 

 

Uppstamning vid behov. 
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Intressanta arter och strukturer  

 

     

Stamhål i en oxel i allén vid kyrkan. Fler av kyrkogårdens 

träd har håligheter, något som kan vara av stor betydelse 

för insekter, hålhäckande fåglar och fladdermöss. 

Flikig sköldlav Melanohalea laciniatula är en art som �di-

gare varit rödlistad. Arten noterades på lind (nr 40), 

blodhägg (nr 67) och enstaka äldre oxel i allén vid kyrkan, 

samt på flera vårtbjörkar på västra kyrkogården. 

Alléskruvmossa Syntrichia virescens är en �digare röd-

listad art som kan hi"as på ädellövträd i kulturmiljöer. 

Arten noterades endast på hängask på gamla kyrkogår-

den. 
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Grynig dagglav Physconia grisea (NT) är en rödlistad art i kategorin nära hotad, här på en blodhägg. 

Arten förekommer främst på ädellövträd i kulturmiljöer och gynnas av uppvirvlat mineralrikt damm 

som samlas på stammen. Arten noterades på två blodhäggar (nr 52 och 67) och två äldre hästkastan-

jer (nr 46 och 47).  

Kyrkogårdslav Pleuros"cta acetabulum är en bladlav som främst växer på 

solexponerade stammar av ädellövträd i kulturmiljöer. På kyrkogården notera-

des den på hängask (nr 53), blodhägg (nr 67), oxel (nr 19-21, 23, 29), lind (nr 

39-40) och hästkastanj (nr 46-48). 
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Bilagor och underlag till trädvårdsplan 

 
Bilaga 1. Trädkarta Grevie gamla kyrkogården 
 

Bilaga 2. Trädkarta Grevie nya kyrkogården 

 

Bilaga 3. Särskilt skyddsvärda träd Grevie gamla kyrkogården 
 

Bilaga 4. Särskilt skyddsvärda träd Grevie nya kyrkogården 

 

Bilaga 5. Information  
 

Bilaga 6. Lista över barklevande arter 

 

Bilaga 7. Trädinventering/okulär besiktning  
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Bilaga 1. Trädkarta Grevie gamla kyrkogården 
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Bilaga 2. Trädkarta Grevie nya kyrkogården 
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Bilaga 3. Särskilt skyddsvärda träd Grevie gamla kyrkogården 
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Bilaga 4. Särskilt skyddsvärda träd Grevie nya kyrkogården 

 

 



Bilaga 5. Information

Lokalnamn Grevie kyrkogård

Förvaltare Förslöv_Grevie församling

Syfte med inventeringen   Underlag till trädvårdsplan tillhörande Grevie kyrkogård -Vård- och underhållsplan 2018

Typ av inventering Visuell

Tidpunkt Mars-juli 2017

Träd-Id Träden har var sitt nummer mellan 1-122

Inventerare Jonas Helgesson , Helgessons TrädTjänst AB  
0435-20071, 070-3030733
ETW certifierad arborist.

Tony Svensson och Åsa Jakobsson, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
044-13 61 56
Biologer.



Förklaringar till tabell:

Stamdiameter: Mätt 130 cm ovan mark. Pyramidträd är inmätta med topphöjd (th)

Vitalitet: En bedömning av trädets växtvillighet, årstillväxt, bladmängd och storlek.

Typ av plantering: Trädkrans, trädrad, allé, grupp, solitär

Rotskav: Påkörda rötter med maskin/gräsklippare. Detta är vanligt men påverkar trädets livslängd. Frost kan lyfta rötterna. Åtgärdas med att fylla upp marken så att rötterna återigen 
kommer i skydd.

Rotskydd: En åtgärd vid "rotskav".  För att skydda rötterna dressas gräsmattan med sand. Det blir samtidigt bekvämare att klippa.

Inväxt bark: Inväxt bark kan vara tecken på problem hos trädet och noteras här.

Trädrisk: En bedömning av sannolikheten att trädet kan orsaka skada på människa eller egendom. 1=liten risk, 2=betydande risk, 3=uppenbar risk (akut), ?= trädets ev. risk har ej gått 
att bedöma visuellt . Trädet måste rötundersökas med instrument (resistograf ed). 

Rötundersökning: Den visuella bedömningen kan inte avgöra hur omfattande en eventuell rötskada inuti trädet är och instrument behöver användas. Detta ingår inte i 
kostnadsberäkningen utan är ett tillägg som församlingen kan beställa.

Uppbyggnadsbeskärning: Trädarter som blir stora kommer generellt att kräva en krona som har en underkant 4-7 meter ovan mark. För att nå dit och samtidigt behålla ett friskt och 
så lite skadat träd som möjligt ska uppstamningen göras kontinuerligt innan det blir akut. Uppbyggnadsbeskärningen tar hänsyn till och åtgärdad fler parametrar som; skadade grenar, 
skavande grenar, felväxande grenar, placering av grenar på stam och klykornas utseende.

Underhållsbeskärning: Underhållsbeskärning är är en städning av kronan där döda och döende grenart, skadade grenar och felväxande grenar skärs bort. 

Uppstammning: En specifikation till rubriken Uppbyggnadsbeskärning.

Målhöjd stam: En specifikation till rubriken Uppbyggnadsbeskärning.

Avlastning ev. antal grenar + vädersträck: Tunga grenar kan utgöra en risk. Antalet tunga grenar och i vilket vädersträck noteras.

Skötsel unga träd, vatten + näring: Tidig vårgödsling med NPK micro gynnar träden. Gödsla i februari, mars. Vattna minst 10+10 liter i veckan första året. Öka mängden vatten andra 
året och vattna 1 gång per vecka. Om träden inte etablerat sig; fortsätt att vattna och gödsla.

Fällning: Om fällning remkommenderas syns det här.



Biologiska värden:   Bedöms efter hur betydelsefullt trädet är för andra arter på och kring kyrkogården och noteras i skala Högt, Medel, Lågt

Håligheter (x) ingår i värderingen av trädets biologiska värde eftersom det är en viktig faktor för många andra arter som lever i träd

Kulturhistoriskt värde bestäms av trädets relation till mänsklig aktivitet sett ur ett historiskt perspektiv och bedöms och noteras i skala Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde 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 Högt, Medel, Lågt

Lagstadgat skydd; miljöbalken (x): Ett kryss innebär att trädet ingår i en trädrad och sannolikt omfattas av biotopskyddsbestämmelserna i Miljöbalken.

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (x): Ett kryss innebär att trädet omfattas av kulturmiljölagen då kyrkogården tillkommit före 1940.

Särskilt skyddsvärt träd: Träd som uppfyller Naturvårdsverkets kriterier för att vara särskilt skyddsvärda (x). Vissa träd är inventerade i samband med Åtgärdsprogram för särskilt 
skyddsvärda träd (Ågp). 



Bilaga 6. Lista över barklevande arter på kyrkogården i Grevie

Träd nr 1-9 Träd nr 10-18 Träd nr 19-38 Träd nr 37-40 Träd nr 45-48 Träd nr 52, 64, 66, 67 Träd nr 53, 63, 65 Träd nr 54-61 Träd nr 69, 72-74, 

78, 80, 82-83, 99, 

101-107, 110-115

Träd nr 86-91

skrynkellav pukstocklav pukstocklav allav slånlav pukstocklav lönnlav liten skivlav flikig sköldlav Svag epifytflora. 

blåslav skrynkellav skrynkellav grå tagellav blåslav allav flarnlav mjölig skivlav skrynkellav Ostronmussling (träd 91)

lövträdskantlav blåslav blåslav pukstocklav mjölkantlav lövträdskantlav lövträdskantlav slånlav kranslav

klubbsköldlav lövträdskantlav lövträdskantlav skrynkellav blågrå mjöllav asplav Vouauxiella lichenicola blåslav blemlav

rosettbrosklav rosettbrosklav klubbsköldlav blåslav blemlav klubbsköldlav asplav allav finlav

slånlav slånlav rosettbrosklav lövträdskantlav finlav flikig sköldlav (träd 67) blågrå mjöllav mjölkantlav gulkantad dagglav

asplav asplav slånlav klubbsköldlav gulkantad dagglav gulkantad dagglav gulpudrad sköldlav asplav ljuslav

finlav finlav asplav rosettbrosklav grynig dagglav (VU) (träd 

46, 47)

grynig dagglav (VU) 

(träd 52, 67)

kranslav flikig sköldlav grynig ägglav

brämlav stiftbrunlav finlav slånlav kyrkogårdslav (träd 46,47,48)kyrkogårdslav (träd 67) blemlav skrynkellav mjölig trattlav

brosklav blemlav brämlav asplav mjölig brosklav strimhättemossa finlav gällav naggbägarlav

blemlav vägglav stiftbrunlav finlav rosettbrosklav rödbrun klotterlav mjölig brosklav grå nållav

vägglav kyrkogårdslav (träd 

19, 20, 21,23, 29)

Marchandiobasidiu

m aurantiacum

brosklav porlav kustsnurrmossa luddig skägglav

strimhättemossa mjölig brosklav Illosporiopsis 

christiansenii

ljuslav dagglav cypressfläta grön spiklav

gulkantad dagglav brämlav vägglav gulkantad dagglav stor hättemossa porlav

gällav blemlav mångfruktig vägglav kyrkogårdslav (träd 53) kornskruvmossa

blågrå mjöllav kyrkogårdslav (träd 

39,40)

skruvbryum mjölig brosklav

gulpudrad sköldlav gulkantad dagglav cypressfläta rosettbrosklav

blemlav gulpudrad sköldlav stor hättemossa vägglav

vägglav dagglav reffelsprickling strimhättemossa

cypressfläta flikig sköldlav (träd 

40)

stor hättemossa

strimhättemossa kornskruvmossa dvärghättemossa (var. 

pumilum) (träd 63)

stor hättemossa trubbhättemossa kornskruvmossa

kustsnurrmossa trädhättemossa alléskruvmossa

strimhättemossa



Id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Svenskt namn Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel

Åldersklass: Ung Medium Gammal M M M M M M M M M M

Stamdiameter cm 21 24 22 14 11 11 12 10 14 19

Storlek: Small Medium Large S S S S S S S S S S

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God G G A A A A A A A G

Placering; kvarter eller område Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården

Typ av plantering Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans

Trädets skador/defekter
Skador fr trimmer el. 

gräsklippning

Skador fr trimmer el. 

gräsklippning Växer i asfalt Växer i asfalt Växer i asfalt Växer i asfalt Växer i asfalt Växer i asfalt

Rotskav (x)

Inväxt bark

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning, metod

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (X)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt L L L L L L L L L L

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt L L L L L L L L L L

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt L L L L L L L L L L

Särskilt skyddsvärt träd 

Lagstadgat skydd; miljöbalken (X) X X X X X X X X X X

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (X) X X X X X X X X X X

Arter

Bilaga 7



Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Placering; kvarter eller område

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Rotskav (x)

Inväxt bark

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning, metod

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (X)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Särskilt skyddsvärt träd 

Lagstadgat skydd; miljöbalken (X)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (X)

Arter

Bilaga 7

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel

M M M M M M M M G G

22 18 16 15 14 18 16 16 50 44

S S S S S S S S L L

G G G G G G G G A A

Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården

Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans

Skador fr trimmer el. 

gräsklippning

Skador fr trimmer el. 

gräsklippning

Skador fr trimmer el. 

gräsklippning

Skador fr trimmer el. 

gräsklippning

Skador fr trimmer el. 

gräsklippning

Vid behov Vid behov

3 3 3 3 3 3 3 3

L L L L L L L L M M

L L L L L L L H H H

L L L L L L L H H H

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Kyrkogårdslav Kyrkogårdslav 



Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Placering; kvarter eller område

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Rotskav (x)

Inväxt bark

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning, metod

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (X)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Särskilt skyddsvärt träd 

Lagstadgat skydd; miljöbalken (X)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (X)

Arter

Bilaga 7

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel

G U G G G U G G G G

44 7 40 53 57 6 57 49 49 51

L S L L L S L L L L

A A A A A A A A A D

Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården

Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans

Äldre barkskador Barkdöd

? ? + honungsskivling

2

Vid behov Vid behov, fritt tak Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov

2,5 2,5

Fällning och jordbyte

x 

M L M M M L M M M M

H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Kyrkogårdslav Kyrkogårdslav Kyrkogårdslav 



Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Placering; kvarter eller område

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Rotskav (x)

Inväxt bark

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning, metod

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (X)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Särskilt skyddsvärt träd 

Lagstadgat skydd; miljöbalken (X)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (X)

Arter

Bilaga 7

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Skogslind Skogslind Skogslind Skogslind

G G G G G G M M M M

51 36 54 47 47 55 40 39 38 38

L L L L L L L M M M

A A A A D D D G G G

Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården

Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans

Beskärningsskada

Omfattande aktiv 

barkdöd Omfattande  barkdöd

x x

? 2

Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov

5 5 5 5

Fördjupad kontroll

Fällning och jordbyte

x 

M M M M M M M M M M

H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Kyrkogårdslav Flikig sköldlav , Kyrkogårdslav 



Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Placering; kvarter eller område

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Rotskav (x)

Inväxt bark

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning, metod

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (X)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Särskilt skyddsvärt träd 

Lagstadgat skydd; miljöbalken (X)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (X)

Arter

Bilaga 7

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Hästkastanj Hästkastanj Hästkastanj Hästkastanj Hänghassel Hänghassel Tulpanträd Blodhägg Hängask Oxel

U G G G U U U M M G

13 77 88 100 4 4 4 27 40 60

S L L L S S S M M L

D A A A A A A A D A

Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården

Trädkrans Trädkrans Trädkrans Trädkrans Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Allé

Beskärningsskada Beskärningsskador

x x x x

?

Kastanjeblödarsjuka Askskottsjuka

?

x

Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov

4

Fällning Page 2,5 meter Page 2,5 meter

Undersök klyka, page 2,5 

meter Ta bort gräs runt stam Ta bort gräs runt stam

Underhållsbeskärning med 

viss kontroll av krona

x, Lönn

X

L H H H L L L L H H 

H H H H L L L L H H

H H H H L L L L H H

X X X X X

X X X X
X

X X X X X X X X X X

Flikig sköldlav , Kyrkogårdslav Grynig dagglav, Kyrkogårdslav Grynig dagglav , Kyrkogårdslav Kyrkogårdslav Grynig dagglav Kyrkogårdslav 



Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Placering; kvarter eller område

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Rotskav (x)

Inväxt bark

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning, metod

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (X)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Särskilt skyddsvärt träd 

Lagstadgat skydd; miljöbalken (X)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (X)

Arter

Bilaga 7

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Ornäsbjörk Hängask Blodhägg

G G G M M M G G G M

53 68 59 34 48 58 48 39 31 25

L L L M M M L L S M

A A A A D A A G D G

Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården

Allé Allé Allé Allé Allé Allé Allé Solitär Solitär Solitär

Beskärningsskador Beskärningsskador Beskärningsskador Omfattande barkskador Beskärningsskador Beskärningsskador

x

Askskottsjuka

x x x x x

x Vid behov

Underhållsbeskärning med 

viss kontroll av krona

Underhållsbeskärning med 

viss kontroll av krona

Underhållsbeskärning med 

viss kontroll av krona

Underhållsbeskärning med 

viss kontroll av krona Fällning och jordbyte

Underhållsbeskärning med 

viss kontroll av krona

Underhållsbeskärning med 

viss kontroll av krona

x

X X X X

H H H H H H H L H L

H H H H H H H L H L

H H H H H H H M H L

X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X X



Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Placering; kvarter eller område

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Rotskav (x)

Inväxt bark

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning, metod

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (X)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Särskilt skyddsvärt träd 

Lagstadgat skydd; miljöbalken (X)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (X)

Arter

Bilaga 7

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Hängask Blodhägg Blodhägg Acer sp Vårtbjörk Prydnadskörsbär Prydnadskörsbär Vårtbjörk Vårtbjörk Vårtbjörk

G M M G G M M M G G

31 22 27 20 53 23 15 32 44 83

M M M M M M M M L L

D A A A A A A A A A

Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Gamla kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården

Solitär Solitär Solitär Solitär Trädkrans? Solitär Solitär Trädkrans? Trädkrans? Trädkrans?

Illa beskuren Illa beskuren Hålighet Barkdöd vid stambas

X

Askskottsjuka 

? ?

x x

Vid behov

Renovera krona Renovera krona 

Symmetribeskär Symmetribeskär 

X X

H L L L M L L M M M

H L L L M L L M M M

H L L L M L L M M M

X X X

? ? ? ?

X X X X

Flikig sköldlav , Grynig dagglav 



Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Placering; kvarter eller område

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Rotskav (x)

Inväxt bark

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning, metod

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (X)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Särskilt skyddsvärt träd 

Lagstadgat skydd; miljöbalken (X)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (X)

Arter

Bilaga 7

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Skogsek Hagtorn Skogslönn Vårtbjörk Skogslönn Vårtbjörk Lind Vårtbjörk Vårtbjörk Rönn

M G U M U M M M G M

26 66 7 36 4 37 36 31 54 23

M L S M S M M M L M

G A G A A A G A A G

Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården

Solitär Solitär Solitär Trädkrans? Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär

Fel placerat Lös gren i krona

X

2

x

Vid behov x

5 4 4

Fällning, vurma nr 76 Ta bort gren

L M L L L L L L M L

L M L L L L L L M L

L M L L L L L L M L

? ? ? ?



Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Placering; kvarter eller område

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Rotskav (x)

Inväxt bark

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning, metod

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (X)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Särskilt skyddsvärt träd 

Lagstadgat skydd; miljöbalken (X)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (X)

Arter

Bilaga 7

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Vårtbjörk Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel Oxel

M U G U U G G G G G

33 15 46 11 4 53 47 52 50 49

M M L S S L L L L L

A G A G A A A A A A/D

Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården

Solitär Allé Allé Allé Allé Allé Allé Allé Allé Allé

x

x

Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov

2,5

L L M M L M M M M M

L H H H H H H H H H

L H H H H H H H H H

X X X X X X X X X



Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Placering; kvarter eller område

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Rotskav (x)

Inväxt bark

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning, metod

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (X)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Särskilt skyddsvärt träd 

Lagstadgat skydd; miljöbalken (X)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (X)

Arter

Bilaga 7

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Oxel Oxel Oxel Oxel Vårtbjörk Prydnadsapel Vårtbjörk Vårtbjörk Vårtbjörk Vårtbjörk

U G G U G M M G G G

8 63 46 6 54 12 29 62 60 38

S L L S L S M L L M

G A A A A A A A A A

Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården

Allé Allé Allé Allé Solitär Solitär Trädkrans? Trädkrans? Trädkrans? Trädkrans?

Beskärningsskada, lös 

gren i topp Knäckt gren i topp

x

2

x, friväxande träd x

Vid behov Vid behov

2,5 2,5

X

L M M L M L L M M L

H H H H H L M M M M

H H H H H L M M M M

X

X X X X ? ? ? ?



Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Placering; kvarter eller område

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Rotskav (x)

Inväxt bark

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning, metod

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (X)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Särskilt skyddsvärt träd 

Lagstadgat skydd; miljöbalken (X)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (X)

Arter

Bilaga 7

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Vårtbjörk Vårtbjörk Vårtbjörk Skogsek Gråal Vårtbjörk Vårtbjörk Vårtbjörk Vårtbjörk Vårtbjörk

G G G M M G G G G G

57 50 42 28 18 40 41 39 44 38

L L L M S L L L L L

A A A G D A A A A A/D

Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården

Trädkrans? Trädkrans? Trädkrans? Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär

Mindre spricka Barkskador

2

x

4

Fällning Fällning

M M M L L M M M M M

M M M M L M M M M M

M M M M L M M M M M

? ? ? ? ?



Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Placering; kvarter eller område

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Rotskav (x)

Inväxt bark

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning, metod

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (X)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Särskilt skyddsvärt träd 

Lagstadgat skydd; miljöbalken (X)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (X)

Arter

Bilaga 7

115 116 117 118 119 120 121 122

Vårtbjörk Rönn Sykomorlönn  Hänggullregn? Gullregn Ormhassel Korstörne Silverpäron

M M U U U M U U

24 22 3 9 Th 2 11 5

M M S S S S S S

A A G G G G G

Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården Nya kyrkogården

Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär

X

Vid behov

Ta bort rotskott vid behov

L L L L L L L L

M L L L L L L L

M L L L L L L L

?


