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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 ar-

betet har mynnat ut i. 

• Sid 8-21: En översiktlig genomgång av kyrkogårdens träd sida 

för sida gällande solitära träd och olika trädgrupperingar. Över-

sikten innehåller 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 tagits. Underst finns en enkel 

tabell som sammanfa"ar det vik�gaste gällande träden. 

• Sid 22-24: Här ly,s intressanta arter och strukturer fram som är 

av betydelse för kyrkogårdens biologiska värden. 

• Bilagor/underlag: O mfa"ar kartor över kyrkogårdens samtliga 

träd och registrerade samt oregistrerade särskilt skyddsvärda 

träd, inventeringstabell med noteringar för varje enskilt träd 

och en förklaring �ll de olika parametrarna i tabellen. Här finns 

också uppgi,er om vilken kyrkogård och församling som avses 

och vilka som har u1ört 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 tas fram. Lunds stift och 
Länsstyrelsen Skåne ser gärna att vård- och underhålls-

planer inkluderar en trädvårdsplan.  

 Trädvårdsplanen för Förslövs kyrkogård är fram-

tagen genom samarbete mellan Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne och Helgessons Träd-

Tjänst. Målsättningen med planen är att ge församling-

en en överblick över trädbeståndet på kyrkogården så 

att arbetet kan planeras på lång sikt.  
 Trädvårdsplanen kan användas som ett stöd i allt 

arbete som rör träden. Fokus ligger på trädens värden 

och deras skötselbehov. Åtgärder, stora som små, bör 

dokumenteras så att arbetet kan följas över tid. 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 han-

tering av unga träd då fel beskärning kan påverka reste-
rande livslängd. Planen ses över, som längst med 10 års 

intervaller. Parametrar 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 är några av dem. För att lyfta fram samtliga krävs 

kompetens från olika yrkeskategorier. Denna träd-

vårdsplan har därför utarbetats genom samarbete mel-

lan biolog, arborist och antikvarie. I bästa fall kan alla 

värden tillgodoses då åtgärder äger rum på kyrkogår-

den. I verkligheten handlar det ofta om att kompro-
missa, beroende på vilka värden som bedöms vara 

mest betydelsefulla sett till det enskilda trädet och dess 

omgivning.  

 Äldre träd utgör en mycket betydelsefull livsmiljö 
för sällsynta och ibland fridlysta arter och generellt sett 

har vi en brist på gamla grova lövträd i landskapet. 

Därav har Naturvårdsverket upprättat ett Åtgärdspro-

gram för särskilt 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) och ihåliga träd med 

en stamdiameter på mer än 40 cm. För att lokalisera 
dessa speciella träd genomförde länsstyrelsen en lands-

omfattande inventering utanför de större tätorterna. 

Många av de särskilt skyddsvärda träden finns på lan-

dets kyrkogårdar och begravningsplatser. Alla träd som 
har registrerats som särskilt skyddsvärda finns upp-

tagna i Trädportalen på Internet. Även träd med en 

stamdiameter mellan 80 cm och 1 m har registrerats 

som värdefulla, liksom hamlade träd eftersom de har 
eller förväntas få höga naturvärden. 

 18 av träden på Förslövs kyrkogård är registrerade 

som särskilt skyddsvärda, se bilaga 2.  Den grova häst-

kastanjen (nr 8) vid västra parkeringen är noterad som 
hålträd. Tidigare stod också en grov lind nordväst om 

parkeringen, men den har tagits ned sedan länsstyrel-

sens inventering 2009. 12 av de knuthamlade skogslön-

narna (nr 27-39) längs kyrkogårdens östra sida är regi-
strerade som hålträd. Även träd nr 37 uppfyller dessa 

kriterier, men har blivit missad vid registreringen. 

Egentligen är de ännu inte grova nog för att uppfylla 

Naturvårdsverkets kriterier, men som nämns ovan har 

de hamlade träden en god potential att bli mycket vär-

defulla med tiden. I minneslunden finns fyra särskilt 
skyddsvärda träd: Två skogslönnar (nr 92 och 96) är 

noterade som hålträd, medan två skogsekar nr 97 och 

98) är registrerade som grova träd. Träd nr 17, en ihålig 

oxel med en stamdiameter på cirka 80 cm uppfyller 
också Naturvårdsverkets kriterier för skyddsvärda träd.  

 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 privatpersoner, naturinriktade 

föreningar, naturkonsultföretag, Skogsstyrelsen och 

Länsstyrelsen. Rödlistan synliggör hotade eller nära 

hotade arter och tas fram av Artdatabankens expert-
kommittéer för olika organismgrupper. De mest ho-

tade 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 Förslövs kyrkogård hittas två 

observationer på rödlistade arter; sånglärka och vaktel. 

 

Lagskydd 
Många av de förändringar  som planeras på kyrkogår-

dar kan kräva dispens från olika lagar innan åtgärder 

kan påbörjas. Samråd alltid med Länsstyrelsen inför 
eventuella åtgärder i trädbeståndet.  

   Träden som finns på kyrkogårdar eller begravnings-

platser som tillkommit före 1940 omfattas av Kultur-

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

(1998:808). Kulturmiljölagen omfattar alla träd på 

Förslövs kyrkogård, eftersom den anlagts före 1940. 
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De träd som bildar allé omfattas av biotopskyddsbe-

stämmelserna, men troligen med vissa undantag ef-

tersom kyrkogården ligger inom detaljplanerat område.  
 Vissa arter som söker sig till kyrkogårdar är frid-

lysta. Fladdermöss och grod– och kräldjur är exempel 

på hela djurgrupper som tas upp i Artskyddsförord-

ningen (2007: 845) och kräver extra hänsynsåtgärder. 
Fladdermöss finns nästan vid varje kyrkogård, räkna 

med att de är även i Förslöv, även om de sällan syns. 

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 behö-

ver göras flera gånger under en 10 års period då vitali-

teten hos träd kan förändras vid oväder, vissa skadean-
grepp 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 är förenat med stora kost-

nader. Det har därmed stor betydelse att ett träd hante-
ras enligt konstens alla regler under dess livslängd. 

Samtidigt står kulturhistoriska och biologiska värden på 

spel som är svåra att prissätta. Alnarpsmodellen möjlig-

gör 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 Förslöv kyrkogård 
Trädvårdsplanen för Förslövs kyrkogård omfattar 101 
träd enligt kartmaterialet i bilaga 1. Runt om kyrkan 

står nio spridda unga asklönnar (nr 1-7, 100, 101). 

Kring den nordvästra parkeringen står fyra hästkastan-

jer (nr 8-11), varav en (nr 8) är gammal och grov. I 
norra kanten av parkeringen växer två medelålders 

parklindar (nr 12, 13). I nordvästra delen finns det fem 

klotlönnar (nr 14-16, 18, 19) och två oxlar (nr 17, 20) 

utmed vägen. I asklunden växer fyra tårbjörkar (nr 22-

25) och en hängbjörk (nr 21). Tre aplar (nr 40-42) är 
planterade vid den norra entrén.  En medelålders blod-

bok (nr 26) står i det nordöstra hörnet av kyrkogården. 

Längs östra sidan står en allé av 13 knuthamlade skogs-

lönnar (nr 27-39) i en hagtornshäck. Mellan den norra 
entrén och kyrkan står en dubbelsidig allé av 24 form-

klippta pelaravenbokar (nr 43-66). Söder om bårhuset 

står en dubbelsidig allé av nio tårbjörkar (nr 67-75). 

Utsni� av flygfoto från 1939, AB Flygtrafik i Bengtsfors. Av bilden framgår a� kyrkogården hade en trädkrans kring kyrkan 

och e� eller flera sorgeträd i kvarter 1 och 2. Den nya delen var uppdelad med hjälp av trädrader. Källa: Kulturen i Lund. 
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Längs med den yttre grusgången på södra delen av kyr-

kogården står sju medelålders rödekar (nr 76-79, 87-

89). Ytterligare sju rödekar (nr 80-86) är utspridda som 
solitärer i samma del. Framför minneslunden står ett 

gullregnsträd (nr 90). I minneslunden växer sex medel-

ålders till äldre skogslönnar (nr 91-96), två äldre skogs-

ekar (nr 97, 98) och ett blodplommonträd (nr 99).   
 

Trädhistorik 
För att kunna följa kyrkogårdens trädbestånd och dess 

utveckling tillbaka i tiden används handlingar, fotogra-

fier, ritningar och kartor i olika historiska arkiv. Ofta är 

även församlingens personal värdefulla informanter.  
Förslöv kyrkogård har sedan länge innehållit träd. I en 

skrivelse från 1934 av den dåvarande kyrkoherde Carl 

Anselm, gällande kyrkogårdsmur, nämns en rad almar 

som planterats ”för flera år sedan” utmed kyrkogår-
dens och skoltomtens västra gräns längs vägen mellan 

Ängelholm och Båstad. Lövträd i krans längs kyrkogår-

dens yttre gränser syns tydligt på flertalet flygfoton från 

1930-talet, AB Flygtrafik i Bengtsfors. Enligt kyrko-
gårdspersonalen fanns det ännu gamla almar längs 

norra och södra sidan av den äldsta kyrkogårdsdelen 

för 20-25 år sedan. Dessa almar syns på fotografier, i 

söktjänsten Kringla, från både 1966 och 1985 
(Kulturen i Lund). 2009 togs de sista almarna bort och 

stubbfrästes, samt ersattes av asklönnar inom kvarter 1 

och 2 (Svenska kyrkans verksamhetsuppföljning 2009). 

Den ensidiga allén av skogslönn som löper utmed kyr-
kogårdens östra sida är troligen från 1920-talet då kyr-

kogården utvidgades norrut. Allén av pelaravenbok är 

troligen från samma tid. Ursprungligen fanns även en 

trädrad med fyra lövträd i 90 graders vinkel mot dessa 
båda alléer, som en avgränsning mellan kvarter 3 och 4. 

Det är oklart när dessa träd togs bort. Träden i min-

neslunden har troligen en historisk koppling till präst-
gården och dess trädgård.   

Arter knutna till träden 
Vanligtvis är en stor del av kyrkogårdens naturvärden 

knutna till träden, inte minst de organismer som är be-
roende av trädens stammar, bark och grenar. Några av 

träden har intressanta stamhåligheter; den grova häst-

kastanjen (nr 8), minst 4 av de knuthamlade skogslön-

narna (nr 31, 37-39), gullregnsträdet (nr 90) samt en av 

skogslönnarna (nr 91) i minneslunden. Fler av träden 
kan ha håligheter som inte syns nerifrån. När ett stam-

hål har bildats kan det med tiden utvecklas mulm i hå-

ligheterna. Mulm är en kompostliknande massa som 

består av vedrester, svamphyfer och annat organiskt 
material. Massan fungerar som livsmiljö för till exem-

pel hotade skalbaggar. Ihåligheterna är särskilt värde-

fulla för insekter, fladdermöss och fåglar.  

Fåglar håller ofta till i träd på kyrkogårdar och vissa 

Trädkransen kring kyrkan var av alm, e� vanlig träd på kyrkogårdar under 1800-1900-talet. Tyvärr har almsjukan raderat ut 

de flesta almarna med en stor förlust av kulturhistoriska och biologiska värden. 1966. Källa: Kulturen i Lund. 
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arter använder lövverk, grenklykor eller stamhål för att 

bygga bo under vår och sommar. Vid besök under vå-

ren noterades pilfink, ärtsångare, gransångare, svart-
hätta, blåmes, stare (VU), hämpling, sädesärla, 

gärdsmyg, grönfink, ringduva och kaja på kyrkogården. 

Råkor har börjat bygga bon i en av minneslundens ekar 

och i den äldre hästkastanjen vid den nordvästra parke-
ringen. Andra arter kan finnas under häckningssäsong. 

 I öppna och torra kulturmiljöer som kyrkogårdar, 

parker och alléer kan artrikedomen av epifyter (lavar 

och mossor) vara stor på träden. Dessa arter har an-
passat sig till direkt solljus och uppvirvlat mineralrikt 

damm från grusgångar som lagras i stammarnas nedre 

del. De träd som har högre värde knutet till epifytflo-

ran är den äldre hästkastanjen (nr 8), en av parklindar-
na (nr 12), samt skogslönnarna (nr 91-96) och skogse-

karna (nr 97, 98) i minneslunden. Den rödlistade blad-

laven grynig dagglav (NT) noterades på hästkastanjen 

(nr 8) och en parklind (nr 12). På hästkastanjen växer 
även den tidigare rödlistade mossan alléskruvmossa, 

med den enda förekomsten på kyrkogården. På skogs-

lönnarna i minneslunden noterades signalarten lönnlav, 

samt de naturvårdsintressanta allélav och hagelporlav. 
Lönnarna har påväxt av omkring ett 20-tal arter, vilket 

innebär måttlig till god artrikedom. På skogsekarna i 

minneslunden noterades de naturvårdsintressanta 

skorplavarna gul porlav och hagelporlav. De flesta öv-
riga arter är allmänna. Några exempel är liten skivlav, 

mjölkantlav, gulpudrad sköldlav, klubbsköldlav, ljuslav, 

grynig ägglav, slånlav, asplav, hjälmrosettlav, kustsnurr-

mossa, skogshättemossa och cypressfläta.  
Allén med knuthamlade skogslönnar har påväxt av all-

männa arter som kornskruvmossa, strimhättemossa, 

kranslav, rosettbrosklav, vägglav, blemlav, löv-

trädskantlav, skrynkellav, finlav, blåslav, gulkantad 

dagglav, blågrå mjöllav, dagglav och reffelsprickling. 

Allén av pelaravenbok har få epifyter eftersom det täta 

grenverket skuggar för mycket. Många av de andra trä-
den (rödekar, asklönnar, klotlönnar och björkar) är 

antingen för unga eller har för lågt bark-pH för att det 

ska bli någon särskilt värdefull påväxt.  

 

Kommentarer och åtgärdsförslag 

Vitaliteten hos träden på Förslöv kyrkogård är accepta-
bel till god. Det finns dock flera exempel på träd med 

barkskador, stamskador och andra typer av skador. De 

träd som har dålig vitalitet är två asklönnar, en hästkas-

tanj och en rödek. För åtta av träden finns det en risk 
gällande skador på egendom eller person om inte vi-

dare åtgärder planeras och genomförs inom kort. Ett 

par av dessa träd behöver undersökas med instrument 

för att kunna bedöma hur stor risken är. Data för varje  
träd finns i bilaga 5. Här följer dock några kommenta-

rer kring träd som behöver extra uppmärksamhet: 

 De unga asklönnarna mår inte bra. Trädslaget har 

en begränsad härdighet, vilket skapar problem. Detta 
ses nu i form av intorkade toppar och ett yvigt växtsätt. 

De har även barkskador i olika omfattning. Överväg att 

byta trädslag då problemen med stor sannolikhet kom-

mer att fortsätta. Reducera antalet och välj sorgeträd 
som ersättare inne i kvarter 1 och 2. Sorgeträd har en 

kulturhistorisk förankring i Förslöv och dess storlek 

och växtsätt passar i kyrkans närhet. 

 Trädslag i större format och med uppåt växande 
grenverk passar för att rama in den äldre kyrkogården 

och skapa ett grönskande rum kring kyrkan. Vi rekom-

menderar församlingen att återgå till att ha en trädkrans 

längs kanterna likt tidigare. Ett alternativ är att åter 
välja en almsort för att återskapa en trädkrans nära kyr-

kan. Ulmus resista ’New horizon’ eller ’Rebona’, anses 

vara resistent mot almsjuka.. 

Särskilt skyddsvärda träd kräver ofta särskild hänsyn. 
Använd alltid beskärning och stabilisering som metod 

för att bevara särskilt skyddsvärda träd när det finns 

behov av åtgärder.  

 Den kulturhistoriskt värdefulla och särskilt 
skyddsvärda hästkastanjen vid parkeringen, nr 8  är 

skadad och överbelastad i grenverket. Som akutåtgärd 

behöver  grenen i nordöst avlastas. Därefter reduceras 

kronan så att trädet kan behållas så länge det är möjligt.  
 Kastanjeblödarsjuka har drabbat två andra häst-

kastanjer i närheten. Dessa båda träd har ett kulturhi-

storiskt värde som gröna markörer på platsen men bör 

tas ner. Ersätt de nedtagna träden. Tyvärr fungerar det 
inte att återplantera hästkastanj eftersom det finns en 

risk att sjukdomen håller sig kvar och infekterar de nya 

kastanjerna. Välj istället ett annat blommande trädslag. 

Oxel är ett bra alternativ som  redan har en förankring 
på Förslöv kyrkogård.  

 De knuthamlade träden i lönnallén på nya kyrko-

gården är särskilt skyddsvärda. Deras placering nära/i 

häcken kräver att de beskärs årligen. Ersätt eventuella 
träd som går ut, med samma trädslag.  

 Några av de äldre träden i minneslunden kräver 

extra insatser då de har skador av olika slag. Utför träd-

vårdsinsatser med målet att träden ska behållas så länge 
som det är möjligt.  

       Träd nr 17, en oxel, har en stamhålighet och en 

fördjupad riskbedömning behöver göras. I och med att 

trädet har en utvecklad ihålighet och en stamdiameter 
på nästan 80 cm så uppfyller den kriterierna för att vara 

särskilt skyddsvärt.  Behåll det om det är möjligt. Varje 

särskilt skyddsvärt träd som få leva sin fulla livslängd är 

en stor vinst för den biologiska mångfalden. 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Asklönn 

Nr 1-7 samt 

100 -101 

Este�ska. Acceptabel-dålig . Behåll träd i kyrkans 

närhet men i mindre 

storlek, gärna sorge-

träd. 

Träden har en begränsad härdighet, vilket 

skapar problem. De"a ses nu i form av 

intorkade toppar och e" yvigt växtsä". De 

har även barkskador i olika omfa"ning.  

Överväg a" byta trädslag då problemen med stor sannolikhet 

kommer a" fortsä"a. Reducera antalet och välj sorgeträd 

e,ersom de hör hemma inne i kvarter 1 och 2  vid kyrkan.  Tår-

björk ,  hängande gråal eller hänghassel är tre förslag. 

Vi rekommenderar även församlingen a" återgå �ll a" ha en 

trädkrans som ramar in den gamla kyrkogården likt �digare.  

Kyrkogårdens trädgrupper 

Unga träd av asklönn är planterade som solitärer kring kyrkan. 

Solitärer av asklönn 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Hästkastanj 

Nr 8-11 

Kulturhistoriska. 

Nr 8 är e" särskilt 

skyddsvärt träd med 

höga biologiska värden. 

Se bilaga 2. 

Acceptabel-

dålig. 

Trädkon�nuitet. Träd nr 8 är skadat och överbelastat.  

E" par av träden visar tecken på kas-

tanjeblödarsjuka. 

Reducera kronan på nr 8 så a" trädet kan behållas så länge det 

är möjligt. Akutåtgärd - avlasta gren i nordöst. 

Arborist rekommenderar a" ta ner nr 9 och 11. Ersä" med e" 

annat trädslag, gärna oxel. 

E" gammalt grovt träd av hästkastanj (nr 8) och medelålders träd (nr 9)av samma slag. 

Grupp av hästkastanj 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Parklind 

Nr 12, 13 

 

O xel 

Nr 17, 20 

Este�ska. 

 

 

Kulturhistoriska. 

Biologiska. 

God. 

 

 

Acceptabel- god. 

Bildar en grön portal vid 

ingången.  

 

 

Ha en inramande funk�on. 

 

 

 

Träd nr 17 har håligheter och svamp-

påväxt. 

Fortsa" kon�nuerligt underhåll. 

 

 

Rötundersökning av nr 17 för a" bedöma risker.  

Två medelålders parklindar mellan asklunden och parkeringen. En oxel, nr 17,  i samma område. 

Grupp av parklind samt oxel  
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Klotlönn 

Nr 14-16, 

18, 19 

 

Este�ska. God. Prydnadsträd. Någon gren sträcker sig ut i 

tro"oaren. 

Fortsa" kon�nuerligt underhåll. 

Beskärning av nr 14-16 för fri passage på tro"oar in�ll. 

Medelålders klotlönnar i rad utmed kyrkogårdens västra sida. 

Grupp av klotlönn 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Hängbjörk 

Nr 21 

 

Tårbjörk 

Nr 22-25 

Este�ska. 

 

 

Este�ska. 

God. 

 

 

Acceptabel– God. 

Prydnadsträd. 

 

 

Prydnadsträd. 

- 

 

 

Träd nr 23 har trimmerskador. 

Fortsa" kon�nuerligt underhåll på samtliga 

sorgeträd.  

Ta bort gräset kring trädens stammar för a" 

undvika y"erligare trimmerskador. 

Hängbjörk (t.v.) och tårbjörk i asklunden. 

Solitär hängbjörk och grupp av tårbjörk 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Skogslönn 

Nr 27-39 

Kulturhistoriska. 

Biologiska. 

Träden är särskilt skyddsvärda. 

Se bilaga 2. 

Acceptabel. Bibehåll trädraden, ersä" träd som 

går ut, vid lämpligt �llfälle med 

samma trädslag. 

Hamlade lönnar. Placeringen gör a" de behöver beskäras årligen. 

Knuthamlade skogslönnar utmed kyrkogårdens östra sida. 

Trädrad av knuthamlad skogslönn 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Apel 

Nr 40-42 

 

Blodbok 

Nr 26 

 

- 

 

 

Este�ska. 

Acceptabel. 

 

 

God. 

Prydnadsträd. 

 

 

Prydnadsträd. 

Nr 42 är e" svagt träd. Ta bort gräset närmast trädens stammar. 

 

 

Beskärs vid behov. Håll fri väg för gång/cykel. 

Nyplanterade aplar i gräsytorna innanför norra entrén samt en frisk blodbok i hörnet. 

Solitära aplar samt blodbok 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Pelaravenbok 

Nr 43-66 

Kulturhistoriska. 

Biotopskydd kan gälla.  

Acceptabel. Allén bibehålls. Några av träden har skador på 

stam eller bark. 

Klipps vid behov , men minst 1-2 gånger per år. 

Dubbelsidig allé av formklippt pelaravenbok mellan norra entrén och kyrkan. 

Allé av formklippt pelaravenbok 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Tårbjörk 

Nr 67-75 

 

 

Este�ska. God. Allé. Finns det behov av stora transporter, 

räddningstjänst och dylikt?  

Biotopskydd träder in på sikt; an�ngen när 

stamdiametern övers�ger 20 cm eller när 

träden är 30 år gamla. 

0m så är fallet behöver träden beskäras för fri 

trafik. 

Dubbelsidig allé av medelålders tårbjörk utmed vägen �ll bårhuset och södra parkeringen. 

Allé av tårbjörk 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Rödek 

Nr 76-79, 87-

89 

Este�ska. God. Modern trädkrans . Kan möjligen omfa"as av biotop-

skydd på sikt. 

Underhållsbeskärning bör ske under 2018 och däre,er re-

gelbundet med fem års  intervaller. 

Medelålders rödekar kantar grusgången i södra delen av kyrkogården. 

Trädrader av rödek 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Rödek 

Nr 80-86 

 

 

Este�ska. God förutom nr 86 som 

har dålig status. 

Bidrar �ll grönska och 

rumslighet. 

- Underhållsbeskärning bör ske under 2018 och däre,er regelbun-

det med fem års  intervaller. 

Solitärer av medelålders rödek utspridda i södra delen av kyrkogården. 

Solitärer av rödek 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Gullregn 

Nr 90 

 

Blodplommon 

Nr 99 

Este�ska. 

 

 

Este�ska. 

God. 

 

 

Acceptabel. 

Prydnadsträd. 

 

 

Prydnadsträd. 

Det finns håligheter i stammen. 

 

 

- 

- 

 

 

Underhållsbeskärning vid behov. 

Unga solitärer av gullregn (t.v.) och blodplommon i minneslunden. 

Solitärer av gullregn och blodplommon 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Skogslönn 

Nr 91-96 

 

 

Kulturhistoriska. 

Biologiska.  

Nr 91 och 96 är särskilt 

skyddsvärda träd. Se 

bilaga 2. 

 

Acceptabel – God. Särskilt skyddsvärda träd 

behålls så länge som möj-

ligt med lämpliga vårdin-

satser. 

Träd nr 91 har fläkskador. 

Träd nr 96 har skadade rö"er från mar-

kanläggningsarbete. 

En rötundersökning kan behövas på träd nr 91 

för a" utreda risker. Med rä" beskärning kan 

trädet stå kvar lång �d än. 

Medelålders �ll äldre friväxande skogslönnar i minneslunden. 

Grupp av skogslönn 
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Trädslag Värden Status Målsä�ning Aktuellt Åtgärdsförslag 

Skogsek 

Nr 97, 98 

 

 

Kulturhistoriska. 

Biologiska. 

Träden är särskilt skydds-

värda. Se bilaga 2. 

 

Acceptabel. Särskilt skyddsvärda träd 

behålls så länge som 

möjligt med lämpliga 

vårdinsatser. 

Träden har släppt stora grenar pga. av 

ålder, gene�k och belastning.  

Träden har rot och stormskador. 

Reducera (avlasta) trädens kronverk för a" se �ll sä-

kerheten i närområdet och för a" öka deras livslängd. 

Två gamla skogsekar i minneslunden. 

Grupp av skogsek 
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Intressanta arter och strukturer  

 

     

Stamhål i den grova hästkastanjen (nr 8). Flera av kyrkogårdens 

träd har håligheter, något som kan vara av stor betydelse för 

insekter, hålhäckande fåglar och fladdermöss. 

Närbild på grynig dagglav som är en rödlistad art i kategorin nära hotad. På Förslövs kyrkogård förekommer den på park-

lind (nr 12) och hästkastanj (nr 8). Arten förekommer främst på ädellövträd i kulturmiljöer och gynnas av uppvirvlat mi-

neralrikt sto, som ansamlas på stammen.  
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Hagelporlav är en naturvårdsintressant skorplav som 

växer på solexponerade rikbarksträd i kulturmiljöer. På 

Förslövs kyrkogård noterades arten på både skogslönn 

och skogsek i minneslunden. 

Även gul porlav är en naturvårdsintressant skorplav som 

behöver äldre ädellövträd. Här växer den på en grov 

skogsek i minneslunden. 

 

     

Allélav är en art som blivit allt mer sällsynt, då många askar och 

almar försvunnit från kulturmiljöer pga. av sjukdomar. Här växer 

den på en äldre skogslönn i minneslunden. 
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Träden är vik�ga för många olika fågelarter. De använder träden för häckning, skydd, födosök eller 

för a" vila, som dessa ringduvor. 

Råkan är en fågelart som är typisk för den sydvästskånska slä"en. De bygger 

o,ast sina bon högt upp i stora trädkronor.  
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Bilagor/underlag till trädvårdsplan 

 
Bilaga 1. Trädkarta Förslövs kyrkogård 
 

Bilaga 2. Särskilt skyddsvärda träd på Förslöv kyrkogård 

 

Bilaga 3. Information  
 

Bilaga 4. Lista över barklevande arter  

 

Bilaga 5. Trädinventering/okulär besiktning  
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Bilaga 1. Trädkarta Förslövs kyrkogård 
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Bilaga 2. Särskilt skyddsvärda träd på Förslöv kyrkogård 

 

 



Lokalnamn Förslövs kyrkogård

Förvaltare Förslöv- Grevie församling

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

Typ av inventering Visuell

Tidpunkt Mars-juli 2017

Träd-Id Träden har var sitt nummer mellan 1-99

Inventerare

Bilaga 3. Information 

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 4. Lista över barklevande arter på Förslöv kyrkogård

Träd nr 1-7 Träd nr 8 Träd nr 9-11 Träd nr 12-13 Träd nr 17, 20 Träd nr 91-96 Träd nr 97-98

vägglav asplav gärdsgårdskantlav blemlav liten skivlav porlav flarnlav
hjälmrosettlav liten skivlav flarnlav klubbsköldlav blågrå mjöllav slånlav blågrå mjöllav
finlav grynig dagglav allav skrynkellav finlav grön spiklav slånlav
klubbsköldlav vägglav gällav lövträdskantlav dagglav gulkantad dagglav dropplav

ljuslav mjölig skivlav ljuslav blemlav allélav gul porlav

mjölkantlav blåslav grynig ägglav klubbsköldlav hagelporlav grön spiklav

hjälmrosettlav pukstocklav slånlav gärdsgårdskantlav lucker mjöllav rostfläckig nållav

blågrå mjöllav mjölkantlav gulpudrad sköldlav grynig ägglav hagelporlav

slånlav finlav cypressfläta bitterlav

alléskruvmossa gulkantad dagglav kustsnurrmossa blågrå mjöllav
cypressfläta grynig dagglav hårhättemossa lövträdskantlav
kustsnurrmossa vägglav dropplav

skogshättemossa kranslav lönnlav

kornskruvmossa blemlav

reffelsprickling mjölkantlav

skrynkellav
stiftbrunlav

cypressfläta

bandmossa

reffelsprickling



Bilaga 5.

Id 1 2 3 4 5 6 7 100 101

Svenskt namn Asklönn Asklönn Asklönn Asklönn Asklönn Asklönn Asklönn Asklönn Asklönn

Åldersklass: Ung Medium Gammal U U U U U U U U U

Stamdiameter cm 8 8 9 5 8 6 10 6 6

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

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God A A A A D D A A A

Typ av plantering Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär

Trädets skador/defekter Barkdöd Barkdöd

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning behövs! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x) X X X X X X X

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m) 4 4 4 4 4 4 4

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötselintervall (x:e år)

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning (x)

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)
X X X X X X X X X

Biologiska värden

Håligheter (x)

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

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt L L L L L L L L L

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt L L L L L L L L L

Lagstadgat skydd; miljöbalken (x)

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

Särskilt skyddsvärt träd 

Artfynd



Bilaga 5.

Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning behövs! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötselintervall (x:e år)

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning (x)

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (x)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Lagstadgat skydd; miljöbalken (x)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (x)

Särskilt skyddsvärt träd 

Artfynd

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hästkastanj Hästkastanj Hästkastanj Hästkastanj Parklind Parklind Klotlönn Klotlönn Klotlönn

G M M M M M M M M

99 50 26 32 32 40 19 27 26

L M M M M M M L L

A D A A/d G G G G G

Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp

Öppna skador, sprickor Död bark Trimmerskada Barksskador

Kastanjeblödarsjuka Kastanjeblödarsjuka 

3 2 2

X

4 3 3 2 2, fri trottoar 2, fri trottoar

1, NÖ

X X

X, oxel X, oxel

X

H M L L L L L L L

H M M M L L L L L

H M M M L L L L L

X X X X X X X X X

X

grynig dagglav grynig dagglav



Bilaga 5.

Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning behövs! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötselintervall (x:e år)

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning (x)

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (x)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Lagstadgat skydd; miljöbalken (x)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (x)

Särskilt skyddsvärt träd 

Artfynd

17 18 19 20 21 22 23 24 25

Oxel Klotlönn Klotlönn Oxel Hängbjörk Tårbjörk Tårbjörk Tårbjörk Tårbjörk

G M M M U M U M M

79 29 29 24 10 15 5 22 23

L L L M S M S M M

A G G G G G A G G

Grupp Grupp Grupp Grupp Solitär Grupp Grupp Grupp Grupp

Trimmerskador 

?

X

vid behov vid behov vid behov vid behov vid behov

4 grenar (2, 5)

Ta bort gräs runt stam

H L L M L L L L L

M L L M M M M M M

H L L M M M M M M

X X X X X X X X X

X



Bilaga 5.

Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning behövs! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötselintervall (x:e år)

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning (x)

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (x)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Lagstadgat skydd; miljöbalken (x)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (x)

Särskilt skyddsvärt träd 

Artfynd

26 27 28 29 30 31 32 33 34

Blodbok Skogslönn Skogslönn Skogslönn Skogslönn Skogslönn Skogslönn Skogslönn Skogslönn

M M M M M M M M M

54 21 24 20 26 25 22 24 23

M S S S S S S S S

G A A A A A A A A

Solitär Trädrad Trädrad Trädrad Trädrad Trädrad Trädrad Trädrad Trädrad

vid behov

Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen 

Fri gång- cykelväg

X

L H H H H H H H H

L H H H H H H H H

M 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 X X X X X



Bilaga 5.

Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning behövs! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötselintervall (x:e år)

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning (x)

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (x)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Lagstadgat skydd; miljöbalken (x)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (x)

Särskilt skyddsvärt träd 

Artfynd

35 36 37 38 39 40 41 42 43

Skogslönn Skogslönn Skogslönn Skogslönn Skogslönn Apel Apel Apel Pelaravenbok

M M M M M U U U M

23 27 28 26 23 4 4 2 th 4

S S S S S S S S S

A A A A A A A A A

Trädrad Trädrad Trädrad Trädrad Trädrad Solitär Solitär Solitär Allé

3 grenar

Årligen

x

Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen 

Ta bort gräs mot stam Ta bort gräs mot stam Ta bort gräs mot stam Klippning 

X X X

H H H H H L L L M

H H H H H L L L H

H H H H H L L L H

X X X X X
X ?

X X X X X X X X X

X X X X X



Bilaga 5.

Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning behövs! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötselintervall (x:e år)

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning (x)

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (x)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Lagstadgat skydd; miljöbalken (x)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (x)

Särskilt skyddsvärt träd 

Artfynd

44 45 46 47 48 49 50 51 52

Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok

M M M M M M M M M

th 4 th 4 th 4 th 4 th 4 th 4 th 4 th 4 th 4

S S S S S S S S S

A A A A A A A A A

Allé Allé Allé Allé Allé Allé Allé Allé Allé

Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen

Klippning Klippning Klippning Klippning Klippning Klippning Klippning Klippning Klippning 

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

X ? X ? X ? X ? X ? X ? X ? X ? X ?

X X X X X X X X X



Bilaga 5.

Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning behövs! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötselintervall (x:e år)

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning (x)

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (x)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Lagstadgat skydd; miljöbalken (x)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (x)

Särskilt skyddsvärt träd 

Artfynd

53 54 55 56 57 58 59 60 61

Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok

M M M M M M M M M

th 4 th 4 th 4 th 4 th 4 th 4 th 4 th 4 th 4

S S S S S S S S S

A A A A A A A A A

Allé Allé Allé Allé Allé Allé Allé Allé Allé

Stamskada väster

Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen

Klippning Klippning, ta bort avarter Klippning Klippning Klippning Klippning Klippning Klippning Klippning 

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

X ? X ? X ? X ? X ? X ? X ? X ? X ?

X X X X X X X X X



Bilaga 5.

Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning behövs! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötselintervall (x:e år)

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning (x)

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (x)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Lagstadgat skydd; miljöbalken (x)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (x)

Särskilt skyddsvärt träd 

Artfynd

62 63 64 65 66 67 68 69 70

Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Pelaravenbok Tårbjörk Tårbjörk Tårbjörk Tårbjörk

M M M M M U U U U

th 4 th 4 th 4 th 4 th 4 14 17 13 13

S S S S S S S S S

A A A A A G G G G

Allé Allé Allé Allé Allé Allé Allé Allé Allé

Barkskada norr Barkskada norr

Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov

Fri trafikhöjd? Fri trafikhöjd? Fri trafikhöjd? Fri trafikhöjd?

Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen

Klippning Klippning Klippning Klippning Klippning 

M M M M M L L L L

H H H H H M M M M

H H H H H M M M M

X ? X ? X ? X ? X ? Om träden är 30 år Om träden är 30 år Om träden är 30 år Om träden är 30 år 

X X X X X X X X X



Bilaga 5.

Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning behövs! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötselintervall (x:e år)

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning (x)

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (x)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Lagstadgat skydd; miljöbalken (x)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (x)

Särskilt skyddsvärt träd 

Artfynd

71 72 73 74 75 76 77 78 79

Tårbjörk Tårbjörk Tårbjörk Tårbjörk Tårbjörk Rödek Rödek Rödek Rödek

U U U U U M M M M

16 12 13 13 15 24 33 34 20

S S S S S M M M M

G G G G G G G G G

Allé Allé Allé Allé Allé Trädrad Trädrad Trädrad Trädrad

Beskärningsskada

Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov 2018 2018 2018 2018

Fri trafikhöjd? Fri trafikhöjd? Fri trafikhöjd? Fri trafikhöjd? Fri trafikhöjd? 4-5 m 4-5 m 4-5 m 4-5 m

 5e år 5e år  5e år  5e år

L L L L L L L L L

M M M M M M M M M

M M M M M M M M M

Om träden är 30 år Om träden är 30 år Om träden är 30 år Om träden är 30 år Om träden är 30 år 
X? X? X? X?

X X X X X X X X X



Bilaga 5.

Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning behövs! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötselintervall (x:e år)

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning (x)

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (x)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Lagstadgat skydd; miljöbalken (x)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (x)

Särskilt skyddsvärt träd 

Artfynd

80 81 82 83 84 85 86 87 88

Rödek Rödek Rödek Rödek Rödek Rödek Rödek Rödek Rödek

M M M M M M U M M

35 44 42 36 40 20 9 35 28

M M M M M M S M M

G G G G G G D G G

Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Solitär Trädrad Trädrad

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

4-5 m 4-5 m 4-5 m 4-5 m 4-5 m 4-5 m 4-5 m 4-5 m 4-5 m

 5e år  5e år  5e år  5e år  5e år  5e år 5e år 5e år 5e år

L L L L L L L L L

M M M M M M M M M

M M M M M M M M M

X? X?

X X X X X X X X X



Bilaga 5.

Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning behövs! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötselintervall (x:e år)

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning (x)

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (x)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Lagstadgat skydd; miljöbalken (x)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (x)

Särskilt skyddsvärt träd 

Artfynd

89 90 91 92 93 94 95 96

Rödek Gullregn Skogslönn Skogslönn Skogslönn Skogslönn Skogslönn Skogslönn

M U G G G M G G

35 16 70 61 53 31 50 69

M S L L L M L L

G G A A A G G A

Trädrad Solitär Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp

Fläkskador Utvecklade rotskador

? 2

x

2018

4-5 m

5e år

Stamskott Reducera kronhöjd med 3 meter

X X

L L H H H H H H

M L M M M M M M

M L H H H H H H

X?

X X X X X X X X

X X

allélav på någon av lönnarna



Bilaga 5.

Id

Svenskt namn

Åldersklass: Ung Medium Gammal

Stamdiameter cm

Storlek: Small Medium Large

Vitalitet:  Dålig Acceptabel God

Typ av plantering

Trädets skador/defekter

Trädets sjukd o skadeg.

Trädrisk 1,2,3, ?

Rötundersökning behövs! (X)

Skötselbehov:

Uppbyggnadsbeskärning (x)

Underhållsbeskärning

Uppstamning (x) Målhöjd stam (m)

Avlastning grenar, antal och väderstreck

Skötselintervall (x:e år)

Skötsel unga träd, vatten + näring

Hamling, tid och intervall

Fritext åtgärd

Fällning (x)

Nyplantering (X, eventuellt trädslag)

Biologiska värden

Håligheter (x)

Trädets biologiska värde; Högt, Medel, Lågt

Kulturhistoriska värden

Högt, Medel, Lågt

Bevarandevärde

Högt, Medel, Lågt

Lagstadgat skydd; miljöbalken (x)

Lagstadgat skydd; kulturmiljölagen (x)

Särskilt skyddsvärt träd 

Artfynd

97 98 99

Skogsek Skogsek Blodplommon

G G U

97 114 7

L L S

A A A

Grupp Grupp Solitär

Rotskador, stormskador Stormskador

2 2

x x Vid behov

Reducering grenar N, SÖ, SV med 2-3 meter Reducering topp Ö och N, 2-3 meter

H H L

M M L

H H L

X X X

X X

hagelporlav, gul porlav hagelporlav, gul porlav


