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Metod
Skyddsvärda träd
Skyddsvärda träd har ett särskilt värde för biologisk mångfald. Organismgrupper som kan vara
knutna till skyddsvärda träd är främst vedlevande insekter men även kryprogamer (mossor,
lavar och svampar), fladdermöss och fåglar. Särskilt skyddsvärda träd definieras av
Naturvårdsverket som:
•

Jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd

•

Mycket gamla träd: gran, tall, el och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år

•

Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i
huvudstam

Både levande och döda träd ingår i definitionen och då även döda liggande träd. Träd som inte
uppfyller ovanstående kriterier kan ändå ha ett värde för biologisk mångfald och fungera som
livsmiljö för exempelvis rödlistade arter. Träd som hyser karaktärer i form av död ved i
kronan/delar av stammen, håligheter, mulm, svamppåväxt, savflöden eller blommande och
bärande träd är värdefulla livsmiljöer för exempelvis vedlevande insekter, pollinatörer,
hålhäckande fåglar och fladdermöss som har sina yngelkolonier i hålträd. En närmare
beskrivning av vilka karaktärer som använts för att identifiera de skyddsvärda träden i denna
inventering beskrivs nedan.

Inventering
Metoden som använts för inventeringen av naturvärdesträd återfinns i (bilaga 2). Metoden är
delvis baseras på Naturvårdsverkets manual för inventering av skyddsvärda träd i
kulturlandskapet och Skogsstyrelsens handbok för nyckelbiotopsinventering. Begreppet
naturvärdesträd i metoden används istället för begreppet skyddsvärda träd eftersom metoden
täcker in fler träd än Naturvårdsverkets metod (se definition ovan, Claesson 2009,
Naturvårdsverket 2012) exempelvis träd som är så kallade efterträdare till skyddsvärda träd
och träd som kan utgöra värdefulla livsmiljöer för naturvårdsintressanta arter. Denna rapport
kommer dock fortsätta använda begreppet skyddsvärda träd då alla naturvärdesträd räknas
som skyddsvärda. Nedan följer en kort sammanfattning av metoden.
Metoden går ut på att träd har olika naturvårdskriterier. För varje kriterium som ett träd har får
trädet ett poäng. Summan av alla poäng symboliserar trädets grad av naturvärde för biologisk
mångfald. Följande kriterier gav vardera ett poäng:
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>

Grovt träd – trädets stamdiameter större eller lika med ett visst mått (bok och ek ³ 80
cm, gran och tall ³ 70 cm, övriga träd ³ 60 cm). Mäts i brösthöjd. Metoden är anpassad
till att även fungera i urban miljö där i princip alla uppväxta träd har ett bevarandevärde.
Därför sattes en ny grovleksgräns för övriga träd (minst 60 cm istället för minst 50 cm)
som är mer relevant i skogsmiljö.

>

Jätteträd – träd med en stamdiameter ³ 1 meter.

>

Förekomst av mulm – skapar livsmiljöer för vedlevande insekter.

>

Vidkronigt träd (³ 18 meter för ädellövträd, ³ 12 meter för triviallövträd och ³ 10
meter för barrträd).
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>

Bärande träd – skapar blom- och födoresurser. Detta är en stödvariabel, vilket innebär
att trädet måste ha fått minst ett poäng för någon av de andra kriterierna för att detta
kriterium ska tas i beaktande.

>

Förekomst av naturvårdsarter som lever i/av trädet.

>

Förekomst av död ved i kronan eller i stammen – skapar livsmiljöer för vedlevande
insekter.

>

Stor solexponering – ett poäng om solexponeringen är > 95 % oavsett trädslag eller ett
poäng om solexponeringen är > 50 % om det är ett träd vars naturvärden gynnas av
solexponering (ek och tall). Detta är en stödvariabel, vilket innebär att trädet måste ha
fått minst ett poäng för någon av de andra kriterierna för att detta kriterium ska tas i
beaktande.

>

Gammalt träd – träd som uppnått biologiskt mogen ålder som inte befinner sig i starkt
växande fas. Den exakta åldern är alltså inte den avgörande faktorn utan trädets
egenskaper som fås med åldern exempelvis grov barkstruktur, grova knotiga grenar och
kronform som i takt med ålder blir glesare hos exempelvis ek.

>

Mycket gammalt träd – gran, tall, ek och bok äldre än 200 år samt övriga trädslag äldre
än 140 -år. Uppskattades genom okulär bedömning.

>

Sav – gäller lövträd som har yttre savflöden som är ³ 10 cm.

>

Svampangrepp med en yta större än ett A5 ark.

>

Förekomst av välutvecklad sockel – skapar annorlunda struktur som livsmiljö åt
kryptogamer.

>

Förekomst av hål ³ 10 cm i grenar eller stam.

Inventeringsområdet omfattar fem delområden där planerad sträckning passerar skogsmiljöer
(fig. 2). Områdena valdes ut utifrån erfarenhet från tidigare fältbesök, inventeringar samt var det
bedömdes finnas risk för påverkan. En inventeringskorridor på ca 50 meter på båda sidor av
föreslagen sträckning för kabeln avgränsades för att täcka in arbetsområdet som krävs vid det
kommande förläggningsarbetet samt utrymme för eventuella justeringar av planerad sträckning
(effektiv inventeringsyta blev således ca 100 m). På de platser där det bedömdes att eventuella
sträckningsjusteringar kunde bli aktuella, på grund av tät förekomst av skyddsvärda träd,
utökandes inventeringskorridorens bredd något för att undersöka förekomsten av skyddsvärda
träd på eventuellt alternativa sträckningar.
Inventeringen utfördes den 15, 16, 21, 23 och 30 januari 2020 innan lövsprickningen, detta för
att lättare kunna se och identifiera de skyddsvärda träden. Mätutrustningen som användes var
GPS:en Arrow 100 Submeter GNSS Reciever från EON Positioning System med en
mätnoggrannhet på 1-10 decimeter. ID-foton togs på samtliga kartlagda träd.
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F gur 2. Övers kt över nventer ngsområdet och dess de områden.
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Resultat
Totalt kartlades 437 stycken skyddsvärda träd. Dominerande trädslag som kartlagts är bok och
ek men även en del tall och ask samt enstaka träd av alm, apel, asp, avenbok, glasbjörk,
vårtbjörk, gran, hästkastanj, klibbal, lönn, tysklönn, skogslind och sälg. Trädens poängsummor
varierar mellan 1 och 11 poäng där ett träd fått 11 poäng (fig. 3), ett träd fått 10 poäng, fyra träd
fått 9 poäng, tolv träd fått 8 poäng, 29 träd fått 7 poäng, 56 träd fått 6 poäng, 66 träd fått 5
poäng, 91 träd fått 4 poäng, 78 träd fått 3 poäng, 66 träd fått 2 poäng och 33 träd fått 1 poäng
(fig. 4). Kartor över alla skyddsvärda träd har tagits fram för att illustrera deras placering,
poängsummor och storlek (bilaga 1).
Planerad sträckning undviker majoriteten av de identifierade skyddsvärda träden genom val av
sträckning eller schaktfri kabelförläggningsmetod. Mindre sträckningsjusteringar kan i
kommande planeringsarbete behöva göras i delområde 3 (Snogeholm) och delområde 5
(Bjärsjöholm) för att undvika de skyddsvärda träden. I övriga delområden behöver planerad
sträckning inte justeras för att undvika träden.

F gur 3. Det träd som under nventer ngen gavs
högs poäng, 11 poäng. Trädet är en gamma bok
med r k g förekomst av död ved, svampangrepp,
hå gheter och mu m v ket skapar vsm jöer för
ved evande nsekter. Trädet står södra utkanten av
de område 3 (f g. 7 b aga 1).
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F gur 4. Exempe på skyddsvärt träd med 1 poäng.
Trädet är en ta som f ck poäng för s n re at va
grov ek. Trädet har en grov barkstruktur
förhå ande t s n å der v ket nd kerar att trädet har
god utveck ngspotent a att framt den b ett
värdefu t naturvärdesträd för b o og sk mångfa d.

Kartläggning av skyddsvärda träd Hansa PowerBridge

Diskussion
Planerad sträckning berör färre skyddsvärda träd än vad som förväntades innan inventeringen,
vilket är positivt eftersom det visar att den planerade sträckningen redan har valts med stor
hänsyn till naturvärden. I de fall där planerad sträckning berör skyddsvärda träd är det viktigt
att träd med höga poäng (5-11) ges hög prioritet och att skada på dessa undviks. Både enskilda
träd samt samlingar av träd med höga poäng (5-11) kan ha stor betydelse för den biologiska
mångfalden. Skada på träden undviks genom att de bevaras, alltså inte tas ner. Samtliga
skyddsvärda träd (1-11) som identifierats i anslutning till Natura 2000-området är särskilt
viktiga att ta hänsyn till för att undvika påverkan på Natura 2000-områdets bevarandestatus
(figur 3 och 4 i bilaga 1).
Träd med lägre poäng (1-4) har en lägre betydelse för biologisk mångfald och det innebär inte
lika stor skada för mångfalden om de tas ner. Dock kan i vissa områden, sett till helheten, även
dessa träd tillsammans skapa ett högt värde/höja naturvärdet. Träd med lägre poäng har i alla
inventerade områden god potential att över tid utvecklas till träd med stor betydelse för
biologisk mångfald. Detta innebär att om enstaka träd med lägre poäng behöver tas ner blir det
en liten negativ påverkan på mångfalden och om större samlingar av träd med lägre poäng tas
ner kan det få stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Olika naturvårdsarter eller
hotade arter kan dock vara knutna till enskilda träd med lägre poäng (1-4) och bör därför inte
tas ner för att undvika stor negativ påverkan. Med tanke på att det hittats intressanta
naturvårdsarter i alla delområden (Rönås, Åsumsån, Snogeholm, Assmåsa och Bjärsjöholm)
under inventeringen av vedlevande insekter (Andersson 2019), även i områden med många träd
med lägre poäng, är detta viktigt att ha i åtanke.
Försiktighetsmått och skyddsåtgärder hanteras i kommande MKB för att kunna ta hänsyn till
eventuella sträckningsjusteringar som genomförs.

Slutsatser
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•

Undvik alla utpekade träd om möjligt.

•

Prioritera att undvika träd med höga poäng, 5-11 (svarta/röda/orangea).

•

Undvik att ta ner samlingar av utpekade träd oavsett poäng.

•

Om enstaka/enskilda träd med lägre poäng, 1-4 (vita/gula), inte kan undvikas är det
acceptabelt.
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Bilaga 1 – Detaljkartor över skyddsvärda träd
Här presenteras detaljkartor över samtliga inmätta skyddsvärda träd för respektive delområde.
I kartorna framgår trädens poängsumma sett till antalet naturvårdskriterier de uppfyllt. Trädens
trädkronor har även markerats ut för att visualisera storleken på respektive träd och vilket
avstånd som bör hållas ifrån trädstammen för att undvika risken att skada trädens rotsystem vid
kabelförläggningsarbetet.
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F gur 1. Övers kt över skyddsvärda träd de område 1, Rönås.
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F gur 2. Övers kt över skyddsvärda träd de område 2, Åsumsån.
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F gur 3. Övers kt över skyddsvärda träd de område 3, Snogeho m, kartb ad 1.
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F gur 4. Övers kt över skyddsvärda träd de område 3, Snogeho m, kartb ad 2.
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F gur 5. Övers kt över skyddsvärda träd de område 3, Snogeho m, kartb ad 3.
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F gur 6. Övers kt över skyddsvärda träd de område 3, Snogeho m, kartb ad 4.
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F gur 7. Övers kt över skyddsvärda träd de område 3, Snogeho m, kartb ad 5.
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F gur 8. Övers kt över skyddsvärda träd de område 4, Assmåsa, kartb ad 1.
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F gur 9. Övers kt över skyddsvärda träd de område 4, Assmåsa, kartb ad 2.
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F gur 10. Övers kt över skyddsvärda träd de område 5, Bjärsjöho m.
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Bilaga 2 –Metod för inventering av skyddsvärda träd

Inventering av naturvärdesträd
Beskrivning av metod för inventering och inmätning
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En metod för inventering av naturvärdesträd
Bakgrund
Särskilt i urban miljö har i princip alla uppväxta träd ett bevarandevärde. Träden skapar
stadsgrönska. De erbjuder flera reglerande ekosystemtjänster såsom temperaturreglering,
bullerdämpning och flödesutjämning. De ger även kulturella ekosystemtjänster som
upplevelsevärden och identitetsskapare i omgivningen. Träden utgör också den stödjande
ekosystemtjänsten biologisk mångfald. Dessutom är det ett flertal träd som kan ha
kulturmiljövärden.
Inventering av naturvärdesträd avser dock endast värden för biologisk mångfald. SIS standard
för naturvärdesinventering (förkortas NVI), SS 199000:2014, hanterar inventering av s.k.
värdeelement, vilket definieras som element av positiv betydelse för biologisk mångfald. Träd
med särskild betydelse för biologisk mångfald är värdeelement. SIS standard från 2014 anger
dock inga kriterier eller någon metod för identifiering av naturvärdesträd.
Att kartlägga naturvärdesträd är en ofta återkommande fråga i projekt med detaljplaner och
infrastruktur. Det är relativt många exploateringsprojekt som kan behöva göra anmä lan om
samrå d enligt 12 kap. 6 § miljö balken för hur projektet berör skyddsvärda träd enligt
åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet (Naturvårdsverket 2004,
rapport 5411).
Därför har Calluna tagit fram en metod för kartläggningen som huvudsakligen baseras på
referenser till redan framtagna inventeringsmetoder samt befintliga definitioner av ekologiska
faktorer.
De flesta kriterierna i metoden följer anvisningar i Naturvårdsverkets manual för inventering av
skyddsvärda träd i kulturlandskapet1 och Skogsstyrelsens handbok för
nyckelbiotopsinventering2. Andra referenser som har granskats och använts är Standard för
trädinventering i urban miljö3 samt Trädvård – Termer och definitioner4.

”En användare kan
enkelt se varje
enskilt träd och
förstå varför just
detta anses vara ett
naturvärdesträd”

Inventeringsmetoden är framtagen för att fungera i såväl
stads- och kulturlandskapet som i skogen. En användare
(granskare, beställare, markägare etc.) kan enkelt se varje
enskilt träd i inventeringsresultatet och förstå varför just
detta anses vara ett naturvärdesträd när inventeringen
utförs enligt denna metodbeskrivning. Användaren får även
en indikation på trädets grad av naturvärde.

Metoden benämns ”Inventering av naturvärdesträd”.
Begreppet naturvärdesträd används medvetet som ett
bredare samlingsnamn på träd med naturvärde. Metoden
fångar in fler träd än Naturvårdsverkets inventeringsmetod ,
exempelvis träd som är s.k. efterträdare till skyddsvärda träd.

1

Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009 04 06

2

Skogsstyre sen, 2013. Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyre sen, Jönköp ng.

3

2015. Standard för trädinventering i urban miljö. Sver ges antbruksun vers tet. Rapport 2015:14. ISBN 978 91
576 8904 7. A narp 2015.

4

Svensk standard, SS 990000:2014. Trädvård
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Snabb och upprepningsbar metod
Inventeringsmetoden är relativt snabb och anpassad för inventering av naturvärdesträd i urban
miljö, skog eller kulturlandskap.
Tidsåtgång
Ett riktmärke är att skattningens tidsåtgång anges till tio minuter per träd för att registrera de
uppgifter som behövs enligt Naturvårdsverkets metod5. Till detta tillkommer tid för att ta sig till
inventeringsområdet och söktiden efter naturvärdesträd inom inventeringsområdet.
Foton
Det rekommenderas att ett foto tas av varje träd och att bilden sedan knyts till trädets IDnummer i inventeringen.
Teknisk utrustning vid inmätningen
Utförande organisation ska ange vilken teknisk utrustning som har använts vid inmätningen.
Lägesnoggrannheten ska kunna beskrivas.
En inmätning som endast ger 5–10 meters noggrannhet, exempelvis en smartphone utan
korrektionstjänster, är inte lämplig eftersom det då vid ett återbesök är svårt att identifiera
vilket träd som är vilket, ifall flera träd står nära varandra.

Enkel alternativt komplex poängsättning
I enkelt utförande av metoden är möjliga poäng endast 1 eller 0 (förekommer eller inte). För att
vara ett naturvärdesträd måste minst en parameter för trädet ha fått poäng 1.
Ett mer komplext utförande av metoden är också möjligt. För vissa av de ekologiska faktorerna
ges då möjligheten att sätta poäng utifrån en skala (inte bara 1 eller 0) beroende på styrkan i
kvaliteten av den ekologiska faktorn. Exempelvis kan förekomst av flera rödlistade arter, eller
artfynd i kategorier hotade arter, ge högre poäng än 1.
En indikation på grad av naturvärde för trädet fås genom en
summering av poängen för de ekologiska faktorerna.
Resultatet av summeringen kan bearbetas vidare för att
definiera olika naturvärdesklasser för träden. Summeringen
kan enkelt användas för visualisering i resultatkartor där
användaren på ett tydligt sätt får indikation på gradering av
betydelse för biologisk mångfald.
Det är upp till varje enskilt projekt att bestämma om
komplexiteten i poängsättningen ska utökas.

”Det är upp till varje
enskilt projekt att
bestämma om
komplexiteten i
poängsättningen
ska utökas”

Den metod som beskrivs i detta dokument gäller för enkelt utförande (poäng 0 eller 1).
Instruktioner för bearbetning av summeringen för naturvärdesklasser tas inte upp här.

Söka ut ”Skyddsvärda träd”
Från inventeringsresultaten kan urval göras som identifierar träd som uppfyller kriterierna i
Naturvårdsverkets inventeringsmetod Skyddsvärda träd. Nedan citeras kriterierna för den
metodens två klasser Särskilt skyddsvärt träd respektive Övrigt skyddsvärt träd.

5

Naturvårdsverket, 2009. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Version 1:0 : 2009 04 06
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Särskilt skyddsvärt träd
Med sä rskilt skyddsvä rda trä d avses fö ljande enligt An tgä rdsprogram fö r sä rskilt skyddsvä rda
trä d i kulturlandskapet:
•

Jätteträd – trä d ≥ 1 meter i diameter på det smalaste stä llet upp till brö sthö jd (brö sthö jd
= 1,3 m ö ver marken).

•

Mycket gamla träd6 – gran, tall, ek och bok ä ldre ä n 200 å r, övriga trä dslag ä ldre ä n
140 å r.

•

Grova hålträd – trä d ≥ 0,4 meter på det smalaste stä llet upp till brö sthö jd med
utvecklad hå lighet i stam (eller gren).

Observera att även ett dött träd som uppfyller dessa kriterier är ett särskilt skyddsvärt träd.
Länsstyrelsens bedömning är att Särskilt Skyddsvärda träd omfattas av 12:6 samråd i
Miljöbalken.
Övrigt skyddsvärt träd
Oq vriga skyddsvä rda trä d (vilka inte uppfyller kriterierna för särskilt skyddsvärda) utgö rs av:
•

Dö da stå ende/liggande trä d ≥ 0,4 meter på det smalaste stä llet upp till brö sthö jd alt. frå n
stambas (fö r liggande avbrutna stammar gä ller ≥ 0,4 meter vid brottstä lle).
Dö da liggande trä d ska ej registreras om veden ä r så murken att man vid mä tstä lle utan
ansträ ngning kan trycka in hela bladet på en morakniv (=10 cm).

•

Hamlade trä d

Vidare kan även efterträdare till jätteträd (även kallat blivande jätteträd) väljas ut från
inventeringsresultatet. Länsstyrelserna7 använder att efterträdare ska finnas inom 500 m från
ett jätteträd. Efterträdare är 50–99 cm i diameter8.

6

Mycket gamla träd

anmärkning gällande metoden:

Det är van gt med nventer ngar där man nte med säkerhet har kunnat bedöma v ka träd som är Mycket gamla träd en gt
Naturvårdsverkets kr ter er. Om eventue k assn ng som Mycket gamla träd nte har bedömts så kan nte urva på den
parametern göras. Urva et används för att söka ut särsk t skyddsvärda träd e er för att utes uta att ett träd nte är särsk t
skyddsvärt.
K assn ng av Mycket gamla träd är ofta svår att bedöma t för t gt fä t. Att studera borrkärnor är ett re at vt rättv sande sätt att
bestämma ett träds å der. Det är dock van gt med nventer ngar där trädå der bestäms på annat sätt än genom borrn ng, b and
annat eftersom många träds ag är svåra att borra (gran och ta är ättborrade, medan det mer sä an borras övr ga träds ag).
I fä t bedömer nventeraren stä et om trädet kan k assas som Gammalt träd. Den bedömn ngen baseras på "Väg edn ng
å dersbestämn ng träd från Manua för bas nventer ng av skoghab tat 2007 06 21 vers on 5.5 Naturvårdsverket", v ken beskr vs
tabe en nedan, parametern Gammalt träd. A a träd som k assas som Gammalt träd är dock nte även Mycket gammalt träd.
7

T.ex. Västra Göta and, Inventer ng av Skyddsvärda träd 2006:61.

8

Person g kommun kat on:
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