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Introduktion och bakgrund  
Gamla träd är en bristvara i dagens landskap och bör betraktas som omistliga oavsett var de än 
påträffas. Förutom att de ofta har höga kulturhistoriska värden så finns det ett stort antal hotade 
växter och djur som är beroende av dem. Bevarandet av gamla träd anses därför i många avseenden 
som nyckeln till bevarandet av denna mångfald. Naturvårdsverket har fastställt ”Åtgärdsprogram för 
särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet” som innehåller konkreta åtgärder för skydd och vård av 
dessa träd (se faktarutan nedan). Gamla träd har en fantastisk förmåga att överleva. Samtidigt måste 
de behandlas med försiktighet om de ska leva så länge som möjligt.  
 
I samband med framtagande av ny detaljplan har Skövde kommun gett Pro Natura i uppdrag att göra 
en naturvärdesbedömning och vitalitetsbedömning av tio träd norr om Resecentrum och i 
Tingshusparken, Skövde stad. Åtgärdsförslag har också tagits fram som en del av uppdraget.  
 
 

”Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet förväntas ha positiva 
effekter för över 400 rödlistade arter. 
 
Med särskilt skyddsvärda träd avses: 
a) jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. 
b) mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 
år. 
c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i 
huvudstam. 
 
Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper hos det enskilda 
trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen” 
(Höjer & Hultengren 2004) 
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Metod 
 
Inventeringen har utförts av Leif Andersson (naturvärdesbedömning och dokumentation av arter) 
och Vikki Bengtsson (vitalitetsbedömning och förslag på åtgärder). Den första delen gjordes den 25 
mars och den sistnämnda den 27 mars 2014. 
 
Inventering av skyddsvärda träd och dokumentation av arter 
 
Inventering för naturvärdesbedömning har följt den metodik som används för inventering av 
skyddsvärda träd i Västra Götalands län (Furustam 2006).  
 
De data som samlas in i denna del är: 
 
Trädslag 
Omkrets 
Läge (nord- och östkoordinater – enligt RT90 2,5 gon V) 
Biotop 
Hävdtyp 
Vitalitet (denna redovisas ej då särskild inventering av detta gjorts) 
Hålighet 
Om trädet är gammat eller senvuxet 
 
Normalt insamlas även data vad gäller hot, åtgärdsbehov, påverkan/ingrepp och indikatorarter men 
då data om detta redovisas separat eller på grund av läge i stadsmiljö är irrelevant redovisas det ej i 
denna del. 
 
Dokumentationen av arter har varit inriktad på dominanter och naturvårdsarter. Eftersom det är 
angeläget att minimiera påverkan på träden har endast små insamlingar av presumtivt intressanta eller 
svårbestämda dominanta arter gjorts för kontroll i laboratorium. Därför är artangivelserna inte 
kompletta vad det gäller förekomst av arter men de torde ändå ge ett begrepp om epifytsamhällena, 
artrikedomen och förekomst av naturvårdsarter på träden. 
 
Med naturvårdsarter menas här: Art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv 
är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för skyddade 
arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter och nyckelarter. I enlighet med den 
standard för naturvärdesinventering som är under framtagande kan också egna naturvårdsarter 
användas med motivering. 
 
Två egna arter har här använts – Orthotrichum pumilum, dvärghättemossa och Caloplaca obscurella 
(en orangelav utan svenskt namn). Motivet är att de noteras i ekologiska kataloger (Hallingbäck 1995 
och Hallingbäck 1996) som arter som indikerar högt naturvärde. 
 
Artangivelserna har sedan fyllts i i den sammanfattande tabellen över naturvärden (se tabell 2). 
För artrikedom har en skala om 0-3 använts: 
 
0: 0-10 noterade arter1 
1: 11-20 noterade arter 
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Ihålig stam, viktigt habitat. Träd 7. 
Sammanfattande naturvärdesbedömning av träden 
 
För att göra en sammanfattande bedömning av naturvärdet av varje träd så har angivelserna för 
barkkondition - finns grov sprickig bark (levande) BSK, barkkondition - lös bark (>30x30cms 
area) – BSK, savflöde (torr - antal, blöt – antal), sprickor i grenar (antal > 15 cm diameter), 
fläkskador ärr/övervallning, ihålighet stam värde, antalet hål värde, röta värde, antalet 
vattenfyllda håligheter, död ved i kronan värde, tecken/spår fåglar, tecken/spår fladdermus, 
tecken/spår insekter lagts samman med angivelserna för naturvårdsarter respektive artrikedom. 
Värdena för naturvårdsarter och artrikedom följer indelningen ovan. Detta ger då en summa 
naturvärdespoäng som kan variera mellan 0 och 23. 
 
Naturvärdena har delats in i följande naturvärdesklasser enligt tabell 1. 
 

Naturvärdesklass 

Mycket viktiga träd för biologisk mångfald (18 - 23 poäng) 

Viktiga träd för biologisk mångfald (12 - 17 poäng) 

Träd med visst värde för biologisk mångfald (6 - 11 poäng) 

Träd med begränsat värde för biologisk mångfald (0 - 5 poäng) 

 
’Tabell 1: Naturvärdesklasser för träd.  
 
Den sammanfattande bedömningen av naturvärdena för respektive område ör gjord efter en 
indelning i fem nivåer. Mycket högt naturvärde, högt naturvärde, påtagligt naturvärde, visst 
naturvärde och lågt naturvärde. 
 
 
Redovisning 
 
Data erhållna genom inventering av skyddsvärda träd redovisas trädvis nedan tillsammans med 
foto av varje träd. Ytterligare foton levereras separat.  
 
Uppgifter från naturvärdesbedömningen och bedömningen av hälsotillstånd redovisas i en 
sammanfattande tabell. Samtliga uppgifter levereras i en särskild Excel-tabell. 
 
En karta över trädens numrering och läge redovisas i bilaga 1. 
 
Data över noterade epifyter redovisas i bilaga 2. 
 
Förslag på åtgärder för de olika träden redovisas i bilaga 3. Här redovisas också tidigare gjorda 
åtgärder och skador/hot mot träden. 
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Naturvärdesbedöming 
 
Sammanfattning av den trädvisa naturvärdesbedömingen gjord i de båda inventeringsmomenten 
redovisas nedan. 
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1 390 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 23 

2 391 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 8 22 

3 392 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 

4 393 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 21 

5 384 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 11 21 

6 385 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 10 25 

7 396 1 1 1 0 1 3 1 2 1 0 1 0 1 1 1 15 25 

8 387 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 8 21 

9 388 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 7 20 

10 389 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 24 

 

Tabell 2: Data från naturvärdesbedömning och bedömning av hälsotillstånd 
 
Noterade epifyter redovisas i bilaga 2. 
 
Nedan redovisas resultatet av naturvärdesbedömningen i punktform. 
 
 9 av 10 träd som inventerades hade hål. Håligheter i träd utgör ett mycket viktigt habitat som 

utnyttjas av bland annat fåglar, fladdermöss och insekter. Hålträdsmiljöer utgör en bristvara i 
landskapet och de därför är viktiga från ett habitatperspektiv 

 Av de inventerade träden bedöms ett träd som viktigt (7, bricka nr 386) för bevarande av 
biologisk mångfald knutna till träd. naturvärden (naturvärdespoäng mellan 12 och 17).  Fem träd 
har värden för bevarande av biologisk mångfald knutna till träd (naturvärdespoäng mellan 6 och 
11). Fyra träd har begränsade naturvärden. 
 
 

 

Naturvärdesklass 
Antal träd 

Mycket viktiga träd för biologisk mångfald (18 - 23 poäng) 0 

Viktiga träd för biologisk mångfald (12 - 17 poäng) 1 

Träd med visst värde för biologisk mångfald (6 - 11 poäng) 5 

Träd med begränsat värde för biologisk mångfald (0 - 5 poäng) 4 
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Tabell 3. Trädens naturvärden 
 
 7 träd hade röta; antingen vita eller bruna eller både.  
 5 träd hade minst ett savflöde, en viktig miljö för insekter. 
 6 träd hyste naturvårdsintressanta arter av lavar, mossor eller svampar.  
 
 
Naturvärdesbedöming av de båda inventeringsområdena 
 
Norr om Skövde Resecentrum 
 
De fyra lindarna norr om Skövde Resecentrum är belägna i en miljö med huvudsakligen hårdgjorda 
ytor. Platsen är starkt påverkad av trafik (bil, järnväg och buss). Läget för träden är förhållandevis 
exponerat. Träden är ej särskilt gamla. 
 
Det har på grund av årstiden inte gått att avgöra vilken typ av lind det är. Intrycket är att det är en 
påfallande frisk epifytflora för att vara så exponerad för trafik. Epifytfloran har för att vara lind 
ganska stort inslag av arter som föredrar basisk miljö vilket sannolikt beror på dammpåverkan. 
Sammantaget bedöms träden har visst värde. 
 
 
Tingshusparken 
 
Träden i detta område är belägna i en parkmiljö. Enligt muntlig uppgift från boende intill parken så 
är träden en del av en tidigare allé upp mot komministerbostället i Skövde. Träden har därför 
sannolikt kulturhistoriskt värde. Detta har dock inte vidare utretts i detta arbete. 
 
Läget för träden i parken är förhållandevis skyddat av omgivande bebyggelse. Samtliga träd är lönnar 
(Acer platanoides). Träden är relativt gamla och flera av dem uppfyller väl kriterierna för skyddsvärda 
träd.  
 
Sammantaget har detta område påtagligt biologiskt värde. 
 
 
Åtgärdsförslag och bedömning av trädens kondition 
 
Nedan redovisas en sammanfattning av föreslagna åtgärder och en bedömning av trädens kondition i 
punktform. 
 
 De flesta träd har bra övervallningsförmåga vilket är ett tecken på god vitalitet.  
 Det största trädet (7, bricka nr 386) har en omkrets på 334 cm. 
 I stort sett alla är skadade vid stambasen. Skadorna härrör troligtvis från påkörning eller 

markskötsel med till exempel gräsklippare, röjsåg eller snöplog. Förslagsvis lämnas en oklippt 
zon intill stammen för att undvika skador i samband med gräsklippning (framförallt runt 
lönnarna). 

 Lämpligen planteras två nya lönnar mitt emot träd nummer 8 (bricka nr 387) och 9 (bricka nr 
388) för att komplettera landskapsbilden och de befintligta gamla träd  
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 Lindarna bör beskäras regelbundet vid ungefär samma ställe där det har gjorts tidigare så att de 
behålls i samma storleksordning. Risken finns annars för flera påkörningskador.  

 Det är viktigt att konditionen på de gamla träden följs upp ungefär vartannat år.  
 Lindarna 1 (bricka nr 390`) och 4 (bricka nr 393) behöver helst förbättrade växtbäddar. Om inte 

detta går att ordna för träd 393, överväg att ta bort trädet och plantera ett nytt i grönytan söder 
därom. 

 Träd 7 (bricka 386) (en lönn) har en vajer i kronan som behöver besiktigas av en arborist samt 
stång och två fästen som har blivit övervallade (se bilderna). Lämpligen bör man utföra en 
tomografisk undersökning för att utvärdera eventuella skador orsakades av stången och dess 
fästen snarast.  

 Tidigare stamkvistning har sällan lett till övervallning förmodligen på grund av trädens ålder. 
Med äldre träd bör stora snittytor undvikas i alla möjliga mån (störa än 10 cm).  

 
 
Angivelse av trädets hälsotillstånd (viability score) 
 
Uppgifter om trädens tillstånd (angivelse av trädets hälsotillstånd) får man fram genom att bedöma 
vitalitet, sannolikheten för en gradvis försämring av träden och sannolikheten för att träden skall 
kollapsa. Då får man även reda på var man bör sätta in lämpliga skötselåtgärder. Tillståndet bedöms 
enligt en skala från 1 till 30 där 30 är det bästa tillståndet. En angivelse på 12 indikerar att trädet visar 
en tydligt nedåtgående hälsotrend medan 10 anger att trädet sannolikt kommer att dö inom en nära 
framtid. Inga av de undersökta träden i Skövde fick en hälsotillståndsangivelse som var lägre än 20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4: Angivelse av trädets hälsotillstånd. Röd markering = träd i dålig kondition (åtgärder oftast ej 
verkningsfulla), gul markering = träd där åtgärder kan få störst nytta, grön markering = träd i god kondition.  
 

 Antal 
träd 

Träd i dålig kondition 
(1-10) 0 
Träd där åtgärder kan 
få störst nytta (11-20) 1 
Träd i god 
kondition(21-30) 9 
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Bilaga 1 a: Läge och numrering av träd norr om Skövde Resecentrum



Bilaga 1 b: Läge och numrering av träd i Tingshusparken



Bilaga 2: Noterade epifyter på träden.  

 

Art med asterisk är naturvårdsart. 

Art  Träd 1 Träd 2 Träd 3 Träd 4 Träd 5 Träd 6  Träd 7  Träd 8 Träd 9 Träd 

10 

     

Mossor     

Amblystegium serpens, späd krypmossa    X 

Hypnum cupressiforme, cypressfläta  X X  X  X

Leucodon sciuroides, allémossa ( X    

Orthotrichum affine, strimhättemossa  X   X  X X

Orthotrichum diaphanum, hårhättemossa  X X X  X  X X

Orthotrichum obtusifolium, trubbhättemossa  X X   

Orthotrichum pumilum, dvärghättemossa *  X X X X X    X

Orthotrichum speciosum, trädhättemossa      X

Pylaisia polyantha, aspmossa    X  X

Syntrichia ruralis, takmossa  X     X X

     

Lavar     

Amandinea punctata, liten skivlav X    

Caloplaca cerinella    X 

Caloplaca citrina coll., mjölig orangelav      X

Caloplaca obscurella *  X   

Candelaria pacifica, citronlav  X X X X X X    X X

Candelariella xanthostigma, grynig ägglav  X X X X X  X  X

Haematomma ochroleucum, blodplättlav  X    

Hypogymnia physodes, blåslav  X    

Lecania cyrtella  X  X 

Lecanora cfr albescens, vit kantlav X    

Lecanora carpinea, al‐lav  X X    

Lepraria incana, blågrå mjöllav  X X X    



Melanohalea exasperatula, klubbsköldlav  X    

Parmelia sulcata, skrynkellav  X X   X 

Pertusaria albescens, mjölig porlav X    

Phaeophyscia nigricans, dvärgkranslav  X     X X

Phaeophyscia orbicularis, kranslav X X X X X X X  X  X X

Phlyctis argena, blemlav  X X X  X  X X

Physcia adscendens, hjälmrosettlav  X    

Physcia caesia, stoftlav  X X    

Physcia tenella, finlav  X X X X X X X  X  X

Physconia enteroxantha, gulkantad dagglav  X X    

Pleurostica acetabulum, kyrkogårdslav  X X X X X   X  X X

Scoliciosporum chlorococcum, trädgrönelav  X X X  X 

Xanthoria candelaria, ljuslav  X X X   X  X X

Xanthoria parietina, vägglav  X X X X X X X    X X

Xanthoria polycarpa,  mångfruktig vägglav  X X X    

      0

Antal arter  8 15 10 10 17 12  13  15  14 13

Antal naturvårdsarter  1 1 1 1 2    1

 



Bilaga 3: Skador, tidigare åtgärder och förslag på 

åtgärder och skötsel 

 

Träd 
nr 

Bricka 
nr 

Skador/hot  Tidigare 
åtgärder 

Åtgärdsförslag  Återkommande 
skötsel 

Kommentar 

1 390 väg, hårdyta 
intill stammen, 
stamskador 
från 
motorfordon, 
stamkvistning,  

stamkvistning, 
beskärning 

Förbättra och 
förstora 
växtbädden så att 
inte hårdgjorda 
ytor når ända in 
till stammen och 
flytta helst vägen 
så att skador från 
motorfordon 
undviks 

Beskärning för att 
hålla trädet i 
samma storlek 
som idag ca 10m 
högt 

 

2 391 väg, skador 
från 
gräsklippning, 
skador från 
motorfordon, 
stamkvistning 

stamkvistning, 
beskärning 

Ge helst trädet 
lite mer utrymme 
vid väg sidan.  

Beskärning för att 
hålla trädet i 
samma storlek 
som idag ca 10m 
högt 

 

3 392 skador från 
gräsklippning, 
cykelbana, 
stamskador, 
stamkvistning 

stamkvistning, 
beskärning 

Förbättra helst 
växtbädden 

Beskärning för att 
hålla trädet i 
samma storlek 
som idag ca 10m 
högt 

 

4 393 Skador vid 
basen, ev. 
Rotskador, väg 

stamkvistning, 
beskärning 

Trädet behöver 
mer utrymme. 
Om inte detta går 
att ordna, 
överväg att ta 
bort trädet 

Beskärning för att 
hålla trädet i 
samma storlek 
som idag ca 10m 
högt 

Eventuellt tas 
trädet bort och 
ett nytt 
planteras i 
grönyta söder 
om. 

5 384 Skador vid 
basen, ev. Pga 
gräsklippning, 
marktryck, 
stora snittytor 
som har inte 
vallat över 

Stamkvistning  Besiktiga trädet 
årligen 

Håll mer 
avstånd från 
stambasen vid 
gräsklippning 
för att undvika 
stamskador i 
fortsättning. 

6 385 Skador vid 
basen, ev. Pga 
gräsklippning, 
marktryck, 
stora snittytor 
som har inte 
vallat över 

Stamkvistning,  Reducera NV 
gren med 2-3m 
inom två år 

Besiktiga trädet 
årligen 

Håll mer 
avstånd från 
stambasen vid 
gräsklippning 
för att undvika 
stamskador i 
fortsättning. 



7 396 Skador vid 
basen, ev. Pga 
gräsklippning, 
marktryck, 
stora snittytor 
som har inte 
vallat över 

Stamkvistning, 
kronstabilisering 

Vajer i kronan 
behöver 
besiktigas samt 
stång och fästen 
som har blivit 
övervallade (se 
bilderna). 
Tomografi 
behövs för att 
utvärdera skador 
pga stången 
snarast 

Besiktiga trädet 
årligen 

Håll mer 
avstånd från 
stambasen vid 
gräsklippning 
för att undvika 
stamskador i 
fortsättning. 
Hög vitalitet 
och fint 
skyddsvärt träd 

8 387 Skador vid 
basen, ev. Pga 
gräsklippning, 
marktryck, 
stora snittytor 
som har inte 
vallat över 

Stamkvistning Reducera SÖ 
gren med 3-4m i 
översta delen 
inom ett år 

Besiktiga trädet 
årligen 

Håll mer 
avstånd från 
stambasen vid 
gräsklippning 
för att undvika 
stamskador i 
fortsättning. 

9 388 Skador vid 
basen, ev. Pga 
gräsklippning, 
marktryck, 
stora snittytor 
som har inte 
vallat över 

Stamkvistning  Besiktiga trädet 
årligen 

Håll mer 
avstånd från 
stambasen vid 
gräsklippning 
för att undvika 
stamskador i 
fortsättning. 

10 389 Skador vid 
basen, ev. Pga 
gräsklippning, 
marktryck, 
stora snittytor 
som har inte 
vallat över 

Stamkvistning  Besiktiga trädet 
årligen 

Håll mer 
avstånd från 
stambasen vid 
gräsklippning 
för att undvika 
stamskador i 
fortsättning. 

 

 


