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Förord
Ett av de största åtgärdsprogrammen i Naturvårdsverkets satsning på hotade
arter är åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.
Arbetet utgör en viktig del för att kunna nå miljökvalitetsmålen Ett rikt
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Som en del i arbetet med att
vårda de skyddsvärda träden har Länsstyrelsen låtit ta fram en trädvårdsplan
för de naturminnen i länet som utgörs av träd.
Författare till trädvårdsplanen är Vikki Bengtsson och Mattias Lindholm,
Pro Natura och de tackas för sin insats. Författarna ansvarar för rapportens
innehåll och den avspeglar inte nödvändigtvis Länsstyrelsens åsikt.

Anna Stenström
Koordinator Åtgärdsprogram för hotade arter
Länsstyrelsen Västra Götalands län

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. Att frihugga för fort kan leda till att barken torkas ut och att trädet
dör i förtid. Att ta för mycket vid ett tillfälle när man utför beskärning kan leda till att vitaliteten
minskar och trädet dör i förtid. Därför är det viktigt att entreprenören som utför arbetet som
förslagits i de här trädvårdsplanerna är uppdaterad med de senaste råden angående skötsel av gamla
träd.
Enligt bestämmelserna i Miljöbalken så kan ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas eller
vårdas särskilt förklaras som naturminne av Länsstyrelsen eller kommunen. Även det område på
marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme får då ingå. De flesta
naturminnen avser gamla vackra träd. I Västra Götalands Län så finns det 238 träd som är förklarade
som Naturminne. De flesta var inventerade som en del av inventeringen av skyddsvärda träd i 2005.
För att vårda och prioritera skötsel av naturminnesträd i Västra Götalands Län fick Pro Natura
uppdraget för att ta fram en individuell skötselplan för varje sådant träd (ett urval av naturminnen
gjordes av Länsstyrelsen som omfattade alla lövträd).

”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”
(Naturvårdsverket, 2004)

Metod
Alla träd inventerades med avseende på vitalitet, de förseddes med en identitetsbricka och
fotograferades. Vid inventeringen samlades följande information in (se bilaga 1):
 Skottbildning och var de var lokaliserade
 Förmåga till övervallning
 Andel levande kronverk jämfört med den
ursprungliga kronan (4-gradig skala där 4 >75% kronan, 3 – 50-75%, 2 – 25-50%, 1
- <25% levande kronverk)
 Andel av den befintliga kronan som är
levande (10-gradig skala)
 Beskuggning 4-gradig skala, då 4 är helt
beskuggat, 3 är beskuggat från en eller två
sidor och ovanifrån, 2 är beskuggat från
tre eller fyra sidor men ej ovanifrån, 1 är
beskuggat från en eller två sidor och ej
ovanifrån)

 Notering av skador eller hot
 Målsättning för varje träd angående
skötsel och sluthöjden efter att alla
åtgärder genomförts.
 För varje träd bedömdes slutligen vilken
skötsel som behövs för att förlänga livet
på det enskilda trädet
 Översiktlig beskrivning av trädet och
skötsel
 Hinder för utförandet av skötsel och
övriga kommentarer

Under 2005 inventerades samtliga naturminnesträd inom ramen för åtgärdsprogrammet för särskilt
skyddsvärda träd. Varje träd försågs med en GPS-koordinat och vissa data såsom stamomkrets etc.
samlades in. Under arbetet med att ta fram trädvårdsplaner var det i vissa fall svårt att skilja enskilda
träd åt på grund av att de växer väldigt nära varandra och noggrannhet på GPS koordinater från 2005
var mer än 20 meter. Då detta inträffade gjordes ett försök att koppla rätt träd till data som redan
insamlats. Ibland var detta dock omöjligt att reda ut och i så fall togs nya GPS koordinater för trädet
samt omkrets.

Naturminnet Sveneby i Töreboda; förmodligen det som var i bäst kondition av alla naturminnesträd som besöktes.
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Resultat och de viktigaste slutsatserna
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Diagram med samtliga natuminnesträd fördelade på trädslag och omkrets.
 237 träd inventerades (178 ekar, 26 askar, 17 bokar, 6 lindar, 4 almar, 2 lönnar, 2 päronträd, 1
klibbal, 1 bohuslind).
 Största trädet är en ek som har omkretsen 927 cm (Lidköping, Läckö).
 129 träd har ett levande grenverk som utgör mer än 70 % av den befintliga kronan
 116 träd har mer än 75 % av den ursprungliga kronan kvar
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 154 träd har bra övervallningsförmåga vilket är ett tecken på god vitalitet. 16 träd hade dålig
övervallningsförmåga.
 5 träd har dött sedan det senaste inventeringstillfället (2005) varav 3 ekar, 1 ask och 1 bok.
 64 träd är beskuggade på tre eller fyra sidor eller ovanifrån vilket är ett problem. Det finns
flera träd där frihuggning har skett sedan det senaste inventeringstillfället. En tredjedel av
träden står helt fritt.
 Frihuggning bör påbörjas inom ett år för 48 träd. Igenväxning tvingar de gamla träden att
sträcka sig efter ljus i en enda riktning vilket kan skapa instabilitet och ökar på sikt risken för
att trädet förloras i förtid. Frihuggning måste genomföras försiktig för att inte resultera i nya
problem med kraftig vindexponering eller torka som i sin tur kan öka risken för att trädet
dör.
 Det finns naturminnen som innehåller flera träd och där träden skuggar varandra. Detta
betyder att det hade varit bra att eventuellt ”offra” eller veteranisera ett eller två
naturminnesträd så att de andra kan få mera ljus och leva vidare (till exempel Mellområdene
1:9, Viksängen).
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Diagram som visar de vanligaste hoten mot naturminnesträdens långsiktiga överlevnad.
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 Många naturminnesträd växer i utsatta lägen. Mer än en tredjedel växer intill en väg. Nästan
80 träd har synliga rotskador. Förmodligen är det delvis på grund av det synliga läget som
träden ursprungligen har blivit skyddade. Detta kan dock vara ett problem nu och det utsatta
läget kan orsaka att träden dör i förtid. Säkerhetsfrågor spelar också en större roll när träden
står intill en väg. Detta kan innebära en ökad risk att olika typer av beskärning genomförs
som inte i första hand gynnar det enskilda trädets hälsa.
 181 träd (mer än 75 %) har någon form av skador eller hot. Det finns ganska många träd som
har stam och rotskador på grund av olämplig markskötsel med till exempel gräsklippare eller
röjsåg.
 Generellt verkar inte hänsynen till rotsystemen ha varit stor runt naturminnesträden.
 En naturlig del av åldringsprocessen är att gamla träd börjar ”växa ned”. Detta har dock inte
skett på vissa träd där så hade förväntats. Därför föreslås en försiktig beskärning som
stimulerar och påskyndar denna process, vilket gör att risken för att träden ska kollapsa
minskar.
 För 42 träd rekommenderas att beskärning påbörjas i år.
 De träd som identifierats som högprioriterade för skötselåtgärder är träd som löper hög risk
att kollapsa eller brytas sönder men som samtidigt har ett gott hälsotillstånd. Det betyder att
insatta skötselåtgärder har god chans att lyckas och att man därmed kan säkerställa ett fortsatt
gott hälsotillstånd för dessa träd i framtiden. Många träd har tidigare blivit underkvistade eller
beskurits på ett sådant sätt att trädens stabilitet påverkats. Detta bör undvikas i framtiden. De
åtgärder som har föreslagits i trädvårdsplanen har syftet att bevara de ursprungliga träden så
länge som möjligt. Detta är också det som är mest gynnsamt för de flesta arter knutna till
gamla träd.
 Alla markägare som vi hade kontakt med kände till ”sina” naturminnesträd. Många var
väldigt stolta och vill gärna veta mer om hur de kan sköta dem på bästa sätt. Många vill också
få se trädvårdsplanen för just deras träd. Ett infoblad eller broschyr skickat till markägare
hade varit ett bra sätt att uppmuntra markägare samt öka deras kunskap om trädens rotmiljö.
 Det finns några askar där hamling rekommenderas inom några år under förutsättning att de
inte har askskottssjuka. Innan beskärning bör dock de senaste råden från Länsstyrelsen tas i
beaktande. Under 2009 var rådet att hamling borda vänta tills mer information har kommit
fram (Bengtsson & Stenström, 2009).
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Diagram som visar de vanligaste typerna av skötsel som rekommenderas samt när detta bör ske. Det bör
noteras att prioritering fyra och fem omfattar en längre tidsperiod.

Hur ska planerna tolkas?
Även om flera återkommande skötselrekommendationer har skrivits i trädvårdsplaner så måste
varje skötselåtgärd utvärderas innan nästa utförs. Det är i stort sett omöjligt att veta hur ett träd
kommer att utvecklas efter en åtgärd och dessutom finns det många andra faktorer som kan spela
roll, som sjukdomar eller klimatförändringar. Det är också av väldigt stor vikt att de som utför
arbetet har erfarenhet av att arbeta med gamla träd. Att arbeta med gamla träd har många
olikheter jämfört med att arbeta med yngre träd och detta måste man ta hänsyn till. Se litteratur
lista för mer information och bakgrund.
För vissa träd anges bara en åtgärd som ska utföras vid ett tillfälle, för andra anges flera åtgärder
som genomförs etappvis med ett slutdatum och för ytterligare andra anges åtgärder som bör
göras löpande. Engångsåtgärder är beskrivna under Initiala åtgärder. Där trådvårdsplanen föreslår
etappvis skötsel som till exempel reducera kronan med 10 % vart 8: e år beskrivs detta under antalet
åtgärdstillfällen och tidsperiod samt målsättning.
Exemplet nedan bör tolkas på följande sätt: inom fyra till fem år bör man börja med att reducera
kronan med 10 % och återkomma nio år senare (dvs 13-14 år framåt från idag), arton år senare
(22-23 år framåt från idag), och utföra samma åtgärd (efter utvärdering av varje åtgärdstillfället så
klart). När man är färdigt så har man gjort åtgärden tre gånger och trädet bör vara ca 12m hög vid
2033. Målsättning (höjd) för trädet bör nås efter alla tre åtgärdstillfällen.
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Åtgärder som bör göras i fortsättning till exempel Röj sly vart 8: e år upp till 15 m runt om
trädet har ingen slutperiod eller målsättning.
Frihugging av gamla träd bör utföras med försiktighet. I trädvårdsplanerna har vi tagit hänsyn till
detta genom att använda en kombination av olika åtgärder som hamling, ringbarkning och
avverkning av kringstående träd. Om man frihugger för fort så kan trädet utsättas för uttorkning
både i barken och i marken. Vatten och näringsförhållande ändras när man röjer bort träd och
buskar. Desto längre ett träd har varit igenväxt desto långsammare bör en frihuggning göras.
Se litteraturlista för mer för mer information om skötsel av gamla träd.
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1 – Fältblankett med noterade parametrar per träd
2 – Skötselplaner för varje träd
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BILAGA 1 – Fältblankett med noterade parametrar per träd
Fältblankett
Datum
Träd nr LST
Tag nr
Foto nr.
Fotoriktning
Trädslag
Befintlig levande krona (1(>50%)
2(25-50%) 3(<25%) 4(kronan död) 5(trädet
helt död)

Krona 4 >75%, 1 < 25% från
ursprungligen)
Befintlig krona (% levande) (1-10)
Vattskott (B-bas, S-Stam, Kkrona)
Förmåga att övervalla (1 - dålig, 4
- v bra)
Skador/hotar (till ex. eld, djurtramp,
blixt mm)

Beskuggning (0-4)

Skötsel
Tidigare åtgärder
Beskärning respons (0-4)
Målsättning - (höjd m)
Tidsperiod (år)
Antalet åtgärder tillfälle

Åtgärder

Initiala

Återkommande

1 - ett år
2 - 2 - 3 år
3 - 4 - 5 år
4 - 5 - 10 år
5 - +10 år
Skylift/Klättring
Bedömning - översiktlig

Anteckningar/hinder till utförande av skötsel (el ledning, vägar mm)
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Försole, Grästorp
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

464

310

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel, dike.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 36 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort al som växer SV om trädet.
2. Reducera 2 grenar på SV sidan (närmast ån) med 15% och resten av kronan med 10%.

När
Inom 1 år
4-5 år

Återkommande åtgärder
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen
och rötterna skadas.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

Tidigast

vart 9:e år.

Inom 1 år
+10 år

Antal
kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk ek som har haft allvarliga rotskador och har stora grenar på ena sidan.

Pro Natura

Försole, Grästorp
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

386

311

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen
och rötterna skadas.
2. Reducera översta delen av kronan med 10%

När

Intervall

Tidigast

Antal

Inom 1 år kont.
vart 9:e år 4-5 år
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fint ek som har börjat växa ner men har en stor svaghet I den översta delen av kronan. Beskärning kan
förhoppningsvis göra att den kan vara kvar.

Pro Natura

Försole, Grästorp
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

331

501

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
1. Gör eken som står SV om trädet till en 10 m högstubbe.
2. Reducera översta delen av kronan med 15% och grenen på norra
sidan med 10% (på Naturminnesträd).

Återkommande åtgärder
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen
och rötterna skadas.
2. Reducera kronan med 10%.

När
4-5 år
4-5 år

Intervall
vart 9:e år.

Tidigast
Inom 1 år
+10 år

Antal
kont.
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som redan har tappat några stora grenar och har rotskador. Orolig för att den kommer att tappa fler.

Pro Natura

Försole, Grästorp
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

290

502

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel, dike.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
1. Gör eken som står SÖ om trädet till en 10 m högstubbe (samma som  501).
2. Reducera kronan med 10% (på Naturminnesträd).
3. Kontrollera kondition och om responsen är god från beskärning och
frihuggning beskär kronan med 10% vart 9:e år, 2 ggr till.
Återkommande åtgärder
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen
och rötterna skadas.

När
4-5 år
4-5 år
+10 år
Intervall

Tidigast
Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Eken lutar sig och ser stressad ut. Hela kronan är på ena sidan. Det finns en risk att den trillar utan beskärning.

Pro Natura

Försole, Grästorp
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

277

503

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel, dike.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 40% - gör till en högstubbe.

Återkommande åtgärder
—

När
4-5 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som mår väldigt dåligt och har väldigt lite levande kvar samt rotskador. Bästa sättet att behålla habitat och trädet är
att göra till en högstubbe.

Pro Natura

Försole, Grästorp
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

264

504

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1.Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen
och rötterna skadas.
2. Reducera kronan med 10%.

När

Intervall

Tidigast

vart 9:e år.

Iniom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek som är ihålig. Den lutar sig och behöver reduceras. Det ser ut att vara många rotskador.

Pro Natura

Försole, Grästorp
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

273

505

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
1. Ta ner alarna 10 m längs med ån (det gör ingenting om de får växa som stubbskott)
och som skuggar eken.

Återkommande åtgärder
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen
och rötterna skadas.
2. Reducera kronan med 10%.

När
Inom 1 år

Intervall

Tidigast

vart 9:e år.

Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Trädet verkar lite ostabilt och påverkat av andra ekar.

Pro Natura

Norra Kålland, Lidköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

368

506

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Blixtnedslag.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot nv.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder
1. Ta ner ek och körsbär väster om trädet och alla granar som rör kronan
samt inom 15 m från stammen.
2. Reducera översta delen av kronan med 15%.
3. Kontrollera kondition och om detta har börja växa ner.
Återkommande åtgärder
—

När
4-5 år
4-5 år
+10 år
Intervall

Tidigast

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som drabbats av blixtnedslag och har en stor krondel som lutar sig och därför lämplig att beskära. Bör
behandlas samtidigt som 507.

Pro Natura

Norra Kålland, Lidköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

390

507

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder
1. Ta ner björk väster om trädet och granar som rör kronan samt inom 15m från stammen.
2. Reducera kronan med 15%.
3. Kontrollera kondition och om detta har börja växa ner.

När
4-5 år
5-10 år
+10 år

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 10%

Tidigast
+10 år

Intervall
vart 8:e år.

Antal
1

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som växer ihop med 506 och kronan är på ena sidan. Behöver lite hjälp att växa ner. Bör behandlas samtidigt
som 506

Pro Natura

Norra Kålland, Lidköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

347

508

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippning, stam- och rotskador, stig.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta ner 8 björkar söder om trädet och 1 björk och 1 tall NV om trädet.
2. Kontrollera kondition och gör ev 10% beskärning om det behövs beroende
på respons efter frihuggning.

Återkommande åtgärder
1.Gör dödvedskontroll (med vikt och linje) för säkerhet.

När
Inom 1 år
5-10 år

Intervall
vart 5:e år.

Tidigast
Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin vidkronigt ek som växer ner men behöver mera ljus.

Pro Natura

Norra Kålland, Lidköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

450

509

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦ —
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta ner 2 björkar norrut och två granar söderut.
2. Kontrollera stabilitet och ev reducera till 5m högstubbe om det behövs.

Återkommande åtgärder
—

När
4-5 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin högstubbe som har varit död länge.

Pro Natura

Norra Kålland, Lidköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

430

510

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippning, stam- och rotskador, stig, tramp från människor.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort 2 granar och 1 björk som rör kronan.
2. Reducera norra grenen med 1,5 - 2m och översta delen av kronan med 10%.
3. Gör dödvedskontroll (med vikt och linje).

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 10% var 9:e år och gör
dödvedskontroll med vikt och linje.

När
Inom 1 år
2-3 år
2-3 år

Intervall

Tidigast

Vart 9:e år  

+ 10 år.

Antal
3

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek som har dåligt läge emellan och nära två hus varav ett är ett café. Finns några grenar som är tunga och
därför behövs reducering.

Pro Natura

Norra Kålland, Lidköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

301

511

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Stig intill
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort 2 aspar och 1 gran väster om trädet och 2 rönnar som växer under kronan.
2. Kontrollera kondition.

När
Inom 1 år
5-10 år.

Återkommande åtgärder
—

Tidigast

Intervall

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som inte mår så bra och tål nog inte beskärning just nu. Den lutar sig men har redan tappat en stor gren på den
tunga sidan och verkar inte röra sig nu.

Pro Natura

Kronoegend. Läckö, Lidköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Nr på bricka

Trädslag

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

607

512

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Gammalt spår av djurgnag på stammen.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort björk SÖ om trädet.
2. Reducera kronan på grenen till SÖ med 15%.

Återkommande åtgärder
1. Skydda basen från djuren.
2. Reducera kronan med 10%.

När
Inom 1 år.
4-5 år

Intervall
vart 10:e år.

Tidigast

Antal

+ 10år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantatiskt stor ek med gigantiska grenar, varav några har trillat. Grenarna som är kvar har mycket habitat. Trädet
växer ner.

Pro Natura

Kronoegend. Läckö, Lidköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

470

513

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Gammalt spår av djurgnag på stammen. Rotskador på ena sidan.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 15%

Återkommande åtgärder
1. Skydda basen från djuren.
2. Reducera kronan med 10%.

När
4-5 år

Intervall

Tidigast
Inom 1 år
vart 10:e år. + 10 år

Antal
kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som har rotskador och lutar. Den påverkas av det andra trädet och alla grenar är på den ena sidan.

Pro Natura

Kronoegend. Läckö, Lidköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

420

514

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Gammalt spår av djurgnag på stammen och rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Skydda basen från djuren
2. Kontrollera kondition

När

Intervall

Tidigast
Antal
Inom 1 år   kont.
+ 10 år
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som växer ner av sig själv. Inga jättestora grenar så den kan sköta sig själv.

Pro Natura

Kronoegend. Läckö, Lidköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

621

515

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Gammalt spår av djurgnag på stammen, väg, dike.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot Sö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.

Initiala åtgärder
1. Göra säkerhetsbedömning av grenar över vägen.

Återkommande åtgärder
1.Skydda basen från djuren.
2. Reducera SV grenen med 2 m.

När
4-5 år

Intervall

Tidigast
Inom 1 år
vart 10:e år. 2-3 år

Antal
kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Helt otroligt stor ek som har haft ett tufft liv men växer ner bra. En väldigt tung gren behöver beskäras eftersom den
nästan är som ett helt träd.

Pro Natura

Kronoegend. Läckö, Lidköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

450

516

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Gammalt spår av djurgnag på stammen.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera SV delen av kronan med 15-20% och resten med 10%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När
2-3 år

Intervall
Tidigast
vart 10:e år. +10 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som lutar sig mycket och rör sig i stammen. Den försöker att sträcka sig ifrån den andra eken och är därför lite
ostabil.

Pro Natura

Kronoegend. Läckö, Lidköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

471

517

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Gammalt spår av djurgnag på stammen, blixt.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera hela kronan med 15%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%

När
2-3 år

Intervall
Tidigast
vart 10:e år. + 10 år.

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som har responderat bra på frihuggning men kronan är lite obalansera pga eken brevid. Det finns en spricka i
stammen med tunga grenar.

Pro Natura

Kronoegend. Läckö, Lidköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

927

518

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Rotskador ev från gräsklippning.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka eken som står söder om trädet.
2. Reducera grenen som sträcker sig ut över vägen med 2m.

Återkommande åtgärder
—

När
Inom 1 år
4-5 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Helt otroligt ek som gör precis som den ska och växer ner ordentligt. Väldigt vital. En stor gren sträcker sig ut över
vägen.

Pro Natura

Källebergs egd. Mularp, Falköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Bok

Omkrets (cm)

Koordinat

473

519

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder
1. Ta ner bok sydväst om trädet och ringbarka 2 söder om trädet.
2. Reducera västra grenen med 20% och resten av kronan med 15%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 10%

När
2-3 år
2-3 år

Intervall
vart 8:e år.

Tidigast
+10 år.

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk bok med mycket habitat och hål som bör bevaras. Har stora grenar med sprickor och har redan tappat några
stora grenar. Det ser ut att klara av beskärning.

Pro Natura

Hulan Daretorp, Tidaholm
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

592

520

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Nyligen frihugget.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1.Röj sly inom 10 m från stammen runt om trädet.

När

Intervall
vart 8:e år.

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som växer ner av sig själv. Har nyligen frihuggits och verkar reagera postivt på det.

Pro Natura

Norra Lundby, Skara
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Lönn

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

321

521

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Stamskador från påkörning, väg, avverkning.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 8 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 4 år.

Initiala åtgärder
1. Beskär den mittersta stora grenen som är högst upp med 2m
(motsvarar översta delen av kronan).
2. Beskär översta delen av kronan med ca 2 m och resten av kronan med 1,5 m.

Återkommande åtgärder
1. Beskär hela kronan med 30% vart 6:e år
(en form av hamling i fortsättningen).

När
2-3 år.
5-10 år

Intervall

Tidigast

vart 6:e år

+ 10 år

Antal
2

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt vacker och stor lönn som står lite dåligt men är väldigt vital. Har responderat bra även till hård beskärning.
Risk att vitala grenar trillar pga tidigare hård beskärning och stamskador.

Pro Natura

Norra Lundby, Skara
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Päron

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

230

522

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Stormskada.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
—

När
+ 10år

Intervall

Tidigast

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ fin päronträd som växer i stort sätt fritt och sköter sig själv bra. Den bär mycket frukt enligt markägaren.

Pro Natura

Valle, Skara
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

649

523

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Dike
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera alla kvarstående grenar med 20% men lämna så mycket levande
i den innersta delen av kronan.  
2. Ta ner 6 björkar i trädgården väster om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När
Inom 1 år
Inom 1 år

Intervall
Tidigast
vart 8:e år.
5-10år

Antal
6

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt stor klassiskt vidkronig ek med många väldigt tunga grenar varav tre redan har trillat som motsvarar nästan
hälften av kronan. Behöver akut reduktion för att undvika att mer av kronan trillar.

Pro Natura

N Ving, Skara
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

430

524

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Plöjning, belysning som har grävts ner.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1.Utöka oplöjd yta till ca 10 m runt trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

När

Intervall
vart 9:e år.

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
3

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek mitt ute i en åker. Verkar väl omtyckt eftersom den har belysning underifrån och har en yta av ca 3m runt om
som är oplöjd, bra om detta kunde utökas. Men ganska dålig läge och många tunga grenar som innehåller hål

Pro Natura

Tunhem Nolgården, Falköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Bok

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

584

525

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Ev gammalt blixtnedslag. Järnbandet har vallats över och halvt
ringbarkat en gren i kronan.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning och kronstabilisering.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 16 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera överstan delen av kronan med 15% och se över den gamla kronstabiliseringen.
Ersätt bara om det är lämpligt.
2. Reducera hela kronan med 10% och sidogrenar med 1-2m (efter 8 år).
3. Reducera hela kronan med 10% (efter 8 år till).
Återkommande åtgärder
—

Intervall

När
2-3 år
5-10 år
+10 år
Tidigast

Antal

(Skylift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk vital bok med väldigt tunga grenar varav några redan har trillat. Det finns många sprickor i stammen.

Pro Natura

Säteriet Esstorp, Falköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

634

526

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Påkörning förmodligen i samband med plöjning och ev rotskador,
Tidigare åtgärder: ♦ Kronstabilisering som nu har gått sönder.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
1. Se över kronstabiliseringsjärn och ta bort om lämpligt. Mycket har vallats över.

Återkommande åtgärder
1. Lämna en oplöjd yta med en radie på 10 m runt om stammen
(2010 hade det varit vall under 4 år).
2. Reducera övre delen av kronan med 15%.

När
2-3 år

Intervall

Tidigast

vart 9:e år

Inom 1 år
2-3 år.

Antal
kont.
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som har haft ett tufft liv pga blixtnedslag och plöjning. Hälften av trädet trillade och har nu försvunnit. Det som
finns kvar behöver beskäras för att bli mer stabilt.

Pro Natura

Anfalstorp i Vilske, Falköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

455

527

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg intill.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
1. Ta ner 2 askar som står söder om trädet (markägaren sa att han kommer att göra detta)
2. Reducera kronan med 15% på den östra sidan och 10% på den västra sidan
(2 olika stammar).

När
Inom 1 år

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

Tidigast
+10 år

Intervall
vart 9:e år.

4-5 år

Antal
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som har två stammar som växer ihop. Därmed finns en spricka i stammen och därför behövs beskärning. Lite
har nyligen gjorts. Trädet börjar växa ner.

Pro Natura

Lantbogården, Ringsåsen, Falköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

472

528

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Gamla plöjningsskador vid rötterna, väg intill.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 24 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Lämna en oplöjd yta med en radie på ca 12 m runt om stammen.
2. Reducera kronan med 10%.

När

Intervall
vart 8:e år.

Tidigast
Inom 1 år
2-3 år

Antal
kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek med ojäm krona pga beskärning intill vägen och ledningen. Den har nyligen tappat flera grenar varav en är

fortfarande kopplat till trädet och levande! Inte så bra position, men ganska vital. Har många hål som hade varit bra att
bevara.

Pro Natura

Lidaberg Trävattna, Falköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

445

529

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Körväg.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta ner en ca 5 m bred ring  av granar som växer S, V och Ö om trädet.
2. Ta också ner alen som står närmast.
3. Kontrollera respons efter frihuggning och läget med sprickorna.

Återkommande åtgärder
—

När
2-3 år
2-3 år
5-10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt fin ek som stått skuggad och ganska nyligen frihuggits, men behöver ytterligare lite frihuggning. Verkar sköta

sig själv  bra, men det finns en spricka i stammen som bör hållas under uppsikt. Vill helst inte beskära nu innan de fått
mera ljus.

Pro Natura

Slutarp Ledsgården, Falköping
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

530

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Rotskador och stor stamskada.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av död ved och eventuellt stamkvistning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 16 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera grenarna över vägen med 20%, dvs ca 2 m och grenarna
över trädgården med 15%, dvs ca 1,5 m.

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 10%.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 8:e år.

Tidigast
5-10 år

Antal
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin och vital ek som fått allvarliga rotskador in mot trädgården vilket gör att den nu lutar ordentligt. Orolig över hur
omfattande rotskadorna är.

Pro Natura

Tokarp, Herrljunga
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

495

531

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Finns skador från djurtramp runt basen och rötterna, men stammen
är nu inhägnad.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 21 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera hela kronan med 15%.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly i inhägnaden.
2. Reducera hela kronan med 10%.

När
2-3 år

Intervall
vart 7:e år.
vart 7:e år.

Tidigast
2-3 år
5-10 år

Antal
kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Eken lutar och verkar vrida sig. Det syns också att det rör sig runt stambasen, därför behövs beskärning.

Pro Natura

Tokarp, Herrljunga
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

335

532

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Finns skador från djurtramp runt basen och rötterna, men stammen
är nu inhägnad.

Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly i inhägnaden.

När
+ 10år

Intervall
vart 7:e år.

Tidigast
2-3 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som växer ganska fritt utan behov av skötsel.

Pro Natura

Skölvene Prästgården, Herrljunga
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

387

533

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort all lönn runt om eken.
2. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
—

När
2-3 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som har många döda grenar pga skugga. Behöver mer ljus och tid för att ge respons.

Pro Natura

Skölvene Prästgården, Herrljunga
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

362

534

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Lite dödvedsbeskärning.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka eken väster om trädet. Ta bort 5 björkar och 2 körsbär som
växer strax söder om trädet.

Återkommande åtgärder
—

När
2-3 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som tappat delar av grenar och klarat sig utmärkt. Verkar klara sig själv jättebra.

Pro Natura

Skölvene Prästgården, Herrljunga
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

392

535

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Skador från djur runt basen.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort 6 björkar söder om trädet. Lägg ut lite röjningsmaterial
runt stammen där djuren skadat trädet.

Återkommande åtgärder
—

När
2-3 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin vidkronig ek som sköter sig själv bra.

Pro Natura

Skölvene Prästgården, Herrljunga
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

326

536

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Lite gamla stamskador från djur.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och dödvedsbeskärning.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort 2 björkar, 1 körsbär och 1 rönn söder om trädet samt 2 björkar som
växer in i kronans norra och västra sida.

Återkommande åtgärder
—

När
Inom 1 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som växer väldigt vidkronigt och fin, verkar kunna sköta sig bra själv.

Pro Natura

Tosseryd, Borås
BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

474

537

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Eventuellt gammal blixtskada.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot nö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kapa boken som växer in i kronan på 5 m höjd. Ta ner alla aspar inom 20 m
från trädet, ta också ner den närmsta almen och några av de närmsta björkarna.
2. Reducera en gren som sträcker sig norrut och den nedersta mot sydväst med 10%.
3. Kontrollera kondition.
Återkommande åtgärder
—

Intervall

När
2-3 år
5-10 år
+10 år
Tidigast

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Stor och fin ek som stått skuggigt och är i behov av mer ljus och tid att anpassa sig. Det finns rörelse i stammen,
därför behövs lite beskärning. Efter beskärning bör respons och kondition kontrolleras.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

154

538

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
2-3 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ask som är helt ihålig, bara en del av stammen kvar.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

179

539

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1år
2-3 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Helt ihålig ask, fin och gammal.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

258

540

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
2-3 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk ask som har blivit hårt beskuren.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

273

541

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, parkeringsplats, dike, stam- och rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1år
2-3 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Stor fin ask med många hål.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

350

542

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning. Grävt i trädgården.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
2-3 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk ask som är helt ihålig och har mycket skador från påkörning på stammen.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

290

543

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning. Grävt i trädgården.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
2-3 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Stor fin ask som är död på ena sidan och har många hål.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

229

544

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning. Grävt i trädgården.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
2-3 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Hälften av trädet är dött och stammen har ingång vid marken.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

218

545

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning. Grävt i trädgården.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
2-3 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt fin och vital ask som har klarat hård beskärning. Har många hål.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

240

546

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Kontrollera kondition.

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ask i väldigt dålig kondition och kommer förmodligen att dö snart, därför tål den nog ingen beskärning.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

221

547

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning och cykelbana.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2014 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin, frisk och vital ask som har många hål.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

245

548

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning och cykelbana.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2014 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt frisk och vital ask men med mycket livskraft. Stammen är öppen och helt ihålig. Kontrollera ev askskottsjuka.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

225

549

1327426
6412779

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning och cykelbana.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2014 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Helt ihålig ask med hål i kronan och mycket mulm kvar. Väldigt vitalt träd med god övervallningsförmåga.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

220

550

1327418
6412785

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2015 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Bara två tredjedelar av stammen kvar och är helt öppen. Ganska dålig kondition. Möjligt tecken på askskottsjuka, men
kan vara tecken på stress.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

220

551

1327411
6412788

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2015 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin livskraftigt ask som har många hål. Stammen är hel på utsidan. Kontrollera askskottsjukan.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

242

552

1327408
6412791

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2015 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ask som är helt ihålig i stammen. Responderat bra på beskärning.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

260

553

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning och cykelbana.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2015 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ask men hård beskärning har gjort stammen helt ihålig och öppen. Kontrollera för askskottsjuka

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

215

554

1327389
6412804

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2016 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
5-10 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ask som är helt ihålig.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

208

555

1327387
6412809

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2016 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
5-10 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ask som är helt ihålig och bara halva stammen är kvar.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

230

556

1327379
6412809

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2016 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
5-10 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ask som snart är helt ihålig.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

265

557

1327382
6412817

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2016 osv).
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
5-10 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ask som är helt ihålig.

Pro Natura

Bredareds prästgård, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ask

Omkrets (cm)

Koordinat

245

558

1327374
6412821

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
—

När

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Nedsågat.

Pro Natura

Ribbingsbergs Säteri, Vårgårda
Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

685

559

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg på båda sidor (E20 och gamla E20) och dike som rensas
regelbundet vilket eventuellt leder till rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning ovanför väg på trädets båda sidor.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder
1. Gör en ordentlig säkerhetsbedömning angående E20.

Återkommande åtgärder
1. Reducera grenarna över nuvarande E20 med 15% och resten
av kronan med 10%.

När
Inom 1 år

Intervall

Tidigast

vart 8:e år.

Inom 1 år

Antal
6

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättestor ek med jättestora, tunga stammar som haft mycket beskärning i kronans nedersta del och har därför inte
kunnat växa ner. Den har tappat flera stora grenar och behöver reducering.

Pro Natura

Siene Stommen, Vårgårda
Datum vid fältbesök: 2010-05-11

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

320

560

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Körväg en bit ifrån.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka 3 björkar söder om trädet, ta ner 2 björkar norr om och 3 väst om trädet.
Ta ner en ca 5 m brett band av granar N om trädet.
2. Kontrollera kondition efter ytterligare frihuggning.

2-3 år
+10 år

Återkommande åtgärder
1. Röj sly ca 15 m runt om trädet.

Tidigast
4-5 år

Intervall
vart 9:e år

När

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som är nedtryckt och negativt påverkad av skugga. Behövs mer frihuggning och tid för att anpassa sig till mer
öppen miljö. Kronan är ojämn, men beskärning skulle inte vara lämplig förrän efter mer frihuggning.

Pro Natura

Siene Stommen, Vårgårda
Datum vid fältbesök: 2010-05-11

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

354

561

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka en björk SÖ om trädet. Ta ner en tall NÖ om trädet.
Ta ner ett ca 5m brett band av granar N om trädet.
2. Kontrollera kondition efter ytterligare frihuggning.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly ca 15m runt om trädet.

När
2-3 år
+ 10år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som är nedtryckt och negativt påverkad av skugga. Behövs mer frihuggning och tid för att anpassa sig till mer
öppen miljö.

Pro Natura

Siene Stommen, Vårgårda
Datum vid fältbesök: 2010-05-11

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

253

562

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort 2 tallar N om och 1  tall NV om trädet. Hamla eken NÖ om trädet ca
5m höjd. Ta ner ett ca 5m brett band av gran och tall N om trädet.
2. Reducera NÖ grenen med 15% som engångsåtgärd.
3. Kontrollera kondition efter ytterligare frihuggning.
Återkommande åtgärder
1. Röj sly ca 15 m runt om trädet.

När
Inom 1 år
5-10 år
+ 10år
Intervall
vart 9:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som är nedtryckt och negativt påverkad av skugga. Behövs mer frihuggning och tid för att anpassa sig till mer
öppen miljö.  Finns en spricka i stammen och därför föreslås beskärning.

Pro Natura

Siene Stommen, Vårgårda
Datum vid fältbesök: 2010-05-11

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

270

563

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta ner alla granar inom 15m runt om hela trädet

Återkommande åtgärder
1. Röj sly ca 15 m runt om trädet.

När
2-3 år

Intervall
9:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som är nedtryckt och negativt påverkad av skugga. Behövs mer frihuggning och tid för att anpassa sig till mer
öppen miljö. Har visat bra respons till mer ljus.

Pro Natura

Siene Stommen, Vårgårda
Datum vid fältbesök: 2010-05-11

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

196

564

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och lite dödvedsbeskärning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta ner alla granar inom 15 m runt om hela trädet. Ta ytterligare 10 lövträd
söder om trädet (på trädets sida av stigen).
2. Kontrollera kondition efter ytterligare frihuggning.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly ca 15 m runt om trädet.

När
2-3 år
+ 10år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ 564 och 565 växer intill vartandra och 564 är mer nedtryckt och negativt påverkad av skugga. Bra respons till
frihuggning men mer behövs. Tål inte beskärning ännu även om kronan är ojämn.

Pro Natura

Siene Stommen, Vårgårda
Datum vid fältbesök: 2010-05-11

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

280

565

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta ner alla granar inom 15 m runt om hela trädet .
2. Kontrollera kondition efter ytterligare frihuggning.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly ca 15 m runt om trädet.

När
2-3 år
+ 10 år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ 564 och 565 växer intill vartandra och 565 är  också negativt påverkad av skugga. Inte så mycket respons till
frihuggning men mer behövs. Ganska dålig kondition.

Pro Natura

Grundryd, Ulricehamn
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

450

566

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Djupa körskador runt trädet och tydliga rotskador som följd. Grenar

Skador: ♦ har också brutits sönder förmodligen pga maskin. Djurskador runt
basen.

Tidigare åtgärder: ♦ Dödvedsbeskärning och frihuggning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka eken som norr om trädet. Reparera körskador så gott det går.
2. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
1. Undvik körning som lämnar djupa spår och skadar rötterna.

När
Inom 1 år
5-10 år

Intervall

Tidigast
Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Eken har mycket dött i kronan förmodligen pga rotskador. Vidkronig och har fått mer ljus. Vågar inte föreslå
beskärning pga rotskador som har skett nyligen.

Pro Natura

Högagärde, Ulricehamn
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

485

567

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg intill
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen, frihuggning och
dödvedsbeskärning.

Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
1. Ringbarka 10 björkar SV, V och NV om trädet som är inom 10 m från
kronans kant. Ta bort rönn som växer i eken.
2. Reducera västra delen (skogssidan) av kronan med 15% och resten av kronan med 10%.

2-3 år
4-5 år

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

Tidigast
+ 10 år

Intervall
vart 9:e år

När

Antal
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin vidkronig ek som har stått lite skuggigt men har nu fått ljus. Svaghet i stammen samt tunga grenar på västra sidan.
Behövs inte så mycket beskärning eftersom den kan förmodligen sköter sig själv sedan.

Pro Natura

Tissås Gård, Ulricehamn
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

535

568

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, dike
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 24 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 8:e år

Tidigast
5-10 år

Antal
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som har vuxit väldigt högt och är intill vägen. Stor spricka i stammen och därför behövs reducering för att
undvika att stora delar trillar.

Pro Natura

Kärra, Ulricehamn
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

430

569

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Dike, stig, ev blixtnedslag
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder
1. Ta ner 3 aspar, 1 björk väst och söder om trädet. Ta ner ca 10 m brett band av
björk, rönn, asp öster om trädet.
2. Reducera översta delen av kronan med 10%.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly 15 m runt om trädet.

När
2-3 år
+ 10 år

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
2-3 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek i ganska dålig kondition pga skugga. Har tappat ganska många grenar, men tål nog inga beskärningar på ett tag.

Pro Natura

Kärra, Ulricehamn
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

420

570

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, dike
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och beskärning av grenar över vägen.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
1. Ta ner ca 10 m brett band av björk, rönn, asp öster om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly 15 m runt om trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

När
2-3 år

Intervall
vart 7:e år
vart 9:e år

Tidigast
2-3 år
+ 10 år

Antal
kont.
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek i ganska dålig kondition pga skugga. Har tappat ganska många grenar, men tål nog inga beskärningar på ett tag.

Pro Natura

Kärra, Ulricehamn
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

480

571

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Blixtnedslag
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och ev stamkvistning.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta ner 15 st aspar och björkar söder, väster och öster om trädet

Återkommande åtgärder
1. Röj sly 15 m runt om trädet.

När
2-3 år

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
2-3 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin stor ek i ganska dålig kondition pga skugga. Har frihuggits och behöver ännu mer ljus och tid för att anpassa
sig. Tål nog ingen beskärning.

Pro Natura

Kärra, Ulricehamn
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

340

572

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, stenmur
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 16 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 15% men lämna så mycket levande som möjligt.
2. Ta ner alla björkar och ringbarka alla askar runt om trädet - ca 20 m från stammen

När
Inom 1 år
2-3 år

Återkommande åtgärder
1. Röj sly 15 m runt om trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

Tidigast
2-3 år
5-10 år

Intervall
vart 7:e år
vart 8:e år

Antal
kont.
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Stora färska sprickor i två stora grenar. Den kommer att förlora en stor del av kronan väldigt snart utan beskärning och
den tål nog inte det. Risken finns med beskärning, men mer sannolikt att den står kvar.

Pro Natura

Redvägsborg, Ulricehamn
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

445

573

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, dike, plöjning, rotskador
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen och vallen.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 27 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Upphör med plöjning ca 15 m runt om trädet.
2. Reducera hela kronan med 10%.
3. Röj runt den oplöjda ytan.

När

Intervall
vart 9:e år
vart 6:e år

Tidigast
Inom 1 år
2-3 år
4-5 år

Antal
kont.
4
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin och frisk ek som växer ner. Rotskador har förmodligen bidragit till att den lutar sig och därför behöver beskärning.

Pro Natura

Redvägsborg, Ulricehamn
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

548

574

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, dike,  gamla skador från plöjning, ev. blixtnedslag.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 27 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 10%.
2. Röj runt den oplöjda ytan.

När

Intervall
vart 9:e år
vart 6:e år.

Tidigast
2-3 år
4-5 år

Antal
4
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦

Pro Natura

Näsboholm Sandslätt, Ulricehamn
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

780

575

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Intill vägen, har brunnit inuti.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen.
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka en ek NV om trädet och ta ner rönnen som växer från stammen på eken.

När
2-3 år

Återkommande åtgärder
1. Upphör med plöjning på andra sidan vägen ca 20 m från stammen.

Tidigast
Inom 1 år

Intervall

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk klassisk pyramidformad ek som växer ner och är väldigt vital, men har dåligt läge. Hade varit fantastiskt
om man kunde flytta vägen. Sköter sig själv bra.

Pro Natura

Näsboholm Sandslätt, Ulricehamn
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

630

576

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg
Tidigare åtgärder: ♦ Dödvedsbeskärning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 36 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera norra delen av kronan med 10% och den södra delen (3 väldigt
stora grenar) med 15%.
2. Ta bort rönn norr om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 10%.

När
Inom 1 år
5-10 år

Intervall
vart 9:e år.

Tidigast
5-10 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt intressant och vital ek med stora och tunga grenar varav några har redan trillat. Eken står ganska nära vägen
och ett hus. Finns tecken på rörelse i stammen och en spricka i södra grenarna.

Pro Natura

Stömmen, Ulricehamn
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

475

577

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Djurtramp, rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ Dödvedsbeskärning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 8 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Lämna lite mer rismaterial runt stammen och över rötterna för att minska djurtramp.
2. Reducera kronan med 10%.
vart 8:e år.

Tidigast
Inom 1 år
2-3 år

Antal
kont.
2

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som har tappat en tredjedel av kronan (2005) men har haft bra respons. Kronan som är kvar är dock lite ostabil
och risken finns att resten trillar snart.

Pro Natura

Harekulla, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

440

578

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ väg, rotskador, dike, plöjning
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Upphör med plöjning ca 15 m runt stammen.
2. Kontrollera kondition.

När

Intervall

Tidigast
Inom 1 år
5-10 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek i väldigt dåligt kondition och dåligt läge intill vägen, dike och vall. Den har haft väldigt hård beskärning. Inga fler
åtgärder föreslås annat än att upphöra med plöjning.

Pro Natura

Trogared, Ulricehamn
Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

855

579

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg intill, stamskador från Gräsklippning, plöjning.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning över vägen, dödvedsbeskärning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Undvik plöjning ca 20 m från båd ekarna och var försiktig vid gräsklippning.
2. Kontrollera kondition.

När

Intervall

Tidigast
Inom 1 år
+ 10 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättestor fin ek som sköter sig själv trots att den står intill vägen. Hade varit allra bästa att flytta vägen mot sjön!
Växer ner och har pyramidform. Behåll eken brevid som efterträdare som har vidkronig form också.

Pro Natura

Alhagen, Mariestad
Datum vid fältbesök: 2010-02-15

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

579

804

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Parkskötsel, stig.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 21 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När

Intervall
vart 7:e år.

Tidigast
2-3 år

Antal
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som har tappat några stora grenar och har inte riktigt producerat en krona längre ner. Dåligt läge, men behöver
stimuleras.

Pro Natura

Alhagen, Mariestad
Datum vid fältbesök: 2010-02-15

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

596

805

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Parkskötsel, stig.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 28 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.

När

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
2-3 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Träd som är ganska vitalt men har tappat några stora grenar. Behöver stimuleras för att växa ner.

Pro Natura

Torslanda Kyrkogård, Göteborg
Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING
Trädslag

Lind

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

245

851

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Tramp från människor, gravar, betong, brunn.
Tidigare åtgärder: ♦ Kronstabilisering i kronan, hård beskärning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 20 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera översta delen av kronan med 15% och grenar över vägen med 20%.
2. Se över den gamla kronstabiliseringen. Ersätt bara om det är lämpligt.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.

När
Inom 1 år
Inom 1 år

Intervall
vart 5:e år.

Tidigast
5-10 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin och speciell flerstammig lind. Den har inte mycket plats på grund av gravar runt omkring. Stora grenar över vägen
som behöver beskäras.

Pro Natura

Smedseröd, Stenungsund
Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Bok

Omkrets (cm)

Koordinat

396

852

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Blixtnedslag
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera två grenar i östra delen av trädet som är längst ner med 20%.
2. Reducera kronan på eken som står SÖ om trädet med 30%.
3. Reducera kronan av eken som står SÖ om trädet med 30%.

Återkommande åtgärder
—

När
Inom 1 år
Inom 1 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som har skador på andra sidan av vägen. Risken finns att den tappar de stora grenarna och därför behövs
beskärning.

Pro Natura

Smedseröd, Stenungsund
Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

339

853

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka alla träd som rör kronan (2 ekar).

Återkommande åtgärder
—

När
2-3 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk kondition och behöver bara mer ljus.

Pro Natura

Jonsered, Stenungsund
Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

364

854

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg intill, rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ Tidigare hamling, hård beskärning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort det lilla huset som ligger intill.
2. Kontrollera kondition och om den är död gör till en ca 10 m högstubbe.

Återkommande åtgärder
—

När
Inom 1 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ask som jag misstänker har askskottsjuka. Har ingen tillväxt längre och tål därför ingen beskärning.

Pro Natura

Jonsered, Stenungsund
Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

298

855

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg intill, rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ Tidigare hamling, stamkvistning
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort skräp från området runt trädet.
2. Kontrollera kondition och om den är död gör till en ca 10 m högstubbe.

Återkommande åtgärder
—

När
Inom 1 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ask som jag misstänker har askskottsjuka. Har ingen tillväxt längre och tål därför ingen beskärning.

Pro Natura

Morlanda Säteri, Orust
Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Lind

Omkrets (cm)

Koordinat

292

856

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Lite beskärning, stöttorna.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort stöttorna.

Återkommande åtgärder

När
2-3 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt häftigt träd! Ser nästan ut som en hel skog för att den lägger ner grenar och slår nya rötter (layering). Helst ska
den kunna fortsätta som trädet vill.

Pro Natura

Jonsered, Stenungsund
Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ask

Omkrets (cm)

Koordinat

373

857

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och stammen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Stig bredvid, plöjning, klippvägg.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort 1 lönn väster och 2 söder om trädet.
2. Reducera västra grenarna med 10% högst upp.
3. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
1. Upphör med plöjning 20 m från trädet.

När
Inom 1 år
4-5 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast
Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Askträd som har förlorat hälften av stammen och kronan. Därför är den lite ostabil och har förmodligen rötter bara på
den ena sidan.

Pro Natura

Morlanda Säteri, Orust
Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

616

858

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och stammen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Stig bredvid, plöjning, klippvägg.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder
1. Ringbarka lind öster om trädet.
2. Reducera delen av kronan som växer ut över åkern med 15%.  

Återkommande åtgärder
1. Upphör med plöjning 20 m från trädet.

När
Inom 1 år
4-5 år

Intervall

Tidigast
Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt fin ask som har mycket habitat, men lite ostabil i delen över åkern

Pro Natura

Orrevik 1:4, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING
Trädslag

Alm

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

420

859

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 14 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera översta kronan med 15%. Dra in grenarna över vägen med 20%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 15%.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 7:e år.

Tidigast
5-10 år

Antal
3

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin, väldigt stort och hög alm som är ihålig. Den tappar stora grenar och har dåligt läge intill vägen.

Pro Natura

Orrevik 1:4, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING
Trädslag

Alm

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

382

860

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Blixtnedslag, väg.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 14 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan på östra sidan och översta kronan med 15%. Dra in grenarna
över vägen med 20%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 15%.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 7:e år.

Tidigast
5-10 år

Antal
3

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin, väldigt stort och hög alm som är ihålig. Den tappar stora grenar och har dåligt läge intill vägen.

Pro Natura

Orrevik 1:4, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Bok

Omkrets (cm)

Koordinat

318

861

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder

När
+ 10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt fin och frisk bok som mår bra. Inga åtgärder behövs.

Pro Natura

Pålstorp, Alingsås
Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

424

862

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 30 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Stig.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort 3 granar och 1 tall väst om och 10 m utanför kronan.
2. Ringbarka en ek söder om trädet i trädgården.
3. Kontrollera kondition och gör till en högstubbe om död ca 11 m hög.

Återkommande åtgärder

När
Inom 1 år
Inom 1 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek i väldigt dåligt kondition. Tappat många grenar men klarar nog inte av mer beskärning.

Pro Natura

Kärret, Alingsås
Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

406

863

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen.
♦
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Ev plöjning, gammal vall.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition och samtidigt reducera grenar över vägen med
15% för att undvika att de blir skadade.

Återkommande åtgärder
1. Undvik plöjning inom 20 m från trädet.

När
5-10 år

Intervall

Tidigast
Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som växer ner naturligt och visar tecken på att lägga ner grenar som kan få slå nya rötter!

Pro Natura

Floda, Lerum
Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

597

864

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ 2 asfalterade stigar.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning, ev stamkvistning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦v

Initiala åtgärder
1. Ta bort 1 ek och 1 bok öster om trädet, 1 bok NV, 2 ekar och en asp väster om trädet.
2. Kontrollera kondition och respons från ytterligare frihuggning.

När
Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder
—

Tidigast

Intervall

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Helt otrolig ek som växer ner fint. Många hål och är vital. Behöver mer ljus.

Pro Natura

Högäset, Härryda
Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING
Trädslag

Lönn

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

409

865

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Naturminnesskylt! Stor spricka.
Tidigare åtgärder: ♦ Tidigare hamling, rotskott har blivit bortskurna.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 14 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan på södra sidan med 10% och norra sidan med 15%.
2. Reducera kronan med 15%.
3. Reducera kronan med 10%.

Återkommande åtgärder

När
2-3 år
5-10 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt frisk och vital lönn med stor spricka och behöver därför reducering. Borde klara av beskärning.

Pro Natura

Skämningared, Mark
Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING
Trädslag

Bok

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

372

866

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Fägata.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort all gran inom 20 m från trädet och 1 björk SV från trädet. Flytta stängsel.
2. Reducera två västliga grenar med 15% och den som går ut över åkern med 10%.

Återkommande åtgärder
1. Kontrollera kondition och respons.

När
Inom 1 år
5-10 år

Intervall

Tidigast
+ 10 år

Antal

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt vital och fin bok men har mycket krona på ena sidan och behöver därför lite reducering.

Pro Natura

Helenevik, Mölndal
Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING
Trädslag

Bok

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

364

867

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 100 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ En gunga i trädet, rotskador, väg, grenskador från bilar och
lastbilar, avlopp (?)

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Utför säkerhetsbedömning.

Återkommande åtgärder
1. Beskär grenar som går ut över vägen så att de inte blir skadade, men
lämna så mycket levande som möjligt.
2. Ersätt gungan med ordentliga trädkablar som inte skadar trädet
(cambium protectors).

När
4-5 år

Intervall

Tidigast

Antal

vart 6:e år.

Inom 1 år

kont.

Inom 1 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk kondition trots att det verkar finnas rotskador. Väldigt vitalt träd som sköter sig själv väldigt bra. Många
människor runt omkring och därför behövs säkerhetsbedöming.

Pro Natura

Gunnebo Slott, Mölndal
Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

541

868

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Lite frihuggning.
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort alla träd som är mindre än 15 cm i diameter inom 20 m från trädet.
Lämna hassel och buskar.
2. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
—

När
4-5 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek i väldigt dålig kondition på grund av skugga. En stor ek väster om trädet har trillat utan särskilt mycket respons.
Risken finns att den trillar eller dör. Men det finns inte så mycket att göra.

Pro Natura

Långenäs, Härryda
Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING
Trädslag

Alm

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

457

869

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Blixtnedslag, väg.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 20 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera översta delen av kronan med 15%.

När

Intervall
vart 7:e år.

Tidigast
2-3 år

Antal
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk alm som lutar sig och har redan tappat några stora grenar.

Pro Natura

Långenäs, Härryda
Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING
Trädslag

Alm

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

577

870

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg på två sidor.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 21 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan på östra stammen med 15% (över ladugården).

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 15%.

När
2-3 år

Intervall
vart 7:e år.

Tidigast
2-3 år

Antal
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt stor dubbelstammig alm med svaghet. Mäktigt träd.

Pro Natura

Brogärde, Alingsås
Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

306

871

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 100 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Blixtnedslag.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning längs med vägen.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
1. Ta ner buskarna längs med stenmuren inom 10 m från trädet.

När
+ 10 år

Intervall

Tidigast
5-10 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt frisk ek som inte har jättebra läge fast verkar klara sig utmärkt.

Pro Natura

Långereds stom, Alingsås
Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

432

872

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Muren intill, möjligtvis tramp från människor, väg.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och beskärning av små grenar.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly inom 20 m runt om från stammen. Ta bort alla små
träd inom samma område.

När
+ 10 år

Intervall

Tidigast

vart 7:e år

4-5 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek som håller på växa ner. Behövs ingen skötsel mer än röjning regelbundet.

Pro Natura

Hyndered, Alingsås
Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

478

873

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Plöjning.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Reducera översta delen av sydligaste grenen med 15% (ca 1,5m).
2. Kontrollera lutning och kondition efter plöjning har upphört.

Återkommande åtgärder
1. Upphör med plöjning inom 20 m runt om stammen.

När
2-3 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast
Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek men har förmodligen rotskador pga plöjning och den lutar lite och bör därför hållas under uppsikt.

Pro Natura

Sjöbol, Alingsås
Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

559

874

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Hård beskärning.
Tidigare åtgärder: ♦ 50% kronreduktion höst 2009.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition och utvärdera beskärning som gjordes 2009.

Återkommande åtgärder

När
+ 10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk ek med många ihåligheter. Väldigt hårt beskuren och därför vill jag inte göra mer.

Pro Natura

Gräfsnäs, Alingsås
Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

401

875

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning för 3 år sedan.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition och utvärdera beskärning som gjordes 2006.

Återkommande åtgärder
1. Klipp granhäck.

När
+ 10 år

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Eken har beskurits ganska mycket och mår inte jättebra. Bör hållas under uppsikt.

Pro Natura

Gräfsnäs, Alingsås
Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

441

876

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
—

När

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Död högstubbe och behöver ingen skötsel. Mulmen har i stort sett försvunnit.

Pro Natura

Gräfsnäs, Alingsås
Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

397

877

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, tomtskötsel.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10% om konditionen tillåter.

När

Intervall

Tidigast
+ 10 år

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Eken har ett dåligt läge och har inte jättebra kondition och bör hållas under uppsikt.

Pro Natura

Gräfsnäs, Alingsås
Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

498

878

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, tomtskötsel.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.

Initiala åtgärder

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 15% om kondition tillåter.

När

Intervall
Tidigast
vart 15:e år. + 10 år

Antal
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som redan har beskurits ganska mycket och vågar inte så mycket mer just nu. Har en skada i stammen.

Pro Natura

Gräfsnäs, Alingsås
Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

342

879

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Järnväg, tomtskötsel, blixtnedslag.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Flytta trädgårdsmaterial.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly och unga träd under kronan.
2. Kontrollera kondition.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 7:e år.

Tidigast
2-3 år
+ 10 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Eken kommer att bli intressant om 100 år. Har mycket trädgårdsmaterial runt basen.

Pro Natura

Saxebo, Alingsås
Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

445

880

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg intill, grenar brutits pga lastbilstrafik
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 18 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 5 år.

Initiala åtgärder
1. Ta ner alla träd med en diameter under 20 cm S, V, Ö om trädet och upp till 20 m
från trädet. Ringbarka 2 närstående ekar och ta ner en ek NÖ på andra sidan vägen.
2. SV gren över vägen beskärs med 15%.

Återkommande åtgärder
—

När
Inom 1 år
4-5 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek i dåligt läge. Svårt att tro att den klarar mycket beskärning, därför föreslås bara på grenen som har blivit
skadad. Behöver mer ljus.

Pro Natura

Mängsholm, Vårgårda
Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

300

881

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, grävt intill, djurskador, barkskador.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta in trädet i beteshagen och flytta sandhögen för att undvika mer grävning.

Återkommande åtgärder
1. Kontrollera kondition.

När
Inom 1 år

Intervall

Tidigast
+ 10 år

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Inte så gammal ek som inte behöver så mycket skötsel. En del av en ekhage med många ekar i samma ålder.

Pro Natura

Mängsholm, Vårgårda
Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

320

882

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Blixtnedslag och lite rotskador ev pga djur.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Kontrollera kondition.

När

Intervall

Tidigast
+ 10 år

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Inte så gammal ek som inte behöver så mycket skötsel. En del av en ekhage med många ekar i samma ålder.

Pro Natura

Mängsholm, Vårgårda
Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

306

883

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Rotskador ev från djur.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Kontrollera kondition.

När

Intervall

Tidigast
+ 10 år

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Inte så gammal ek som inte behöver så mycket skötsel. En del av en ekhage med många ekar i samma ålder.

Pro Natura

Öddö Uppegård, Strömstad
Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING
Trädslag

Lind

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

175

884

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 30 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från tre till fyra sidor och från ovan.
Skador: ♦ Beskuggning.
Tidigare åtgärder: ♦ Tidigare hamling.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort alla granar inom 10m från trädet.

Återkommande åtgärder
1. Hamla stubbskottet,  linden och oxeln bredvid ca 2,5 m höjd.

När
Inom 1 år

Intervall
Tidigast
vart 10:e år. Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift eller klättring behövs ej användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin lind, som verkligen behöver mer ljus. Mycket av kronan har dött på grund av granar runt omkring.

Pro Natura

Öddö, Strömstad
Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING
Trädslag

Bohuslind

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

335

885

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.
Skador: ♦ Beskuggning.
Tidigare åtgärder: ♦ Tidigare hamling, frihuggning.
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 12 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort alla granar och tallar inom 15m från trädet.
2. Reducera kronan på den största grenen på västsidan av trädet med 20%.
3. Reducera kronan på den största grenen på västsidan av trädet med 15% vart 6:e år.

När
Inom 1 år
2-3 år
5-10 år

Återkommande åtgärder
1. Hamla alla små lindar inom 15 m från naturminnesträd till 2,5 höjd.

Tidigast
Inom 1 år

Intervall
vart 7:e år.

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt fint ihåligt träd men lite ostabil. Mycket habitat skulle förloras om grenarna trillade.

Pro Natura

Öddö, Strömstad
Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING
Trädslag

Lind

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

367

886

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.
Skador: ♦ Beskuggning.
Tidigare åtgärder: ♦ Tidigare hamling.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 24 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort alla granar, aspar inom 15m från trädet i alla riktningar (ringbarka hälften).

När
Inom 1 år

Återkommande åtgärder
1. Hamla alla små lindar inom 15 m från naturminnesträd till 2,5 höjd.
2. Reducera hela kronan med 20%.

Tidigast
Inom 1 år
2-3 år

Intervall
vart 7:e år.
vart 6:e år.

Antal
kont.
5

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastiska gamla hamlade träd med väldigt höga grenar. Behövs mer ljus och beskärning.

Pro Natura

Bro Prästgård, Lysekil
Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

366

887

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Den lyfter, klippvägg.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Flytta bänk under trädet eftersom den skadar en rot.
2. Ta bort björk väst om trädet.
3. Hamla 2 ekar söder om trädet till 3 m höjd.
4. Kontrollera kondition.
Återkommande åtgärder
1. Röj sly var 7:e år inom 10 m runt om trädet (INTE hassel).

När
Inom 1 år
Inom 1 år
Inom 1 år
+ 10 år
Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som har lyft vid basen fast nu verkar har stabiliserat sig efter beskärningen. Vill inte göra mer beskärning för
tillfället.

Pro Natura

Bro Prästgård, Lysekil
Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

328

888

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Den lyfter, klippvägg.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort björk Ö om trädet (se också 887).
2. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly var 7:e år inom 10 m runt om trädet (INTE hassel).

När
Inom 1 år
+ 10 år

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ihålig ek som har lyft men verkar har stabiliserat sig efter beskärning. Vill inte göra mer beskärning för tillfället.

Pro Natura

Bro Prästgård, Lysekil
Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

368

889

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Den lyfter, klippvägg.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning och stamkvistning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
1. Hamla några unga ekar som växer under kronan till ca 3m höjd.
2. Röj sly var 7:e år inom 10 m runt om trädet (INTE hassel).

När
+ 10 år

Intervall
Tidigast
vart 10:e år. Inom 1 år
vart 7:e år
4-5 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ihålig ek som har lyft men verkar har stabiliserat sig efter beskärning. Vill inte göra mer beskärning för tillfället.

Pro Natura

Bro Prästgård, Lysekil
Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

312

890

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Dike, gammal stig, komposthög.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort kastanj, 3 sälgar och 2 alar söder om trädet.
2. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly var 7:e år inom 10 m runt om trädet (INTE hassel).

När
2-3 år
+ 10 år

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Eken mår dåligt på grund av för mycket skugga och behöver mer ljus. Inte lämpligt med beskärning nu.

Pro Natura

Bro Prästgård, Lysekil
Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

342

891

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Intill klippvägg.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och frihuggning.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka eken mellan 892 och 891. Ta bort 2 ekar och 2 björkar åt söder.
2. Kontrollera kondition och om responsen från frihuggning är god reducera kronan med 10%.

När
Inom 1 år
5-10 år

Återkommande åtgärder
1. Röj sly var 7:e år inom 10 m runt om trädet (INTE hassel).

Tidigast
4-5 år

Intervall
vart 7:e år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek, men mår inte jättebra, förmodligen på grund av skugga, men vill låta den anpassa sig till mera ljus och se om
responsen blir bättre efter mer tid.

Pro Natura

Bro Prästgård, Lysekil
Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

374

892

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Intill klippvägg.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka eken mellan 892 och 891. Ta bort 5 björkar åt söder.
2. Kontrollera kondition och om bra respons från frihuggning reducera kronan med 10%.

Återkommande åtgärder
1. Hamla 1 ek SV om trädet till ca 3 m höjd.
2. Röj sly var 7:e år inom 10 m runt om trädet (INTE hassel).

När
Inom 1 år
5-10 år

Intervall
Tidigast
vart 15:e år. Inom 1 år
vart 7:e år
4-5 år

Antal
kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek, men mår inte jättebra, förmodligen på grund av skugga, men vill låta den anpassa sig till mera ljus och se om
responsen blir bättre efter mer tid.

Pro Natura

Mellby Övra, Lysekil
Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

482

893

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Stig på en sida och väg/dike på andra sidan - ev rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort alla små träd på andra sidan av vägen som vidrör kronan.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När
5-10 år

Intervall
vart 10:e år

Tidigast
2-3 år

Antal
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Barken ger tecken på att stora grenar rör på sig i samband med rotskadorna. Behövs därför lite försiktig beskärning
över en längre period.

Pro Natura

Cederslund, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

312

894

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Djurgnag på rötterna och stammen. Rötterna har möjligtvis blivit
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition och lägg lite ris runt basen om djuren fortsätter gnaga.
2. Ta bort lönn NV om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Undvik körning intill eken.

När
2-3 år
4-5 år

Intervall

Tidigast
Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som börjar bli intressant och som inte behöver så mycket åtgärder.

Pro Natura

Rud, Mark
Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Bok

Omkrets (cm)

Koordinat

300

895

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder

Återkommande åtgärder
1. Röj sly 10m runt om trädet.

När

Intervall
vart 8:e år.

Tidigast
5-10 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt livskraftigt träd som har förlorat en väldigt stor del av kronan och därför finns inte så mycket levande kvar.
Finns ingenting att beskära, men hade varit bra att hålla den öppet.

Pro Natura

Tranered, Svenljunga
Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

571

896

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Granar och beskuggning.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta 6 björkar N, Ö, V om trädet samt alla granar inom 15 m från trädet i alla riktningar
(50% ringbarkas + 50% tas bort). Ringbarka 2 ekar NV om trädet.

2-3 år

Återkommande åtgärder
1. Röj sly/unga granar/bok.

Tidigast
4-5 år

Intervall
vart 7:e år.

När

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk fint träd som växer ner fint. Har fått mer ljus, men det behövs mer.

Pro Natura

Apelås, Svenljunga
Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

530

897

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, plöjning, mycket rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen och stamkvistning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Upphör med plöjning 20 m runt om stammen.
2. Utför säkerhetskontroll.

När

Intervall

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek med mycket rotskador som har lett till dålig kondition. Den tål inte beskärning. Trädet behöver
säkerhetskontroll i framtiden.

Pro Natura

Skinnarebo, Mark
Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

453

898

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, vall.
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan på östra sidan med 15% och västra sidan med 10%.

Återkommande åtgärder
1, Upphör med plöjning 20 m runt om stammen.
2. Reducera kronan med 10%.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 8:e år.

Tidigast
Inom 1 år
5-10 år

Antal
kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek med stor svaghet i stammen som gör att östra delen kan vara ostabil. Frisk med många grenar i den centrala
delen av kronan och då kan den tåla beskärning

Pro Natura

Lysered Handbynäs 3:1 m fl,Svenljunga
Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

465

899

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Reducera den döda grenen som hänger ut över åker med 2m.

Återkommande åtgärder
1. Ta bort sly 5 m runt om trädet.

När
2-3 år

Intervall
vart 7:e år.

Tidigast
2-3 år

Antal
kont.

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ihålig stående död ek. Hade varit bra att hålla den solexponerad.

Pro Natura

Granhallatorp, Svenljunga
Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Bok

Omkrets (cm)

Koordinat

493

900

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦—

Initiala åtgärder
1. Reducera den levande grenen i söder till 9m höjd från marken i en enda operation.

När
Inom 1 år

Återkommande åtgärder

Tidigast

Intervall

Antal

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk bok med mycket habitat men inte mycket som är levande. Stor risk att den kvarlevande grenen trillar och då
tar med sig allt levande.

Pro Natura

Torpa 2:1, Tranemo
Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

687

901

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Dike.
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När

Intervall
Tidigast
vart 10:e år. 2-3 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Stor och fin ek som möjligtvis har rotskador från dikesskötsel och den lutar sig ganska mycket. Beskärning bör utföras
väldigt försiktigt pga dess ålder.

Pro Natura

Skenstad Assargården, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING
Trädslag

Bok

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

465

902

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 100 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg intill, ev rotskador kanske pga Gräsklippning
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 24 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.

När

Intervall
vart 8:e år.

Tidigast
Inom 1 år

Antal
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk fin och vital bok som borde tåla beskärning. Finns svagheter i stammen intill två bostäder och med ev
rotskador. Bra att börja med beskärning nu.

Pro Natura

Kerstinsgärde, Borås
Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

903

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg intill.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 24 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera den sydligaste delen av kronan med 20% (över vägen) och
nordligaste delen med 15%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 8:e år.

Tidigast
4-5 år

Antal
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek i väldigt dåligt läge intill vägen. Markytan har ändrats och möjligtvis har diket blivit ifyllt och troligtvis ovanpå
rötterna. Dubbelstammigt med svag klyka och därför behövs beskärning.

Pro Natura

Lunden, Trollhättan
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

514

904

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Stamkvistning, rotskador från Gräsklippning
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 24 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera östra sidan av kronan med 15%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 10%.

När
2-3 år

Intervall
vart 8:e år.

Tidigast
+10 år

Antal
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek som har mestadels kronan på ena sidan pga närstående träd som har nu sågats ner. Bra respons till mer ljus
men kronan lite ostabil. Rörelse på östra sidan av stammen och därför behövs beskärning.

Pro Natura

Åsbräcka, Lilla Edet
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

513

905

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, skador från Gräsklippning, dike, plöjning.
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera grenar över gräsmattan (östra sidan) med 20%, och översta delen av
kronan över åkern med 10%.
2. Gör dödvedskontroll över vägen.

Återkommande åtgärder
1. Undvik gräsklippning intill stammen.
2. Upphör med plöjning 15 m från stammen.
3. Reducera kronan med 10%.

När
Inom 1 år
Inom 1 år

Intervall
vart 8:e år.

Tidigast
Inom 1 år
Inom 1 år
5-10 år

Antal
kont.
kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ En stor del av kronan trillade oktober 2005. Storskador på östra sidan och över vägen. Fin ek i dåligt läge.

Pro Natura

Röd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

778

906

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Beskuggning
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort 8 granar N, V och Ö om trädet. Ringbarka 1 ek S om trädet.
2. Reducera NV grenen som är horisontell med 2 m (längden) och övriga kronan med 10%.

När
4-5 år
5-10 år

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 7:e år 15 m runt om trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

Tidigast
4-5 år
+ 10 år

Intervall
vart 7:e år
vart 10:e år

Antal
kont.
4

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt stor fin ek som har stått i granskog för länge. Behöver mer frihuggning innan man kan göra beskärning.
Kronan har vuxit ojämnt för att sträcka sig efter ljus.

Pro Natura

Hässleröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

489

907

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Grävt runt trädet, väg, rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning - två väldigt stora grenar över
vägen.

Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort  6 björkar runt hela trädet.
2. Reducera NV grenen med 15% och resten av kronan med 10%.

Återkommande åtgärder
1. Undvik grävning intill trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

När
Inom 1 år
4-5 år

Intervall
vart 8:e år

Tidigast
Inom 1 år
+ 10 år

Antal
kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek som har haft två stora grenar kapade vid stammen som kan orsakar problem sedan. Behövs skötsel så att
flera olämpliga beskärningar undviks i framtiden.

Pro Natura

Dramsvik-Västerby, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

341

908

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Dike, väg
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 37 år.

Initiala åtgärder
1. Ta ner dubbelstammig björk SÖ om eken och en björk som står norr om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När
4-5 år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
+ 10 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek men står intill vägen och börjar bli intressant naturvårdsmässigt. Har haft hård beskärning och det behövs mer
för att trädet ska må bättre.

Pro Natura

Tolleröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Lind

Omkrets (cm)

Koordinat

451

909

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg
Tidigare åtgärder: ♦ Ev tidigare hamling.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 28 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.

När

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
2-3 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk fin lind med väldigt stora höga och tunga grenar som också skuggar ekarna. Behöver reducering.

Pro Natura

Tolleröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Nr på bricka

Trädslag

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

356

910

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Intill klippvägg
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.
2. Röj sly.

När

Intervall
vart 8:e år
vart 6:e år

Tidigast
2-3 år
2-3 år

Antal
4
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek med svaghet i stammen. Trädet innehåller många habitat och det har bra möjligheter att växa ner med lite
stimulans.

Pro Natura

Tolleröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

417

911

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, klippvägg
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort all ask runt om eken inom 15 m inkl asken SÖ om trädet.
2. Reducera grenen över vägen med 20% och resten av kronan med 10%.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly.
2. Reducera kronan med 10%.

När
2-3 år
2-3 år

Intervall
vart 6:e år
vart 8:e år

Tidigast
2-3 år
+ 10 år

Antal
kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek med väldigt tunga grenar över vägen och stora svagheter i stammen.

Pro Natura

Tjösteröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

357

912

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Kontrollera kondition.

När

Intervall

Tidigast
+ 10 år

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek, men i dålig kondition, tål inte beskärning. Har frihuggits och området betas.

Pro Natura

Tjösteröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

365

913

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Kontrollera kondition.

När

Intervall

Tidigast
+ 10 år

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Står fint i hagen och börjar växa ner av sig själv. Behövs ingen skötsel.

Pro Natura

Tjösteröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

258

914

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Djurgnag på rötterna
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När
2-3 år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
+ 10 år

Antal
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin frisk ek med hela kronan på ena sidan och därför lite ostabil och beskärning behövs. Risken finns att hela trädet
trillar annars.

Pro Natura

Tjösteröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

324

915

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Stig intill
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Kontrollera kondition

När

Intervall

Tidigast
+ 10 år

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Står fint i hagen och börjar växa ner av sig själv. Behövs ingen skötsel.

Pro Natura

Tjösteröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

302

916

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Kontrollera kondition

När

Intervall

Tidigast
+ 10 år

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Står fint i hagen och börjar växa ner av sig själv. Behövs ingen skötsel. Väldigt vital träd och håller på valla in en stor
sten!

Pro Natura

Tjösteröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

279

917

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Intill stenmur
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort askar norr om och inom 15m från trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

Återkommande åtgärder
1. Kontrollera kondition.

När
Inom 1 år
2-3 år

Intervall

Tidigast
+ 10 år

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek som har mycket krona på ena sidan. Värd att stimulera mer nedväxning genom väldigt fin beskärning.

Pro Natura

Tjösteröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

484

918

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 36 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%-

När

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
2-3 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk fin ek som har tappat en stor gren. Den kommer sannolikt att respondera bra på beskärning och har förmåga
att växa ner.

Pro Natura

Tjösteröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

446

919

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort alla träd under 20 cm i diameter inom 10 m från trädet.

Återkommande åtgärder
1. Kontrollera kondition.

När
2-3 år

Intervall

Tidigast
+ 10 år

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som står för skuggigt. Behövs frihuggning och sedan kontrollera respons innan någon beskärning förslås.

Pro Natura

Tjösteröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

310

920

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Dike
Tidigare åtgärder: ♦ Dödvedsbeskärning.
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan på alm SÖ om trädet med 30% (på andra sidan ån).

Återkommande åtgärder
—

När
5-10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin sparbanksek som växer fint och öppet, men det behövs mer ljus.

Pro Natura

Bakeröd, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Bok

Omkrets (cm)

Koordinat

333

921

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦ Trädet är inte beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NV,

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
—

När

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin död bok som står helt fritt och behöver ingen åtgärd.

Pro Natura

Bräcke lilla, Åmål
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

498

922

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning, dödvedsbeskärning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 6 år.

Initiala åtgärder
1. Beskär eken som står söder om trädet med 20% i den översta delen av kronan.
2. Beskär kronan med 2 grenar (nedersta) på södra sidan av naturminnesträd med
1-2m (de har sprickor).
3. Beskär kronan på 2 grenar (nedersta) på södra sidan av naturminnesträd med
1-2m (de har sprickor).
3. Utvärdera om mer beskärning behövs.
Återkommande åtgärder
—

När
Inom 1 år
Inom 1 år
5-10 år
+ 10 år
Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk fin ek som har utrymme och börja växa ner. Finns två stora grenar som har sprickor och därför behövs
beskärning för att undvika att de trillar.

Pro Natura

Öster om Götesjön, Mellerud
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

593

923

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg intill, hästhage och ev rotskador, men stammen är utanför
hagen.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning och död ved har tagits bort. Finns
“coronet cuts” på vissa grenar!

Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition och respons från beskärning. Om allt är bra reducera kronan med 10%.

När
5-10 år

Återkommande åtgärder
—

Tidigast

Intervall

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek som har beskurits bra och känsligt. Det saknas grenar längre ner och därför är det lite osäkert hur detta
kommer att utvecklas.

Pro Natura

Hunnebyn, Mellerud
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

571

924

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, dike, rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 37 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort 3 aspar som rör kronan på andra sidan vägen och 3 björkar söder om trädet
och 1 gran.
2. Reducera död gren över vägen med 50% (eller testa med linje).

Inom 1 år
Inom 1 år

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

Tidigast
4-5 år

Intervall
vart 8:e år

När

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek som har vuxit högt pga skugga från andra träd. Har väldigt stora tunga grenar och behöver hjälp att växa
ner.

Pro Natura

Ed, Dals-Ed
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

528

925

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka alla träd som vidrör kronan och 5 m utanför som är större än 5 cm i diameter
och INTE är ek. Ringbarka en ek som står SV och en som står NV om trädet.
2. Kontrollera kondition.

Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder
1. Återkommande röjning av hasselbuskar inom 10 m runt om trädet.

Tidigast
4-5 år

Intervall

När

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som behöver mer ljus i nedre delen av kronan.

Pro Natura

Ed, Dals-Ed
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

464

926

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och frihuggning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka alla träd som rör kronan och 5 m utanför som är större än 5 cm i diameter och
INTE är ek. Ringbarka 2 ekar som står S om trädet (ca 15 cm i diameter).

2-3 år

Återkommande åtgärder
1. Återkommande röjning av hasselbuskar inom 10 m runt om trädet.

Tidigast
4-5 år

Intervall

När

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk ek som är väldigt vital med mycket vattskott som dock dör pga skugga och därför behövs mer ljus.

Pro Natura

Mellområdane, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

578

927

1284027
6496102

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, dike.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort 10 askar, 10 sälgar och 1 björk från området runt trädet.
2. Kontrollera kondition och gör till en högstubbe om död, ca 8m hög.

Återkommande åtgärder
—

När
2-3 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som har haft ett tufft liv! Livskraftig men väldigt lite av kronan är kvar. En stor bit av kronan trillade nyligen.

Pro Natura

Mellområdane 1:9, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

364

928

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 30 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning, röjning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

När

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ihålig fin ek i dålig kondition.

Pro Natura

Mellområdane 1:9, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

260

929

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Röjning.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka 4 st aspar norr om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

När
4-5 år

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek men påverkas av alla andra ekar. Inte lämpligt att börja med beskärning på detta träd.

Pro Natura

Mellområdane 1:9, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

148

930

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Röjning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka alla askar inom 15 m runt stammen.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

När
4-5 år

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek i dålig kondition och därför inte värt att göra så mycket här.

Pro Natura

Mellområdane 1:9, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

398

931

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Grävt lite intill.
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder
1. Ringbarka 2 björkar SÖ om trädet. Beskär med 0,5 m på översta delen av kronan.
2. Kontrollera respons från beskärning.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

När
4-5 år
+ 10 år

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Stor ek som saknas grenar längre ner i kronan. Behövs stimuleras och utvärderas om det blir någon respons.

Pro Natura

Mellområdane 1:9, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

479

932

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 10 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning och röjning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

När

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Stor fin ek i väldigt dålig kondition och därför inte värd att göra så mycket här.

Pro Natura

Mellområdane 1:9, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

300

933

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Fyllt i runt trädet.
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

När

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som växer ner av sig själv.

Pro Natura

Mellområdane 1:9, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

222

934

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka askarna inom 15 m runt stammen.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

När
4-5 år

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek men påverkas av alla andra ekar. Inte lämpligt att börja med beskärning på detta träd.

Pro Natura

Mellområdane 1:9, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

212

935

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

När

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek men påverkas av alla andra ekar. Inte lämpligt att börja med beskärning på detta träd. Kunde eventuellt offras
eller veteraniseras.

Pro Natura

Mellområdane 1:9, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

237

936

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

När

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek men påverkas av alla andra ekar. Inte lämpligt att börja med beskärning på detta träd.

Pro Natura

Mellområdane 1:9, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

198

937

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

När

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek men påverkas av alla andra ekar. Inte lämpligt att börja med beskärning på detta träd. Kunde eventuellt offras
eller veteraniseras.

Pro Natura

Mellområdane 1:9, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

192

938

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

När

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek men påverkas av alla andra ekar. Inte lämpligt att börja med beskärning på detta träd.

Pro Natura

Mellområdane 1:9, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

162

939

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦ —
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Gör till en 8m högstubbe.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

När
+ 10 år

Intervall
vart 7:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Död stående ek.

Pro Natura

Södra Fagerskog, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Trädslag

Lind

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

260

940

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning, tidigare hamling.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera översta delen av kronan med 15% (ca 1.5m).

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 15%.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 6:e år

Tidigast
5-10 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin flerstammig lind som behöver kronbeskärning pga av storlek och position. Har tappat hela kronan på en stam.

Pro Natura

Assarebyn, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

477

941

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 30% på eken söder om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 8:e år upp till 15 m runt om trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

När
4-5 år

Intervall
vart 8:e år
vart 8:e år

Tidigast
5-10 år
+ 10 år

Antal
kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastiskt fin ek, väldigt nära vägen men har fått mycket mer ljus nyligen. Därför är det bra att vänta lite med
åtgärder.

Pro Natura

Assarebyn, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

296

942

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 8:e år upp till 15 m runt om trädet.

När

Intervall
vart 8:e

Tidigast
5-10 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Dött träd som nyligen har frihuggits.

Pro Natura

Assarebyn, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

345

943

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 30 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka 5 st ekar runt om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 8:e år upp till 15 m runt om trädet.

När
5-10 år

Intervall
vart 8:e

Tidigast
5-10 år

Antal
kont.

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastiskt ek med väldigt liten krona. Finns därför inte mycket att beskära! Tappade en stor gren nyligen.

Pro Natura

Assarebyn, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

409

944

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 20%.
2. Ringbarka 4 st aspar norr om och 2 st söder om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.
2. Röj sly vart 8:e år upp till 15 m runt om trädet.

När
Inom 1 år
Inom 1 år

Intervall
vart 7:e år
vart 8:e år

Tidigast
4-5 år
5-10 år

Antal
5
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastiskt vital ek med en jättestor stam ovanpå en svag bas. Det finns tydliga tecken på rörelse och därför är
beskärning akut!

Pro Natura

Assarebyn, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

254

945

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka alla björkar inom 15 m från stammen runt om hela trädet.
2. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 8:e år upp till 15 m runt om trädet.

När
4-5 år
5-10 år

Intervall
vart 8:e år

Tidigast
5-10 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som växer väldigt konstigt och därför behöver hjälp att växer ner pga skugga. Behöver dock lite tid att anpassa
sig efter frihuggning.

Pro Natura

Assarebyn, Färgelanda
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

349

946

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Rotskador, väg.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och lite dödvedsbeskärning.
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder
1. Ringbarka 3 st ekar på andra sidan vägen och SÖ om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Röj sly vart 8:e år upp till 15 m runt om trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

När
2-3 år

Intervall
vart 8:e år
vart 8:e år

Tidigast
5-10 år
5-10 år

Antal
kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som växer väldigt konstigt och därför behöver hjälp att växer ner pga skugga. Behöver dock lite tid att anpassa
sig efter frihuggning.

Pro Natura

Binäs Södra, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

429

947

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Rotskador, körväg runt om trädet.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 17 år.

Initiala åtgärder
1. Ringbarka 2 askar norr om trädet. Ta bort 1 rönn, 1 lönn och 1 sälg söder om trädet.
2. Reducera kronan av SV grenen med 15% och resterande del av kronan med 10%.

När
2-3 år
4-5 år

Återkommande åtgärder
1. Undvik körning runt om hela trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

Tidigast
Inom 1 år
+ 10 år

Intervall
vart 8:e år.

Antal
kont.
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som behöver mer ljus och beskärning för att skynda på nedväxningsprocess.

Pro Natura

Berg, Uddevalla
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

276

948

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Låt trädet ligga kvar och såga inte upp ved.

När

Intervall

Tidigast
Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Trädet har trillat omkull ganska nyligen och hade väldigt få rötter. Ingen åtgärder behövs.

Pro Natura

Kyrkebytomt, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

535

949

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Skador från gräsklippning.
Tidigare åtgärder: ♦ Regelbunden beskärning, ibland ganska hårt. Kronan
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 37 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera grenar på almen bredvid som växer in i eken så att de inte vidrör varandra.
2. Reducera grenen som är nederst och nära huset med ca 3m och resten av kronan med 10%.

När
2-3 år
2-3 år

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

Tidigast
+ 10 år

Intervall
vart 9:e år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastiskt stor ek som har haft mycket beskärning i kronan under åren som betyder att den har inte kunnat växa ner.
Den har stora tunga grenar och behöver hjälp att växa ner.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

300

950

1300030
6476951

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, skugga, rotskador, grävt dike.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Reducera gren över vägen med 15%.
2. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
—

När
Inom 1 år
5-10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek i dålig kondition. Påverkas av och påverkar alla de närstående naturminnesmärkta ekarna.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

335

951

1300040
6476958

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Dike, väg, skugga, ifyllning på rötterna.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 37 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera grenar över väg med 15% och resten av kronan med 10%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
5-10 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som lutar mot vägen och behöver hjälp att växa ner. Beskärningen kommer också släppa in mer ljus till de
andra närstående ekarna.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

225

952

1300031
6476961

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Skräp och jord på rötterna, körskador på stammen.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 19 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.
2. Undvik att slänga skräp på rötterna.

När

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
Inom 1 år
Inom 1 år

Antal
3
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som är skadad runt basen. Bra om den kan hjälpas växa ner. Beskärningen kommer också släppa in mer ljus till de
andra närstående ekarna. Kan eventuellt “offras” eller veteraniseras.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

175

953

1300030
6476965

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från tre till fyra sidor och från ovan.
Skador: ♦ Skräp och jord på rötterna, körskador på stammen.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Reducera grenen över garaget med 20% och resten av kronan med 15%. Ta
bort all lönn intill trädet.
2. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
—

När
Inom 1 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Nedtryckt ek som är negativt påverkad av skugga. Bra att beskära lite så att mer ljus kommer in till de andra
närstående ekarna. Kan eventuellt “offras” eller veteraniseras.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

190

954

1300025
6476969

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.
Skador: ♦ Skräp och jord på rötterna, körskador på stammen.
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 9 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort all lönn intill trädet som växer genom kronan och precis utanför.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.
2. Undvik att slänga skräp på rötterna.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
Inom 1 år
Inom 1 år

Antal
2
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Nedtryckt ek som är negativt påverkad av skugga. Bra att beskära lite så att mer ljus kommer in till de andra
närstående ekarna. Kan eventuellt “offras” eller veteraniseras.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

240

955

1300029
6476972

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.
Skador: ♦ Väg, skugga, rotskador pga garaget, grävt dike, skräp och jord på
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 28 år.

Initiala åtgärder
1. Ringbarka lönn väster om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.
2. Undvik att slänga skräp på rötterna.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
Inom 1 år
Inom 1 år

Antal
4
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som är skadad runt basen. Har vuxit högt pga av skugga från de andra ekarna.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

147

956

1300033
6476970

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från tre till fyra sidor och från ovan.
Skador: ♦ Skräp och körskador.
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 19 år.

Initiala åtgärder
1. Ringbarka lönn väster om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 20%.
2. Undvik att slänga skräp på rötterna.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
Inom 1 år
Inom 1 år

Antal
3
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som är negativt påverkad av skugga. Bra att beskära lite så att mer ljus kommer in till de andra närstående ekarna.
Kan eventuellt “offras” eller veteraniseras.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

320

957

1300047
6476983

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 37 år.

Initiala åtgärder
1. Ringbarka 4 st lönnar runt om trädet och reducera kronan på eken som står norr om trädet.  
2. Reducera 20% från västra grenen och 15% från resten av kronan.

När
Inom 1 år
Inom 1 år

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

Tidigast
5-10 år

Intervall
vart 9:e år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som har vuxt högt pga skugga. Har redan tappat några stora grenar och stammen visar tecken på rörelser.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

205

958

Koordinat

1300046
6476990

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort alla lönn, rönn och björk inom 15m från trädet runt om.

Återkommande åtgärder
—

När
Inom 1 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek som med mera ljus säkert kan sköta sig själv.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

265

959

Koordinat

1300011
6476966

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Ev rotskador från grävning och stamskador från Gräsklippning/
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder

Återkommande åtgärder
1. Lämna en del oklippt gräs intill stammen för att undvika skador.
2. Reducera kronan med 10%.

När

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
Inom 1 år
Inom 1 år

Antal
kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek med eventuella rotskador.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

280

960

1300016
6476963

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.
Skador: ♦ Ev rotskador från grävning och stamskador från gräsklippning/
röjsnöre

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 28 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.

Återkommande åtgärder
1. Lämna en del oklippt gräs intill stammen för att undvika skador.
2. Reducera kronan med 10%.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
Inom 1 år
5-10 år

Antal
kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som har haft rotskador och det finns tecken på att den lyfter.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

295

961

1300010
6476951

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Ev rotskador från grävning och stamskador från Gräsklippning/
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 15% och gör dödvedskontroll (dra med linje och vikt).
2. Kontrollera kondition innan mer åtgärder vidtas.

Återkommande åtgärder
1. Lämna en del oklippt gräs intill stammen för att undvika skador.

När
Inom 1 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast
Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek men dåligt kondition och stamskador. Intill huset och därför behövs beskärning. Bra att beskära lite så att mer
ljus kommer in till de andra närstående ekarna.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

255

962

1300007
6476948

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Ev rotskador från grävning och stamskador från gräsklippning/
röjsnöre

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 15% och gör dödvedskontroll (dra med linje och vikt).
2. Kontrollera kondition innan mer åtgärder vidtas.

Återkommande åtgärder
1. Lämna en del oklippt gräs intill stammen för att undvika skador.

När
Inom 1 år
+ 10 år

Intervall

Tidigast
Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek men dåligt kondition och stamskador. Intill huset och därför behövs beskärning. Bra att beskära lite så att mer
ljus kommer in till de andra närstående ekarna.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

165

963

1300009
6476947

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.
Skador: ♦ Ev rotskador från grävning och stamskador från gräsklippning/
röjsnöre

Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 27 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Lämna en del oklippt gräs intill stammen för att undvika skador.
2. Reducera kronan med 10%.

När

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
Inom 1 år
Inom 1 år

Antal
kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som är nedtryckt och negativt påverkad av skugga. Har en svaghet i stammen och bör därför beskäras.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

220

964

Koordinat

1300018
6476949

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Ev rotskador från grävning (brunn?) och stamskador från
gräsklippning/röjsnöre.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och ev stamkvistning.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 37 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera grenen över vägen med 20% och resten av kronan med 15%.

Återkommande åtgärder
1. Lämna en del oklippt gräs intill stammen för att undvika skador.
2. Reducera kronan med 10%.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
inom 1 år
5-10 år

Antal
kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek med stamskador och ev- rotskador och en svaghet i stammen.

Pro Natura

Viksängen, Vänersborg
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

170

965

Koordinat

1300038
6476989

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort alla lönnar runt om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
Inom 1 år

Antal
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek men nedtryckt. Bra att beskära lite så att mer ljus kommer in till de andra närstående ekarna.  Kunde ev. offras.

Pro Natura

Östbjörke, Trollhättan
Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

344

966

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Skador från Gräsklippning, väg, stig, dike.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning och frihuggning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 20 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort lind söder om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 10%.

När
5-10 år

Intervall
vart 10:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som nu växer ganska öppet och behöver hjälp för att snabba på nerväxning.

Pro Natura

Torkelsvik Amnehärad, Gullspång
Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

504

967

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
—

När

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Stor ek som har haft rotskador och därför har trillat. Behövs ingen skötsel.

Pro Natura

Otterberget Hova, Gullspång
Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

470

968

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort lönn och lind intill eken (friställ också ersättare som står nära).

Återkommande åtgärder
1. Röj sly.

När
4-5 år

Intervall
vart 10:e år

Tidigast
4-5 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Stor ek, mycket värdefull som dödved. Ekarna som står NV om trädet skulle kunna vara ersättare.

Pro Natura

Eketorp, Töreboda
Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

488

969

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Trädgårdsskötsel.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och beskärning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 9 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort lönn och asp söder om eken.
2. Reducera den stora grenen som delar sig i två och sträcker sig söderut - den översta
med 2m, den understa med 3m. Reducera grenen som sträcker sig längs med muren med 3m.
3. Reducera hela kronan med 10%.
4. Kontrollera kondition.
Återkommande åtgärder
—

Intervall

När
Inom 1 år
Inom 1 år
5-10 år
+ 10 år
Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Stor fin ek som redan tappat flera stora grenar och visar tecken på att tappa fler, därför rekommenderas beskärning.

Pro Natura

Trästena, Töreboda
Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

705

970

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Ev rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort körsbär, ringbarka 1 asp, 1 björk S om trädet, 1 ek Ö om trädet,
4 asp N och V om trädet.
2. Reducera två grenar som växer rakt upp med 10%.
3. Kontrollera kondition.
Återkommande åtgärder
—

När
Inom 1 år
5-10 år
+ 10 år
Intervall

Tidigast

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk ek som växer ner ordentligt. Grenarna högst upp innehåller mycket habitat och därför hade det varit bra att
behålla dem. Behövs lite mera ljus på syd och väst sidan framförallt.

Pro Natura

Sveneby, Töreboda
Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

691

971

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ta bort björkar NÖ om eken.

Återkommande åtgärder
1. Behåll befinligt avstånd med plöjning.

När
5-10 år

Intervall

Tidigast
Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk ek som har bra läge och har kunnat växa fritt. Visar tydligt en lägre krona och växer ner fint på egen hand.
Exemplariskt träd och väldigt vital!

Pro Natura

Ekeskog, Töreboda
Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

622

972

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Blixtnedslag, väg.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 20 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När

Intervall
vart 10:e år

Tidigast
2-3 år

Antal
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦

Pro Natura

Spethult, Tibro
Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

360

973

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, ev rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot Nv.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När

Intervall
vart 10:e år

Tidigast
2-3 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som är tvilling med 974 och bör behandlas som ett träd. Svagheten i stammen tyder att det är bra att börja med
beskärning.

Pro Natura

Spethult, Tibro
Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

315

974

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, ev rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När

Intervall
vart 10:e år

Tidigast
2-3 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som är tvilling med 973 och bör behandlas som ett träd.

Pro Natura

Hjo Stad, Hjo
Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING
Trädslag

Klibbal

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

639

975

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Bilväg, cykelbana, parkskötsel.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning och modern kronstabilisering.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Kontrollera kondition

När

Intervall

Tidigast
5-10 år

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin stort träd som har haft mycket beskärning och kronstabilisering. Trädet tål inte mer beskärning på ett långt tag.

Pro Natura

Mölltorp, Skövde
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Ask

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

815

976

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, rotskador, ev saltskador, ev askskottsjuka.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort alm söder om trädet. Reducera grenar som växer ut över vägen med ca 2m.
2. Kontrollera kondition och om trädet har dött,  reducera till en högstubba ca 6m hög.

När
Inom 1 år
5-10 år

Återkommande åtgärder
1. Lämna skott på stammen där det inte växer ut i vägen.

Tidigast
Inom 1 år

Intervall

Antal
kont.

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Gigantisk ask som har dåligt läge och lutar sig ut över vägen. Eventuellt tecken på askskottsjuka, men kan också vara
stress. Lite beskärning föreslås för att undvika att den trillar över vägen.

Pro Natura

Ingasäter, Skövde
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Bok

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

661

977

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Körning, stam- och rotskador förmodligen på grund av
gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning och kronstabilisering.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 16 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder
1. Se över kronstabiliseringen och ersätt om lämpligt.
2. Reducera hela kronan med 15%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.

När
inom 1 år
Inom 1 år

Intervall
vart 8:e år

Tidigast
5-10 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastiskt mäktig bok med jättestor krona som har haft en hel del åtgärder bland annat gammal kronstabilisering.
Viktigt att börja med reducering innan hela kronan förloras.

Pro Natura

Ingasäter, Skövde
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Bok

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

467

978

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Körning, stam- och rotskador förmodligen på grund av
gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera översta delen av kronan med 15%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 8:e år

Tidigast
5-10 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt fin bok som börja växa ner fast har ändå en stor krona högt upp. Vill undvika att den går förlorad.

Pro Natura

Ingasäter, Skövde
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Bok

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

487

979

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Körning, stam- och rotskador förmodligen på grund av
gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder
1. Flytta picknickbänk.

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 15%.

När
Omedelbart.

Intervall
vart 8:e år

Tidigast
Inom 1 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin bok med många stora tunga grenar. Stor risk att delar av kronan trillar eftersom mycket har redan hänt i
kronan. Har massor med hål.

Pro Natura

Ingasäter, Skövde
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Bok

Omkrets (cm)

Koordinat

455

980

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
—

När

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Hela kronan har trillat inom de senaste 5 åren, bara en 3m högstubbe kvar. Ingen åtgärder behövs.

Pro Natura

Ingasäter, Skövde
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Bok

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

437

981

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från tre till fyra sidor och från ovan.
Skador: ♦ Körning, stam- och rotskador förmodligen på grund av
gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan på boken som står söder om trädet med 30%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 15%.
2. Reducera kronan på boken som står söderut med 20% vart 8:e år
(samtididigt med beskärning av naturminnesträd).

När
Inom 1 år

Intervall
vart 8:e år

Tidigast
Inom 1 år

vart 8:e år

Inom 1 år

Antal
5
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Stor bok som har tappat stora grenar och är skuggad av andra yngre bokar. Den behöver reduceras i samband med
frihuggning för att undvika att mer trillar.

Pro Natura

Ingasäter, Skövde
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Bok

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

474

982

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ stam- och rotskador förmodligen på grund av gräsklippning.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning, frihuggning.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 20%.

Återkommande åtgärder
1. Reducera hela kronan med 15%.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 8:e år

Tidigast
5-10 år

Antal
5

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Stor bok som har tappat hälften av kronan och stammen och därför behöver beskärning av kvarstående kronan. Har

nyligen frihuggits och därför är det också bra att göra beskärning på grund av ökad vindpåverkan. Har många hål och
luftrötter på stammen.

Pro Natura

Binneberg, Skövde
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

449

983

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Barkskador vid basen.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.

Initiala åtgärder
1. Ta ner 1 asp, 1 gran, 1 björk söder om trädet.

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

När
4-5 år

Intervall
vart 10:e år

Tidigast
5-10 år

Antal
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ganska stor ek mitt i tomten som redan har tappat några grenar och behöver hjälp att växa ner.

Pro Natura

Årnäs Forshem, Götene
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

695

984

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot NÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka 2 björkar och 1 ek. Ta bort 2 björkar S och V om trädet som ligger närmast.
2. Kontrollera kondition och om tillståndet blir bättre reducera grenar på norra sidan med 10%.

När
Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder
1. Röj sly 15 m runt trädet.

Tidigast
Inom 1 år

Intervall
vart 8:e år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk ek som har stått skuggigt länge och därför har dålig kondition. Om det blir bättre efter frihuggning hade det
varit bra att reducera grenarna som är kopplat till en svagt punkt i trädet.

Pro Natura

Slåtterbråten, Skövde
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

470

985

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, påkörningsskada, plöjning, rotskador, blixtnedslag.
Tidigare åtgärder: ♦ Ev frihuggning och beskärning.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Upphör med plöjning 15 m från trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

När

Intervall
vart 8:e år

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek med dåligt läge och som är tvilling med 986 och de påverkar varandra. Behöver hjälp att växa ner.

Pro Natura

Slåtterbråten, Götene
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Nr på bricka

Trädslag

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

383

986

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, påkörningsskada, plöjning, rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ Ev frihuggning och beskärning.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
1. Upphör med plöjning 15 m från trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

När

Intervall
vart 8:e år

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som mår inte jättebra med dåligt läge och som är tvilling med 985 och de påverkar varandra. Behöver hjälp att
växa ner.

Pro Natura

Gategården Husaby, Götene
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Nr på bricka

Trädslag

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

327

987

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Rotskador på grund av plöjning och grävning.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
1. Upphör med plöjning 15 m från trädet.

När
+ 10 år

Intervall

Tidigast
Inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek men dåligt läge. Den kämpar trots plöjning runt om trädet. Behöver mer utrymme för rötterna om trädet ska
överleva.

Pro Natura

Gategården, Götene
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Päron

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

380

988

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 30 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Skada vid stambasen möjligen från gräsklippning.
Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.
Foto av trädet mot Nv.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
—

Återkommande åtgärder
—

När

Intervall

Tidigast

Antal

(Stege kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastiskt päronträd som är jättestort och som har beskurits väldigt hårt. Den har dock skjutit nya skott och bar frukt
2009.

Pro Natura

Skarstad, Vara
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

414

989

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, skada vid stambasen möjligen från gräsklippning.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 36 år.

Initiala åtgärder
1. Ta bort cypresserna som växer upp i kronan.
2. Reducera kronan med 15%.

Återkommande åtgärder
1. Lämna ett område oklippt gräs för att skydda stammen och rötterna.
2. Reducera kronan med 10% vart 9:e år. Gör en säkerhetskontroll.

När
Inom 1 år
2-3 år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
Inom 1 år
5-10 år

Antal
kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek som behöver mer hjälp att växer ner genom att få mer ljus in i kronan. Har börjat tappa grenar och den står
inne på tomten. Alla tre ekar påverkar varandra och därför är det bra att jobba med 990 och 991 samtidigt.

Pro Natura

Skarstad, Vara
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

414

990

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, skada vid stambasen möjligen från gräsklippning.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SÖ.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 36 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera grenen över gräsmattan med 20% och resten av kronan med 10%.

Återkommande åtgärder
1. Lämna ett område oklippt gräs för att skydda stammen och rötterna.
2. Reducera kronan med 10%.
3. Gör en säkerhetskontroll.

När
Inom 1 år

Intervall
vart 9:e år

Tidigast
Inom 1 år
5-10 år
5-10 år

Antal
kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som behöver hjälp att växa ner, kronan väldigt hög. Eken inne på tomten. Alla tre ekar påverkar varandra och
därför är det bra att jobba med 991 och 989 samtidigt. Gren över tomten är väldigt tung.

Pro Natura

Skarstad, Vara
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

303

991

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Väg, skada vid stambasen, rotskador, möjligen från Gräsklippning.
Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 36 år.

Initiala åtgärder
1. Hamla 6 träd som står närmast eken till ca 3m höjd (5 söder om och 1 norr om trädet).
2. Reducera kronan med 10% och reducera grenen som växer över tomten med 20% och
gör dödvedskontroll.

När
Inom 1 år

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10% vart 9:e år. Gör en säkerhetskontroll.

Tidigast
5-10 år

Intervall
vart 9:e år

Inom 1 år

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som behöver hjälp att växa ner, kronan är väldigt hög. Eken inne på tomten. Alla tre ekar påverkar varandra
och därför bra att jobba med 990 och 989 samtidigt.

Pro Natura

Vedum, Vara
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

403

992

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ —
Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Ringbarka en ring av björkar norr om trädet (ca 6 stycken) och en i söder.

Återkommande åtgärder
—

När
5-10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som har bra läge och börjar få mera grenar längre ner. En gren har brutit fast är fortfarande kopplat och lever!
Den kan sköta sig själv.

Pro Natura

Härlingstorp, Vara
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

425

993

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Plöjning, nära väg, blixtnedslag, rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning.
Foto av trädet mot N.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition

Återkommande åtgärder
1. Upphör med plöjning inom 12 m runt trädet snarast.

När
5-10 år

Intervall

Tidigast
inom 1 år

Antal
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som har ett väldigt dåligt läge. Den har rotskador och grenarna sågats så att traktorn kan komma närmare trädet.
Den tål inte så mycket.

Pro Natura

Önum, Vara
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

414

994

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.
Skador: ♦ Nära väg - lastbilsskador, parkeringen.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot S.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 15% på norra sidan och 20% på andra sidan som är över trädgården.

När
2-3 år

Återkommande åtgärder
1. Reducera kronan med 10%.

Tidigast
+ 10 år

Intervall
vart 8:e år

Antal
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek med ganska dåligt läge och har sprickor i stammen och stora grenar. Har en bra lägre krona. Intill tomt och
väg därför bra att börja med bekärning.

Pro Natura

Ryda, Vara
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

385

995

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Hus intill, parkering, ev rotskador.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och frihuggning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦—
♦—

Initiala åtgärder
1. Kontrollera kondition.

Återkommande åtgärder
—

När
5-10 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Eken har stått skuggigt länge och har frihuggits nyligen och möjligtvis lite för fort. Den ser stressad ut. Den tål nog
ingen beskärning för tillfället

Pro Natura

Försole, Vara
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

378

996

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippning, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 27 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.

När
4-5 år

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.
2. Reducera kronan med 10%.
vart 9:e år

Tidigast
inom 1 år
+ 10 år

Antal
kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Alla ekar påverkar varandra. Finns en svaghet i stammen som gör att beskärning är lämpligt. Kronan är också ojäm
och trädet behöver stimuleras för att växa ner.

Pro Natura

Försole, Grästorp
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

395

997

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippning, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder
—

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.
2. Reducera kronan med 10%.
vart 9:e år

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont,
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek som är påverkad av andra ekar och har redan tappat några stora grenar som vi helst vill undvika i
fortsättningen. Har börjat växa ner.

Pro Natura

Försole, Grästorp
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Ek

Nr på bricka

Omkrets (cm)

Koordinat

327

998

1337400
6466906

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippning, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.
Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 27 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 15%.

När
4-5 år

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.
2. Reducera kronan med 10%.
vart 9:e år

Tidigast
Inom 1 år
+ 10 år

Antal
kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Alla ekar påverkar varandra. Kronan är lite ojäm och behöver hjälp att växa ner. Beskärning skulle gynna eken brevid.

Pro Natura

Försole, Grästorp
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

Omkrets (cm)

Koordinat

296

999

1337393
6466902

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 30 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippning, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.
Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.
Foto av trädet mot Ö.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder
1. Reducera kronan med 40% - gör till en högstubbe.

Återkommande åtgärder
—

När
4-5 år

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt dålig kondition, nästan död och har förmodligen få rötter. Bästa sättet att bevara habitatet är att göra en
högstubbe.

Pro Natura

Försole, Grästorp
Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING
Trädslag

Nr på bricka

Ek

1000

Omkrets (cm)

314

Koordinat

1337383
6466886

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.
Skador: ♦ Gräsklippning, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.
Tidigare åtgärder: ♦ —
Foto av trädet mot SV.

Skötsel
Målsättning:

♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 27 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder
Intervall
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.
2. Reducera kronan med 10%.
vart 9:e år.

Tidigast
Inom 1 år
4-5 år

Antal
kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Alla ekar påverkar varandra. Kronan är lite ojämn och har många grenar på ena sidan. Beskärning skulle gynna eken
brevid.

Pro Natura

Skattegården Björstig
Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING
Nr på bricka

Trädslag

Omkrets (cm)

Ek

Koordinat

502

Vitalitet: ♦
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦
Skador: ♦
Tidigare åtgärder: ♦
Foto av trädet mot Nö.

Skötsel
Målsättning:

♦
♦

Initiala åtgärder

Återkommande åtgärder

När

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ Trädet  tydligen blåste ner 2007 enligt Anders Stagen.

Pro Natura

Mellområdane 1:21
Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING
Nr på bricka

Trädslag

Omkrets (cm)

Ek

Koordinat

255

Vitalitet: ♦
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦
Skador: ♦
Tidigare åtgärder: ♦

Skötsel
Målsättning:

♦
♦

Initiala åtgärder

Återkommande åtgärder

När

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ Död ek som har blivit nedsågad. Brant och lite svårtillgängligt. Inte märkt med bricka

Pro Natura

Tjösteröd
Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING
Nr på bricka

Trädslag

Omkrets (cm)

Ek

Koordinat

350

Vitalitet: ♦
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦
Skador: ♦
Tidigare åtgärder: ♦
Foto av trädet mot NV.

Skötsel
Målsättning:

♦
♦

Initiala åtgärder

Återkommande åtgärder

När

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ Dött liggande träd, ingen åtgärd.

Pro Natura

Ingasäter
Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING
Nr på bricka

Trädslag

Omkrets (cm)

Bok

Koordinat

662

Vitalitet: ♦
♦
♦
♦
Beskuggning: ♦
Skador: ♦
Tidigare åtgärder: ♦
Foto av trädet mot V.

Skötsel
Målsättning:

♦
♦

Initiala åtgärder

Återkommande åtgärder
1. Kolla kondition och ev reducera ytterliggare om risken finns att den trillar helt.

När

Intervall

Tidigast
4-5 år.

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

kommentar
♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk högstubbe med massor av hål. Inga åtgärder behövs. Om den trillar, låt den ligga kvar.

Pro Natura

