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UPPDRAGET
Falkenbergs kommun genomför ett informationsprojekt om särskilt skyddsvärda träd i kommunen.
Länsstyrelsen har under perioden 2000‐2009 gjort flera inventeringar av särskilt skyddsvärda träd i länet
(Länsstyrelsen i Hallands län, Meddelande 2010:27). Utöver detta har Falkenbergs kommun gjort egna
inventeringar i Falkenbergs stad och Vessigebro. Falkenbergs kommun ville utnyttja detta material genom att
identifiera värdekärnor med många skyddsvärda träd och informera berörda markägare om trädens värden och
behov av skötsel, samt möjligheten att få bidrag till åtgärder. I december 2013 fick Vikki Bengtsson,
naturvårdskonsult i Pro Natura, i uppdrag av Falkenbergs kommun att utföra den sistnämnda delen av
informationsprojektet.

INTRODUKTION OCH BAKGRUND
Gamla träd, och framförallt gamla ekar, är en bristvara i dagens landskap och bör betraktas som omistliga
oavsett var de än påträffas. Det är främst ekar som vuxit upp i öppna landskap som är särskilt värdefulla.
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 särkilt skyddsvärda träd i
kulturlandskapet” som innehåller konkreta åtgärder för skydd och vård av dessa träd (Naturvårdsverket, 2004,
uppdaterat 2012).
Naturvärden knutna till gamla träd behöver mycket lång tid för att utvecklas, oftast flera hundra år. Eken intar i
den svenska floran och faunan lite av en särställning med sin mycket höga livslängd och sin förmåga att
tillhandahålla livsmiljöer för en lång rad arter. Gamla träd har en fantastisk förmåga att överleva. Samtidigt
måste de behandlas med försiktighet om de ska leva så länge som möjligt. Det största hotet mot våra gamla
träd i Sverige är idag igenväxning. Det är också en av de lättaste problem att åtgärda.
VAD ÄR ETT SÄRSKILT SKYDDSVÄRT TRÄD?
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, 2012)

Länsstyrelsen i Halland driver till och med våren 2015 ett projekt där möjligheter finns att genomföra och
finansiera åtgärder i områden med grova skyddsvärda träd, i synnerhet frihuggning. Med utgångspunkt från allt
befintligt inventeringsmaterial, ville Falkenbergs kommun få genomfört en analys med syfte på att identifiera
förekommande värdekärnor för skyddsvärda träd, för att kunna utnyttja resurserna på bästa sätt.
Falkenbergs kommun har mer än 2800 inventerade skyddsvärda träd. Detta utgör ca 15% av länets totala
resurs och en stor del av kommunens yta berörs av värdena. Kommunen har därmed ett stort ansvar för de
biologiska – och kulturhistoriska värden som är knutna till skyddsvärda träd.
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
ANALYS
Med inventering av alla skyddsvärda träd som underlag genomfördes två olika geografiska analyser. Den första
är en täthetsanalys, ett verktyg som ofta används i ekologiska analyser där man vill få en överblick av täthet av
en viss faktor eller kvalitet i förhållande till landskapet omkring. Den andra är en ”buffertanalys” där man
skapar en ring runt varje träd med en viss radie (i det här fallet 400 m) och sedan slår ihop ringarna som
överlappar varandra. På det här sättet kan man få fram ekologiska sammanhängande områden. Med de
analyserna som underlag prioriteras ett antal områden där det finns högst täthet eller störst antal skyddsvärda
träd i Falkenbergs kommun. Områden som dominerades av bok, en oxelallé samt naturreservatet uteslöts vid
det här stadiet. Kyrkans mark togs inte heller med i de prioriterade områdena. De geografiska analyserna
identifierade värdekärnor som sedan låg till grund över listan med fastigheter som omfattas av projektet.
Kommunen ville också ha en geografisk spridning av arbetet och därför togs det med områden både i norr och
söder. Området kring kommunens så kallade ”symbolträd”, som är naturminne, togs också med i urvalet. För
att undvika dubbelarbete så kontrollerades listan över fastigheter mot en lista över Länsstyrelsens tidigare
arbeten med frihuggningsprojekt. Kartan över värdekärnor användes sedan vid fältbesök för att få en
uppfattning av om åtgärdsbehovet. Se kartorna nedan.

MARKÄGARKONTAKT
Markägarna som ingick i de prioriterade områdena bjöds in till en ”VIP kväll” för mer information om projektet
och hur arbetet skulle gå till. VIP kvällen gav möjlighet för markägare att träffa varandra samt för tjänstemän
från kommunen och länsstyrelsen att informera om projektet. Markägare fick därmed mer information om
bakgrund, värde och skötsel av gamla träd, samt tid för att kunna fundera över om de ville vara med i projektet.
Direktkontakt togs även, per telefon eller e‐post, med de markägarna som inte kunde komma till VIP kvällen.

Fig. 1 ‐ En av flera skyddsvärda ekar som var i behov av frihuggning
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Fig. 2 – Kartan visar vart det finns sammanhängande område med skyddsvärda träd, där avstånd mellan varje
träd inte överstiger 400 m. Siffran i den vita ringen anger antalet skyddsvärda träd. Områdena som har
avgränsats med röd gräns är områden som prioriterades inom detta projekt.
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Fig. 3 – Karta som visar en täthetsanalys av skyddsvärda träd i Falkenbergs kommun. Ju rödare färgton desto
flera skyddsvärda träd per kvadratkilometer.
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När markägare hade bestämt sig för att vara med i projektet så besökte Vikki Bengtsson alla aktuella områden
och bedömde skötselbehov för alla skyddsvärda träd som hade inventerats tidigare av Länsstyrelsen eller
kommunen. Fältarbetet gjordes under sommaren och hösten 2014. Om ”nya” skyddsvärda träd hittades i
samband med fältbesöket, inventerades dessa enligt Länsstyrelsens i Halland inventeringsmetod (Länsstyrelsen
Halland, 2010) baserad på Naturvårdsverkets metod. Lämpliga ersättningsträd togs också med, men för dessa
angavs bara GPS‐koordinater och trädslag. Eventuella åtgärdsbehov noterades vid fältbesökt, tillsammans med
en uppskattning av tidsåtgång för att utföra åtgärder.
Ett utkast till åtgärdsplan med tillhörande kartor, för de områdena som hade åtgärdsbehov, gjordes efter
fältarbetet. Åtgärdsplanen, innehållande beskrivning av åtgärdsbehov för varje träd samt uppskattning av
tidsåtgång i timmar, skickades till aktuell markägare för synpunkter. Markägarna hade alltid möjlighet att tacka
nej till föreslagna åtgärder.
Åtgärdsplanerna justerades efter inkomna synpunkter och godkändes av markägare. Områdena besöktes sedan
ytterligare en gång för att snitsla upp träd innan genomförande av åtgärderna för att säkerställa att alla var
överens. Åtgärdsplanen justerades ytterliggare vid behov om exempelvis det senare fältbesöket gjordes under
vinter när träden var avlövade och extra träd upptäcktes. Markägarna erbjöds att utföra arbetet själva (om de
hade F‐skattesedel) och hade möjlighet. I annat fall anlitade Länsstyrelsen en entreprenör för att utföra
arbetet.
I den mån som områdena ingick i en nyckelbiotop så söktes samråd med Skogsstyrelsen. För att underlätta för
markägarna sökte Länsstyrelsen detta samråd direkt med Skogsstyrelsen med godkänd åtgärdsplan som
underlag. Innan samrådsprocessen påbörjades hölls ett möte mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommunen
och konsult.
Länsstyrelsen slöt sedan avtal, med åtgärdsplanen som underlag, med de enskilda markägarna innan arbetet
påbörjades.

Fig. 4 – Den rödlistade koralltickan Grifola frondosa hittades i Falkenbergs kommun i samband med fältarbetet
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RESULTAT
Totalt besöktes 25 olika fastigheter och 16 olika markägare. Elva åtgärdsplaner producerades, varav åtta blev
godkända av markägare under projekttiden. De åtta planerna innehåller beskrivning av åtgärder som kommer
att gynna nästan 300 träd i Falkenbergs kommun och det motsvarar en investering på ungefär 200 000 kronor
från Länsstyrelsen via landsbygdsprogrammet. Allt arbete har genomförts under vintern 2014/2015 och krav
fanns att på att arbetet behövde redovisas med faktura innan den 1:e mars 2015.
Totalt finns det mer än 2800 skyddsvärda träd i Falkenbergs kommun varav 700 ingår i de prioriterade områden
som berörs av detta projekt. Av de 700 träden var ca en tredjedel i behov av åtgärd. Om samma förhållanden
råder i andra delar av kommunen skulle detta innebär att det finns ytterliggare 700 skyddsvärda träd som är i
behov av frihuggning.
Mer än 40 ”nya” skyddsvärda träd upptäcktes i samband med fältarbete och dessa utgör är ca 5% av det totala
antalet träd som har redan inventerats. Därmed kan man kanske förvänta sig att det kan finnas upp mot 200
skyddsvärda träd till inom Falkenbergs kommun som inte är med i databasen idag.

Fig. 5 ‐ Röjning på gång i ett område, januari 2015
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SLUTSATSER
”VIP kvällen” fungerade väldigt bra som ett sätt att arrangera möte mellan markägare, kommunens och
Länsstyrelsens personal och konsult på ett litet mer avslappnade sätt. Det gav möjlighet för kommunen och
Länsstyrelsen att beskriva projektet. Det gav även markägare möjlighet att ställa frågor och tid att fundera på
om de ville vara med i projektet. VIP kvällen underlättade även fältbesöken i och med att markägarna kände till
bakgrund till projektet. Ytterligare en fördel var att samtliga markägare fick del av informationen om värde och
skötsel av skyddsvärda träd även om en del bestämde sig att inte vidare ta del i projektet.
GIS analysen som låg till grund för identifiering av värdekärnor gav ett väldigt bra underlag för att rikta
skötselåtgärder till de områdena där tätheten var som störst. Här finns även en möjlighet att i framtiden kanske
samarbeta kring betesdjur. Brist på betesdjur eller upphört bete är en av de vanligaste problemen när det
gäller skyddsvärd träd.
Vissa markägare upplevde att det fanns svårigheter med att ha kontakt med flera olika myndigheter när det
gäller exempelvis skyddsvärda träd. I vissa fall kan såväl Länsstyrelsens naturvårdsenhet som
landsbygdsenheten vara inblandad, och dessutom Skogsstyrelsen om det aktuella området är en nyckelbiotop.
Inom detta projekt försökte vi att underlätta för markägare genom att ha myndighetsöverskridande möten.
Resultat var att där åtgärder omfattade nyckelbiotoper kunde Länsstyrelsen söka tillstånd i markägarens regi.
Författaren upplevde att markägarna överlag var mer beredda att diskutera olika problem via en tredje part
(dvs konsult).
Beskrivning av åtgärdsbehov såsom de framställts i samband med inventeringen av skyddsvärda träd stämde
sällan med verkligheten. Generellt var åtgärdsbehoven större än vad som noterats under den inledande
inventeringen. Man måste dock ta hänsyn till att inventeringen påbörjades för nästan tio år sedan och mycket
kan har hänt sedan dess. Dessutom vet vi att inventeringen inte var heltäckande och flera skyddsvärda träd
upptäcktes i samband med fältbesök inom detta projekt. Detta betyder att det förmodligen finns flera
skyddsvärda träd i kommunen än de som finns redovisade i den befintliga databasen.
Ytterligare en slutsats är att det var svårare att övertala markägare som hade bara några få träd att bli
involverade i projektet. Anledningen var för att bidraget, i förhållande till den tid det skulle ta att administrera
och genomföra arbetet, var för låg.

UPPFÖLJNING
Länsstyrelsen kommer, som en del av sitt arbete, att göra stickprov för att följa upp det arbetet som har gjorts
inom detta projekt. Det hade även varit bra om kommunen kunde behålla kontakt med de markägare som
ingick i projektet eftersom dessa har visat stort intresse. Här hade det varit lämpligt med ett uppföljande besök
om ett år eller så, för att se hur åtgärderna har genomförts och avgöra om ytterligare skötselbehov finns.

FRAMTIDA MÖJLIGHETER
Om resurser finns så hade det varit gynnsamt att skapa ett nätverk av markägare som har varit med i detta
projekt i Halland. Här kunde man erbjuda exempelvis en kvällsföreläsning eller fältbesök med olika teman en
gång om året. Detta skulle exempelvis kunna göras i samarbete med LRF. I Belgien har ett sådant samarbete
utvecklas där staten organiserar resor till självkostnadspris en gång om året för markägarnätverket, i syfte att
titta på landsbygd eller skogsbygd i olika länder. Fördelen med ett sådant nätverk är att man skapar förtroende
mellan myndigheter och markägare och underlättar utbyte av erfarenhet.
Med utgångspunkt från genomförd täthetsanalys hade det varit bra att utveckla konnektiviteten mellan
befintliga värdekärnor genom riktade skötselinsatser, information till berörda markägare eller plantering. Det
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finns flera värdekärnor i Falkenbergs kommun, exempelvis längre söderut, som skulle kunna ligga i fokus för
framtida insatser. Det hade även varit bra att återkoppla till de markägarna som har fått utkast till
åtgärdsplaner men som inte slutit avtal med Länsstyrelsen under projekttiden.

Fig. 6 – Ek förre röjning

Fig. 7 – Samma ek som i figur 6 efter röjning
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