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Ekosystemtjänstanalys  
Lagmannen 2 och 3

Inledning
Denna rapport är en översiktlig ekosystemtjänstanalys av fastigheterna 
Lagmannen 2 och 3 framtaget av Ekologigruppen på beställning av 
Eskilstuna kommun. Området ingår i uvtecklingsområdet Lagersdal 
där en övergripande ekosystemtjänstanalys har gjorts. Rapporten 
omfattar en inventering av ekosystemtjänster, en separat trädinvente-
ring, analys av skissförslag för förtätning utifrån ett ekosystemtjänst-
perspektiv samt utvecklingsförslag och gestaltningsanvisningar med 
syftet att ge vägledning för hur en eventuell förtätning kan ske med 
hänsyn till ekosystemtjänster.  

Området byggdes på 1960-talet. Befintliga byggnader förhåller sig till 
befintlig vegetation och formar trafikskyddade gemensamma rum i 
form av sammanhängande parkliknande gårdsmiljöer av olika karaktär 
med trädbevuxna gamla åkerholmar (kallas i rapporten skogsdungar) 
med tall och ek och mer plana, öppna grönytor med bollplaner och 
lekplatser. Kvarteren karaktäriseras av mer intima sociala ytor närmast 
husen och närhet till park och Kronskogen om än med bristfälliga 
kopplingar och entréer. 

Metod och avgränsningar
Ekosystemtjänstanalysens omfattning och detaljeringsnivå har anpas-
sats till projektets tidsrymd, valda prioriteringar från Eskilstuna 
kommun och befintligt underlagsmaterial. Ingen medborgardialog 
med boende eller förbipasserande har genomförts specifikt för pro-
jektet. Den synpunkt som kommit in gällande detaljplaneområdet från 
Eskilstunas dialogprocesser utförd under sommaren är att tryggheten i 
området behöver utvecklas. Se metod för trädinventering i bilaga. 

Analysen inkl. inventering med fältarbete samt trädinventeringen är 
gjord baserat på en första områdesavgränsning och ett tidigt skissför-
slag. När förslaget sedan reviderades (Skissförslag 2) gjordes endast en 
översiktlig skrivbordsinventering och ingen ny trädinventering. 

Vi har inte haft tillräckliga underlag för att på bästa sätt analysera 
nuläget och föreslå åtgärder för dagvattenhantering och hantering av 
extrema väder. Under slutet av 2018 har en dagvattenutredning tagits 
fram som kan komplettera underlaget till den här analysen. 

Underlagsmaterial: 

 • Tidigt förslag: ”Arbetsdokument 180926 Rågbergstorp gestaltning, 
kulturmiljö och ekosystemtjänster

 • Reviderat förslag (se nästa sida)
 • Fältbesök 2018 av miljö- och samhällsplanerare, landskapsarkitekt 
samt ekolog och biogeovetare 

 • Spridningsanalyser för stadsbygden
 • Eskilstunakartan
 • Kulturmiljöanalys av WSP 2019
 • Ekosystemtjänstanalys Lagersdal 

Mål för ekosystemtjänster i 
kommunal planering
Kopplat till de Svenska miljömålen är 
etappmål framtagna med krav på att 
kommuner aktivt ska arbeta med 
ekosystemtjänster. 

Etappmålen är:

Senast 2018 ska betydelsen av 
biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster vara allmänt 
kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska 
avväganden och andra beslut i 
samhället där så är relevant och 
skäligt.

Kommunerna ska senast år 2020 ha 
tillgång till en utvecklad metod för att 
ta tillvara och integrera stadsgrönska 
och ekosystemtjänster i urbana 
miljöer vid planering, byggande och 
förvaltning i städer och tätorter.

En majoritet av kommunerna ska 
senast år 2025 ta tillvara och 
integrera stadsgrönska och ekosys-
temtjänster i urbana miljöer vid 
planering, byggande och förvaltning i 
städer och tätorter.

Läs mer på http://www.sverigesmiljo-
mal.se. 
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Tidigt förslag som analysen i denna rapport grundar sig på. Reviderat förslag.
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Råbergstorp

1:2000 (A3)

Sophus?

Sophus?

Ursprungligt arbetsområde markerat i rött. Arbetetsområdet kom att 
utökas i och med reviderat skissförslag under arbetets gång, analysen 
i denna rapport utgår ifrån det första förslaget. 

Reviderat arbetsområde markerat i rött. 
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”Kaskadmodellen”, modifierad efter
Haines-Young & Potschin (2010)
Progress in Physical Geography
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Vad är ekosystemtjänster?
Begreppet ekosystemtjänster har använts sedan slutet av 90-talet men 
fick genomslag 2005 i och med en rapport kallad Millennium Eco-
system Assessment (MEA 2005). Från att vara kopplat till ett tydligt 
ekonomiskt perspektiv (Constanza et al., 1997) har senare forskning 
ofta ett bredare perspektiv på ekosystemtjänsternas värde och nytta 
kopplat till välmående och samhällsnytta. 

Varför ekosystemtjänstperspektivet?
Människors överlevnad och välstånd är beroende av väl fungerande 
ekosystem (Naturvårdsverket, 2017). För att bevara och forma 
morgondagens hållbara samhälle måste hänsyn tas till 
ekosystemtjänster i kommunal utveckling och förvaltning. Genom att 
förtydliga värdet av ekosystemtjänster kan ett effektivt markutnyttjande 
planeras sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. När grönskans roll 
räknas in i strategiska investeringar skapas attraktiva platser för de 
människor som bor i och besöker kommunen samtidigt som mark- 
och fastighetsvärden ökar. Grönskan kan då fungera som ekonomisk 
drivkraft i kommunen, och ekosystemtjänster är därför ett viktigt 
verktyg inom fysisk planering. 

Trots att arbetet för bevarande av biologisk mångfald och naturvärden 
pågått under flera decennier fortsätter förlusten av arter och deras 
habitat, både lokalt, nationellt och på en global skala (MEA 2005, 
Maxwell et. al. 2016). Denna utveckling hotar inte bara naturen i sig 
utan även våra samhällen, eftersom naturen och den biologiska 
mångfalden är basen för ett stort antal processer och funktioner som 
upprätthåller ekosystemen och levererar ekosystemtjänster till 
samhället som i sin tur är en förutsättning för vår välfärd.

Ekosystemtjänster behövs inom skogs- och jordbrukslandskap för att 
produktion av grödor och biomassa ska fungera, men också i 
stadsmiljön för att denna ska vara en god boende- och vistelsemiljö för 
invånare och besökare. I alla dessa typer av landskap har ytan där 
ekosystemtjänster kan skapas minskat i och med intensifiering av 
produktionsmetoder som stora monokulturer, ökat exploateringstryck 
och förtätning. 
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Vegetationens förmåga att dämpa buller kategoriseras 
som en reglerande ekosystemtjänst. Exempelvis visar 
forskning att ett 25 m brett trädbälte intill vägarna kan 
dämpa bullernivån med 7 dBA (The HOSANNA projekt 
2013). Illustration Tove Hennix. 
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Argument för barns tillgång till 
natur
Studier visar på att barn vid naturrika 
förskolor har bättre motorik, högre 
koncentrationsförmåga och färre 
sjukdagar än barn på ”naturfattiga” 
förskolor. Studierna visar även tydliga 
samband mellan förskolegårdarnas 
utformning och goda nivåer av fysisk 
aktivitet, BMI och nattsömn. Studier 
har även visat att promenader och lek 
i gröna miljöer kan mildra ADHD-
symptom (Grahn et. al. 1997, 
Mårtensson et. al. 2009, Dal et. al. 
2011, Söderström et. al. 2012, Kuo et. 
al. 2004). 

Läs mer i Argument för mer 
ekosystemtjänster, Naturvårdsverket 
2017.

Argument för tillgång till natur
Studier visar att vistelse i gröna 
utemiljöer ökar fysisk aktivitet, 
minskar förekomst av depression och 
sänker högt blodtryck. 30 minuters 
vistelse i gröna utemiljöer en gång 
per vecka reducerar förekomsten av 
depression och högt blodtryck med 
sju respektive nio procent. Kostna-
derna för enbart depressionsrelate-
rade sjukdomar i Australien uppgår 
till 12,6 miljarder AUD per år 
(motsvarande 81 miljarder SEK), 
vilket visar att det finns enorma 
besparingar att göra om människor 
skulle vistas mer i naturmiljöer 
(Shanahan et. al. 2016).

En studie visar att patienter som 
opererats och sedan fick ett 
sjukhusrum med utsikt mot ett 
grönområde med stora träd tillfrisk-
nade snabbare, mådde bättre, hade 
färre komplikationer och använde 
mindre smärtstillande läkemedel än 
patienter i rum med utsikt mot bebyg-
gelse (Ulrich 1984).

Läs mer i Argument för mer 
ekosystemtjänster, Naturvårdsverket 
2017.

Kategorier av ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster delas vanligtvis in i fyra kategorier beroende på typ 
av nytta de levererar (Millennium ecosystem assessment, 2005). 
Samma grönyta kan leverera flera olika tjänster och det finns ofta 
synergieffekter mellan dem. 

Understödjande tjänster
...som biologisk mångfald, ekologiskt 
samspel och värdefulla naturtyper är 

förutsättningen för fungerande 
ekosystem och därmed för funktionen 

av samtliga övriga tjänster. 

Producerande tjänster
...relaterar till ekosystemens 

förmåga att producera färskvatten, 
energi, material och mat. Men inte 
bara storskaligt - även stadsod-

lingar räknas.  

Reglerande tjänster
...inkluderar pollinering, vegetatio-
nens och markens reglering av 
vattenflöden, rening av luft och 

vatten, temperaturreglering, 
erosionssydd, bullerdämpning 

och naturlig reglering av 
skadedjur. 

Kulturella tjänster
...beskriver människans upplevelse-

mässiga relation till naturen. Här 
ingår hälsa och fritidsupplevelser, 
intellektuell och andlig inspiration, 
naturpedagogik, sociala relationer, 
estetiska värden, tysta områden 

och turism. 
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Mitt i området står ett jätteträd av pil som 
bedömdes vara särskilt skyddsvärd. 

Upplägg av rapporten

Del 1. Beskrivning av platsens befintliga ekosystemtjänster 
relevanta för uppdraget

Stödjande ekosystemtjänster
 • Biologisk mångfald 

Kulturella ekosystemtjänster
 • Rekreation och hälsa 
 • Naturpedagogik 
 • Identitet och platskänsla 

Producerande ekosystemtjänster
 •  Matförsörjning (ev. relevant för utvecklingsförslag, ej analys) 

Reglerande ekosystemtjänster
 •  Rening av vatten 
 •  Flödesreglering
 •  Pollinering
 •  Klimatreglering
 •  Rening av luft

Del 2. Analys av skissförslag inkl. motivering för bedömningen

Del 3. Utvecklingsförslag 
 • Skydda 
 • Stärka 
 • Skapa
 • Skippa

Del 4.Trädinventering och metodik
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Del 1:  
Befintliga ekosystemtjänster

Här följer en beskrivning av platsens befintliga ekosystemtjänster 
relevanta för uppdraget. 

Stödjande ekosystemtjänster

Biologisk mångfald
Området utgörs av ett bostadsområde med mindre partier av ek och 
tall, samt parkartade miljöer med enstaka träd mellan huskroppar, 
vägar, gångvägar och lekplatser. 

Den norra delen består av ett område med stor förekomst av tall. Ett 
fåtal tallar bedömdes vara värdefulla och skyddsvärda medan flertalet 
utgör lämpliga efterträdare och bedöms kunna uppnå skyddsstatus 
inom snar framtid. 

Längs med Domaregatan och Rådmansgatan löper en ensidig allé av 
lönn vilken omfattas av generellt biotopskydd. Biotopskyddet gäller för 
trädradens hela längd och bredd. Bredden avgränsas normalt av 
rötternas utbredning.

Alléer utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap 
och har stor betydelse som till exempel tillflyktsort och 
spridningskorridorer för flera växt- och djurarter (Naturvårdsverket 
2014).

Stödjande tjänster
...som biologisk mångfald, ekologiskt 
samspel och värdefulla naturtyper är 

förutsättningen för fungerande 
ekosystem och därmed för funktionen 

av samtliga övriga tjänster. 
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I den sydvästra delen finns en ekbacke och omgivande partier med 
olikåldriga ekar varav ett fåtal bedömdes uppnå klass 1 (särskilt 
skyddsvärt träd), klass 2 (skyddsvärt träd) och klass 3 (värdefullt träd) 
enligt bedömningsmetodiken för trädinventering. Ett stort antal av 
ekarna har inte uppnått status som värdefulla eller skyddsvärda ännu 
men de utgör lämpliga efterträdare, de bidrar även med andra 
ekosystemtjänster även om de inte klassas som värdefulla eller 
skyddsvärda ur naturvärdessynpunkt. I närheten av utredningsområdet, 
dels i naturreservatet Kronskogen-Stenby äng, dels väster om det 
inventerade området, förekommer miljöer med skyddsvärda och 
särskilt skyddsvärda ekar. Dessa ekmiljöer bidrar med kontinuitet och 
är viktiga ur spridningssynpunkt för eklevande arter. Den rödlistade 
arten ekticka, nära hotad-NT, påträffades på två ekar precis intill 
områdesgränsen.

Mitt i området står ett jätteträd av pil som bedömdes vara särskilt 
skyddsvärd. 

Övriga träd i området utgörs främst av unga träd av till exempel lönn, 
lind, kastanj, körsbär, sälg och björk. Flera av dessa träd är i närheten 
att uppnå klassen värdefulla träd på grund av vedblottor och 
uppsprucken bark men är ännu för unga och klena. Andra strukturer 
som noterades på träden var grenärr och beskärningsskador. Vedblottor 
och håligheter i träden skapar förutsättningar för vedlevande insekter 
och svampar medan grenärr och beskärningsskador möjliggör 
rötangrepp vilket kan vara positivt ur ekologisk synvinkel. 

Även yngre träd har betydelse för biologisk mångfald om dess 
blommor ger nektar för insekter och om de ger bär för fåglar. Inom 
området finns exempelvis aronia, rönn, hagtorn och oxel som ger bär 
på hösten samt ett stort antal blommande buskar. 

Dungen med uppvuxna ekar har betydelse 
lokalt såväl som för spridning. 

Hagtorn ger uppskattade bär till fåglarna. 
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Omgivande grönytor
Lagmannen 2 och 3 gränsar i norr till naturreservatet Kronskogen med 
ekbacken Stenby äng. Naturreservatet innehåller olika biotoper med 
höga naturvärden av vikt för biologisk mångfald; lövskog, barrskog, 
naturbetesmark, kärr och bryn mot öppet jordbrukslandskap. De 
gamla grova ekarna i naturreservatet är värdar för många organismer. 
Norr om Lagmansgatan finns Skyddsvärda träd enligt en inventering 
2005-06 (Eskilstunakartan) och kant i kant med områdets sydvästra 
del ligger Råbergsparken, ett litet relativt öppet område på en liten 
höjd med medelgrova till grova tallar, ek och andra lövträd. Parken är i 
naturvärdesklass 2 med påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. 
Här finns naturvårdsarterna reliktbock (NT), tallticka (NT) och 
Corticaria polypori (NT). 

Karta över inventeringsområdet samt förekomster av skyddsvärda träd enligt metodik 
beskriven i bilaga till trädinventeringen. För detaljerade kartor med utmärkta ID-nummer 
på skyddsvärda träd, se trädinventeringens Bilaga 2: förteckning av naturvårdsträd. 



Ekosystemtjänstanalys Lagmannen 2 och 3
Granskningsversion 11 december 2018 

12

Spridningsmöjligheter
Det är av stor betydelse för såväl stödjande som övriga 
ekosystemtjänster i hela kommunen att säkra en väl fungerande 
grönstruktur mellan kommunens olika naturområden. För en 
sammankopplad grönstruktur krävs dels spridningsmöjligheter mellan 
olika värdekärnor för biologisk mångfald men också en kontinuitet av 
yngre träd som har potential att utveckla höga värden. Framför allt 
ekarna och tallarna inom Lagmannen 2 och 3 har potential att utveckla 
höga värden för biologisk mångfald och bidrar redan idag med 
spridningsmöjligheter. 

Från Kronskogen-Stenby söderut intill eller genom området går ett 
ekologiskt samband med betydelse för både ädellöv, barr- och 
blandskog (Nätverksanalys av tätortsnära natur i Eskilstuna 2017). 
Beroende på hur nätverksanalysen är gjord kan en inzoomning behövas 
för att avgöra vilka spridningsvägar som är viktigast men analysen tyder 
på att spridningsmöjligheter mellan Kronskogen-Stenby och Vilsta 
naturreservat bör bevaras och stärkas för att motverka fragmentering 
och på sikt en utdöendeskuld som även utarmar naturmiljöernas 
kapacitet för övriga ekosystemtjänster. Enstaka träd med höga värden 
för biologisk mångfald kan ha stor betydelse för spridningsnätverk 
även om de står utanför det streck som redovisas i kartorna i 
nätverksanalysen. Vilsta är det skyddade naturområde som ligger 
närmast Kronskogen-Stenby och det är av stor betydelse att arter har 
möjlighet att spridas mellan dessa två värdekärnor. 

Det är inte bara gamla träd som har betydelse för biologisk mångfald, 
även yngre träd som är blommande och bärande främjar fåglar, 
pollinatörer och andra artgruppers möjligheter för födosök och 
spridning. Yngre träd är dock betydligt lättare att kompensera för vid 
exploatering. Inom området finns bland annat hagtorn, oxel och rönn 
som bidrar med bär till fåglar och nektar till insekter. 

Ett spridningssamband sammanlänkar två 
värdekärnor och bör därför inte blockeras av 
byggnader eller andra element som utgör 
barriär för spridning. 
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Ädellöv  
Beskuren karta av ädellövskogsnätverket från 
Nätverksanalys av tätortsnära natur i 
Eskilstuna 2017, Bilaga 1: Översiktliga kartor. 
Legend saknas. Detaljerade kartor finns på s. 
7-13 i Nätverksanalys av tätortsnära natur i 
Eskilstuna: Bilaga 3. 

Löv- och blandskog 
Beskuren karta av löv- och blandskogsnätver-
ket från Nätverksanalys av
tätortsnära natur i Eskilstuna 2017, Bilaga 1: 
Översiktliga kartor. Legend saknas. Detalje-
rade kartor finns på s. 7-13 i Nätverksanalys 
av tätortsnära natur i Eskilstuna: Bilaga 3. 

Barr- och blandskog 
Beskuren karta av barr- och blandskogsnät-
verket, från Nätverksanalys av
tätortsnära natur i Eskilstuna 2017, Bilaga 1: 
Översiktliga kartor. Legend saknas. Detalje-
rade kartor finns på s. 7-13 i Nätverksanalys 
av tätortsnära natur i Eskilstuna: Bilaga 3. 
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Kulturella ekosystemtänster 

Identitet och platskänsla 
Råbergstorp är en sammanhängande stadsdel som ligger på gården 
Lagerbergs tidigare jordbruksmarker. Inom området finns två sparade 
åkerholmar – höjder med storblockig morän varav den västra är 
bevuxen med ek och den östra av tall. De gamla åkerholmarna kallas i 
den här rapporten för skogsdungar eftersom omgivningen förändrats 
från ett öppet jordbrukslandskap till ett bostadsområde. Dessa 
skogsdungar bidrar till platsens identitet och historiska koppling 
genom att vittna om hur landskapet såg ut förr innan de flacka 
uppodlade ytorna bebyggdes. 

Bostadsområdets parkmiljö, det vill säga gårdarna och de större 
sammanhängande grönytorna, bidrar till områdets identitet med 
ytterligare en årsring. Här är den omsorgsfulla gestaltningen som tyder 
på efterkrigstidens stadsbyggnadsideal tydlig med bilfria, lugna 
gårdsmiljöer med grönytor som syftar till att ge boende goda 
möjligheter att umgås och lära känna grannskapet genom att bjuda in 
till gemenskap, hemkänsla och aktiviteter. 

Rekreation och hälsa 
De gröna gårdarna med rumsbildande vegetation och de bevarade 
skogsdungarna har hög potential att bidra med ekosystemtjänsterna 
rekreation, hälsa och välbefinnande. Utformningen uppmuntrar till lek 
och rörelse; anlagda lek- och idrottsplatser som inte är gröna bidrar per 
definition inte med ekosystemtjänster men däremot finns gröna ytor 
för lek och spel och möjlighet till naturlek på de sparade 
skogsdungarna med stora stenblock, höjdskillnader, trädstammar och 
lösa material såsom pinnar, löv, kottar och ekollon. På de mindre 
gårdarna finns möjlighet att antingen sitta själv eller tillsammans med 
andra i gröna miljöer med blomsterrabatter och blommande träd och 
buskar. Bärande träd såsom hagtorn och oxel lockar till sig fåglar som 
liksom blommorna bidrar till sinnliga upplevelser och återhämtning. 
Mellan de mindre gårdarna finns större sammanhängande grönytor 
med utrymme för exempelvis bollspel, springlekar eller picknic. 
Gårdarna skapar förutsättningar för social interaktion i gröna miljöer 
även genom sittgrupper i olika lägen, vissa i lugnare rum intill 
blommande växter och andra intill lek- och aktivitetsytor. Frånvaron av 
bilar i gårds- och parkmiljön bidrar också till den trygghet och det lugn 
som främjar såväl lek och aktivitet som vila och återhämtning. 

Omgivande miljöer 
Gällande kulturella ekosystemtjänster såväl som biologisk mångfald är 
det alltid av stor vikt att zooma ut och se hur platsen hänger ihop med 
omgivande gröna miljöer. Platser utanför men i nära anslutning till 
området med värden för identitet, platskänsla, rekreation och hälsa har 
betydelse i ekosystemtjänstanalysen då socioekologiska stråk, 
orienterbarhet, barriärer och entréer i området påverkar upplevelsen 
och användningen av hela miljön. 

Kronskogen-Stenby är ett värdefullt och välbesökt strövområde med 
stor betydelse för friluftslivet i Eskilstuna. I detta promenad- och 
hundrastvänliga område finns ett 5 km långt motionsstråk, tysta 
miljöer, en varierad natur som erbjuder naturupplevelser i vardagen 

Kulturella tjänster
...beskriver människans upplevelse-

mässiga relation till naturen. Här 
ingår hälsa och fritidsupplevelser, 
intellektuell och andlig inspiration, 
naturpedagogik, sociala relationer, 
estetiska värden, tysta områden 

och turism. 

Solbelysta ekar gynnar många rödlistade arter 
och bidrar även till kulturella ekosystemtjäns-
ter. 



Ekosystemtjänstanalys Lagmannen 2 och 3
Granskningsversion 11 december 2018 

15

och främjar hälsa, återhämtning och välmående. Naturreservatet har 
också en rik kulturhistoria som synliggörs för naturreservatets besökare 
i form av husgrunder från torp och gårdar, jordkällargrunder och ett 
gränsröse som visade var ägogränserna mellan gårdarna gick. 
Hagmarkerna vid Stenby äng vittnar om människans brukande av 
naturen och hur betande djur hållit landskapet öppet. 

Inom Lagmannen 2 och 3 området är konnektiviteten god med 
gångvägar och naturliga, upptrampade stigar. Kopplingarna till 
närliggande Kronskogen är däremot betydligt sämre på grund av 
barriärer i form av omgivande, anonyma säckgator, parkeringar och 
garage, det avstängslade kolonilottsområdet och bristen på entréer och 
stråk in till Kronskogen. Området upplevs som otryggt vilket begränsar 
möjligheterna till rekreation, hälsa och välbefinnande.

Det intilliggande kolonilottsområdet bidrar med goda förutsättningar 
för rekreation, återhämtning, sociala interaktioner och stärker 
områdets identitet och platskänsla. Kolonilotterna är dock avstängslade 
vilket gör dem otillgängliga för allmänheten, stängslet hindrar också 
människor från att röra sig i grönstråket mellan Kronskogen och 
ekmiljön i bostadsområdet. 

I bostadsområdet norr om Lagmansgatan finns skyddsvärda ädellövträd 
som bidrar med en lummig och lugn atmosfär och klättermöjligheter 
för barn. 

Naturpedagogik
De trädmiljöer som lockar tills sig fåglar och insekter ger ett visst värde 
för naturpedagogik då det finns möjlighet att exempelvis se fåglar, höra 
fågelsång eller studera barkgnag på tallarna. Inom området finns dock 
höga värden för naturlek snarare än naturpedagogik, däremot finns 
höga värden för just naturpedagogik i omgivningen vilket gör att väl 
fungerande socioekologiska stråk är desto viktigare. Kronskogen-
Stenby äng har goda förutsättningar för naturpedagogik med bland 
annat artrika skogsmiljöer, hagmarker och odlingslandskap. Vid Stenby 
äng finns gamla grova ekar som bär mycket av reservatets naturvärden. 
Ekarna hyser ett stort antal insekter, svampar, lavar och fåglar och 
platsen ett omtyckt utflyktsmål där besökare bland annat kan lyssna 
efter kattuggla och göktyta. I närheten finns flera förskolor som kan 
nyttja naturmiljöerna för naturpedagogik och inlärning utomhus. Även 
kolonilotterna utgör miljöer för lärande. För vilka dessa är tillgängliga 
och när är inte utrett i den här analysen. 

Brister
 • Bristande tillgänglighet till Kronskogen, upplevs från Kvarteret 
Lagmannen 2 och 3 som en grön vägg utan entréer

 • Barriärer mot Kronskogen i form av stängsel, parkeringsytor, 
garage och gator förlänger avståndet för förskolor att nå skog för 
vardagsnatur

 • Den entré som finns norr om området är bristfällig och inte 
inbjudande

 • Motionsstråket ej elbelyst vilket ger begränsade rekreationsmöj-
ligheter under delar av dygnet och året

 •  Området upplevs som otryggt (källa: medborgardialog)

Trygg miljö för naturlek och kuperad terräng 
med lösa naturmaterial som tallkottar på en av 
gårdarna. 
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Odling
Rekreation

Pollinering

Livsmiljöer

Skadedjursreglering

Mat

Fågelsång

Ekosystemtjänster överlappar ofta 
varandra i praktiken och det finns gott 
om exempel på positiva synergieffek-

ter. Urbana odlingar är exempelvis 
platser för matproduktion, social 

samvaro och rekreation samtidigt som 
bland annat biologisk mångfald och 

pollinering gynnas. Bild från 
Eskilstunas grönplan. Illustration 

Ekologigruppen. 
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Producerande ekosystemtjänster 

Matproduktion 
Inom området finns i nuläget ingen matproduktion. Koloniområdet 
norr om området bidrar med möjligheter för småskalig 
matproduktion. 

Reglerande ekosystemtjänster 

Pollinering 
Inom området finns blommande buskar och träd som erbjuder nektar 
för födosökande pollinatörer. Kolonilottsområdet utgör ett bra 
födosöksområde för pollinerande insekter med en artrikedom som ger 
blomning under en lång säsong. Kronskogen samt dess brynmiljöer 
som vetter mot Lagmannen erbjuder både boplatser och 
födosöksmiljöer i nära anslutning till området. I Råbergsparken strax 
söder om området finns även sälg som utgör en viktig födokälla för 
pollinatörer då den blommar tidigt på året när annan växtlighet inte 
kommit igång.

För pollinatörer är grönskans synlighet av stor vikt för sannolikheten 
att de ska flyga från en plats till en annan, därför är det generellt sett av 
betydelse att gårdar inte skärmas av med bebyggelse utan att det finns 
generösa släpp och stråk av blommande växtlighet. 

Producerande tjänster
...relaterar till ekosystemens 

förmåga att producera färskvatten, 
energi, material och mat. Men inte 
bara storskaligt - även stadsod-

lingar räknas.  

Reglerande tjänster
...inkluderar pollinering, vegetatio-
nens och markens reglering av 
vattenflöden, rening av luft och 

vatten, temperaturreglering, 
erosionssydd, bullerdämpning 

och naturlig reglering av 
skadedjur. 

Pollinatörer behöver brynmiljöer för boplatser 
såväl som blommande växter för födosök. 
Hagtornens blommor ger nektar på våren. 
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Vattenrening och flödesreglering 
De gröna gårdarna har god kapacitet för infiltration och rening av 
vatten. Rik tillgång på träd och övrig vegetation bistår med kapacitet 
att fånga upp nederbörd som sedan avdunstar utan att nå marken 
genom s.k. interception. Marken vid de sparade skogsdungarna ger 
snabb infiltration av det vatten som når marken genom det relativt täta 
trädskiktet, vattnet rör sig genom finkorningare mo/silt/torrskorpelera 
mot lågpunkerna med lera i lila enl. kartan nedan. Bilar och 
parkeringsmöjligheter har getts stort utrymme i områdets tidstypiska 
utformning vilket innebär tak och stora hårdgjorda parkeringsytor som 
helt saknar kapacitet för infiltration. 

Gula områden utgörs av lera och ljusblå/grå 
av morän. Trianglarna visar blockighet. 
Kartan är en beskuren utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000, SGU 
(Sveriges geologiska undersökning), 
topografiskt underlag ur GSD-Vägkartan © 
Lantmäteriet. 

I området finns grönområden i lågpunkter. Lila 
färg utgör lågpunkt med ett djup på 0.1-1.0 
meter. Karta från Eskilstunakartan (Bakgrund: 
kommunkartan, lager: Lokal ytavrinning, 
lågpunkter). 
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Brister
 • Stora hårdgjorda ytor för parkering omger 
bostadsområdet och hindrar infiltration.

 •  Området inte utformat eller höjdsatt för att gröny-
tor eller andra gröna lösningar ska fördröja och 
rena dagvatten från hårdgjorda ytor. Vatten blir 
här och var stående i asfaltsytor.

 • Ineffektivt utnyttjande av markyta genom parke-
ringsytor begränsar plats för ekosystemtjänster. 
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Klimatreglering  
Kronskogen bidrar med parkbris till området och områdets många träd 
i form av sparad natur, planterade solitära träd och lönnalléerna bidrar 
till temperaturreglering och lövskugga under varma sommardagar. 

Rening av luft
Blandningen av barr- och lövträd i området ger bra effekt för rening av 
luften eftersom de tillsammans ger rening under hela året. 

Klimatanpassning

Klimatförändringarna väntas för 
Sveriges del bland annat innebära att 
frekvensen och intensiteten av 
regnoväder ökar, en ökad sannolikhet 
för värmeböljor under sommaren och 
att medeltemperaturen, framför allt 
under vinterhalvåret, ökar. Detta 
kommer att medföra ytterligare risker 
och kostnader kopplade till över-
svämningar och värmeböljor, både för 
den enskilda individen och för 
samhället. Effekter väntas också på 
jord- och skogsbruk, via förändrade 
förutsättningar i nederbörd, växtsä-
song och angrepp av skadedjur och 
sjukdomar (Hall et. al. 2015). Särskilt 
i större samhällen utgör den ökade 
risken för översvämningar ett 
problem, eftersom den stora andelen 
hårdgjord yta gör tätorter känsliga för 
stora regnmängder. Städer som 
ligger nedströms vattendrag riskerar 
dessutom att drabbas av översväm-
ningar orsakade både av regn och av 
kraftig vårflod, eftersom en stor andel 
av de våtmarker som bidrar med 
naturlig flödesreglering i avrinnings-
områdena dikats ut under de senaste 
århundradena (Naturvårdsverket 
2009). 

I ljuset av dessa utmaningar blir det 
än viktigare att klokt förvalta och 
säkra ekosystemtjänster för framtida 
behov.
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Öppen yta med lönnallé och ekar som 
påverkas av exploateringen i skissförslaget. 

Del 2: Analys av skissförslag 
Fältbesök och analys utgick ifrån det tidiga skissförslaget och den 
ursprungliga områdesavgränsningen (se avgränsning i inledningen). 

Biologisk mångfald är en så kallad understödjande ekosystemtjänst 
som har stor betydelse eftersom det är en förutsättning för en rad andra 
ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är exempelvis en förutsättning 
för fungerande pollinering och skadedjursreglering och stärker de 
kulturella ekosystemtjänsterna såsom hälsa och rekreation och 
välbefinnande. Ekosystemens resiliens, det vill säga tålighet och 
återhämtningsförmåga vid förändringar, är beroende av den biologiska 
mångfalden och därför är biologisk mångfald en förutsättning för 
ekosystemens långsiktiga förmåga att kunna producera 
ekosystemtjänster. 

Fragmentering av landskapet genom barriärer som bebyggelse och 
infrastruktur är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden 
och därmed indirekt ett stort hot även mot övriga ekosystemtjänster. 
Därför är det nödvändigt att förutom att analysera tjänsterna inom 
området även zooma ut och titta på spridningsstråk och rekreativa 
stråk för människor. 

Av dessa anledningar väger just biologisk mångfald och 
spridningsmöjligheter tungt i en ekosystemtjänstanalys. I 
bedömningen av skissförslaget för bebyggelse i Lagmannen 2 och 3 är 
de viktigaste ekosystemtjänsterna i sammanhanget kopplade till ek, 
tall, spridningssambandet söderut, potentialen för bättre 
socioekologiska kopplingar till Kronskogen-Stenby och den gröna 
intakta gårdsmiljön som helhet. 
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Sammanfattande bedömning 
För att bevara områdets naturvärden är rekommendationen att ek- och 
tallmiljöerna samt den gamla pilen sparas. De träd som hyser 
vedblottor och håligheter är också värdefulla för flera artgrupper. 

De lägre stadsvillorna som planeras att uppföras i nordväst bedöms inte 
påverka naturvärdena nämnvärt. I dagsläget finns där parkeringsplatser 
och garage, samt enstaka unga träd som är möjliga att kompensera för 
vid exploatering. Gällande vattenrening, flödesreglering och kulturella 
ekosystemtjänster så finns potential att tillskapa kapacitet för dessa 
tjänster i jämförelse med nuläget med hjälp av omsorgsfull planering 
och gestaltning och en genomtänkt skötsel. 

Längan med hus som planeras utmed Domarvägen medför att delar av 
lönnallén skulle behöva tas ner. Allén omfattas av generellt 
biotopskydd och dispens måste sökas hos Länsstyrelsen. Lönnarna i 
allén är fortfarande relativt unga och inga högre naturvärden är 
kopplade till dem. De bidrar dock med andra ekosystemtjänster såsom 
flödes- och klimatreglering, vindskydd och bullerdämpning och gynnar 
fåglar genom skydd vid förflyttning och möjlighet att bygga bon. De 
bidrar också med rumslighet, sinnliga upplevelser genom en vacker 
höstfärg på löven och de utgör en del av områdets identitet och hur det 
upplevs visuellt. Det är därför viktigt att ta hänsyn till 
kulturmiljöanalysens rekommendationer som även omfattar grönska 
vid utformning av eventuell ny bebyggelse då det påverkar 
kulturmiljön. Utöver att lönnarna skulle behöva tas ner försvinner även 
delar av gräsytan som bidrar med infiltration och vattenrening. 
Bostadsområdet kantas av hårdgjorda ytor, stora parkeringar, gator och 
vändplatser. Nya hårdgjorda ytor och tak skulle medföra ökad 
avrinning. För att kunna bevara och nyttja platsens ekosystemtjänster 
på bästa sätt är rekommendationen att framför allt exploatera mark 
som redan är hårdgjord, exempelvis där stadsvillorna föreslås, och 
effektivisera parkeringsmöjligheter snarare än ta grönytor i anspråk. 

Oprogrammerade plana gröna ytor som denna i närhet till bostaden 
bidrar också med kulturella ekosystemtjänster och kan exempelvis 
nyttjas för hundrastning, lek, bollspel, picknick och andra rekreativa 
aktiviteter. Eftersom ingen sociotopinventering har gjorts över området 
är det i denna bedömning osäkert hur mycket ytan används och vilket 
behov som finns men det kan finnas behov för kompensation vid 
exploatering.   

De två högre punkthusen sydväst om ekbacken i det tidiga förslaget 
bedöms få konsekvenser för ekarna i området såväl under som efter 
byggnadsfasen. Gamla, solbelysta träd är känsliga för bebyggelse intill 
träden om bebyggelsen skuggar dessa. Flera rödlistade arter kräver 
solbelysta träd som livsmiljö. Att rötternas utbredning är osäker och att 
de är känsliga för kompaktering gör att det ofta är svårare att bevara 
träd nära intill ny bebyggelse än man först gissar. En del av ekbacken 
kommer sannolikt försvinna och huskropparna bildar i samtliga 
alternativ en spridningsbarriär mot intilliggande ekmiljöer jämfört med 
hur området är utformat idag. Denna ”lucka” mellan husen norrut är 
det enda släpp som sammanbinder Kronskogen, kolonilotterna och 
den gröna gårdsmiljön. För såväl biologisk mångfald som kulturella 
ekosystemtjänster är det därför viktigt att bevara och gärna stärka 
snarare än skärma av med bebyggelse just här. Här finns potential för 
att öppna upp ett rekreativt stråk in till Kronskogen-Stenby vilket 
skulle begränsas vid eventuell byggnation. 

I Augustenborg i Malmö har stadsdelens 
parkmark modellerats så att det kan fungera 
som översvämningsytor vid häftiga regn. 
Ekosystemtjänsten flödesreglering verkar här 
som både dagvattenlösning och klimatan-
passningsåtgärd. Något som sparat stora 
pengar då översvämning av källare minskats. 
Referens: Augustenborg, Malmö 
Foto: Daniel Skog, Malmö Stad
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Del 3: Utvecklingsförslag och  
gestaltningsanvisningar

Skydda: 
 •  Skydda befintlig biologisk mångfald genom att framför allt säkra 
skogsdungarna med gamla ekar och tallar. 

 •  Skydda ek och tall från beskuggning av ny byggnation då flera arter 
är kopplade till solbelyst bark på grenar och stam.

 •  Skydda ädellövsamband söderut för sammanhängande grönstruktur 
(finns ev. behov av mer detaljerat underlag än befintliga spridnings-
analyser).

 •  Skydda kontinuitet genom att bevara framför allt ek och tall i flera 
åldrar.

 • Skydda de intakta gårdsmiljöerna med små och större gröna parkrum 
för rekreation, naturlek, hälsa, sociala interaktioner, identitet och 
platskänsla. 

 • Skydda befintliga infiltrationsmöjligheter i största möjliga mån 
genom att i första hand exploatera ytor som redan är hårdgjorda. 

 • Skydda infiltrationsmöjligheter genom minimal hårdgörning vid ny 
exploatering. Analysera nödvändig parkeringsyta för nuläge och 
framtid, hur parkeringarna nyttjas idag och tänk på flexibilitet över 
dygnet och permeabla ytor såsom gräsarmeringar och stenmjöl.

Stärka: 
 • Stärk rekreationsmöjligheter genom fler och förbättrade entréer, stråk 
och belysning till Kronskogen. 

 • För att stärka trygghetsaspekten och rekreationsmöjligheter över 
större del av dygnet och året kan belysta entréer och slingor in till 
och i skogen behövas men det kan komma i konflikt med djurlivet. 
Det finns insekts- och fladdermusvänliga varianter med ett smalt 
färgspektra med en våglängd på mellan 580-620 nanometer. Detta 
ljus djuren inte se och störas av medan vi människor upplever ljuset 
som mörkgult eller nästintill rött. 

 • Stärk biologisk mångfald genom utplacering av död ved som så 
kallad faunadepå vid ev. avverkning av träd, förslagsvis i/intill skogs-
dungarna och liggandes i såväl sol som skugga för att gynna olika 
organismer. Såga inte upp stockarna även om det förenklar hante-
ringen, lägg dem så intakta som möjligt för såväl estetiska som ekolo-
giska värden. 

 •  Stärk spridningsstråk söderut från Kronskogen-Stenby genom 
nyplantering av ek och tall.

 • Stärk socialt stråk söderut från Kronskogen-Stenby. Vid förtätning i 
norr bör utformningen göras så att det blir tydligt vilka ytor som är 
privata respektive tillgängliga för allmänheten. Bebyggelse och 
tomter bör inte skapa en barriär mot Kronskogen.

Skapa: 
 •  Skapa förbättrade förutsättningar för pollinatörer som vaknar tidigt 
på vårkanten och behöver mat med hjälp av tidigt blommande 
växtmaterial. Att plantera sälg är ett bra sätt att snabbt och kostnads-

Död ved lever! 
Död ved är en bristvara i dagens 
brukade skogslandskap, och en 
värdefull ekologisk resurs och 
livsmiljö för många hotade och 
skyddsvärda arter. Nedtagna större 
trädstammar och grövre grenar 
placeras i grupper på såväl soliga 
som mer skuggiga platser, för att 
kunna fungera för flera artgrupper 
med olika krav på livsmiljö.

Kombinera faunadepå och insektsbon genom 
att borra hål i änden på stammar med änden 
placerade i soligt sydläge. Ovan syns ett 
exempel från Nackareservatet där hålen blev 
bebodda och igenmurade av solitärbin på 
bostadsjakt inom bara några dagar. 
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effektivt gynna pollinatörer och andra nyttoinsekter. 
 • Ett annat sätt är att främja pollinatörer och samtidigt skapa värde  
och sinnliga upplevelser för människor är att i samband med anlägg-
ning av gräsmattor eller planteringar ”strössla” med tidigblommande 
lökar. Vårstjärna, krokus, våriris och vårlök är exempel som kan 
gynna såväl sandbin som fjärilar som övervintrat som vuxna. 

 • Fjärilar och andra insekter behöver mer än bara blommor på grund 
av olika behov i olika livsstadier. Att inte bara ha ”städat” i gårdsmil-
jöerna utan ytor där det får vara stökigt och där det kan växa nässlor 
skapar livsmiljöer för fjärilarnas larvstadie. Nässlan är värdväxt för 50 
olika fjärilsarter. 

 • Skapa bomöjligheter för solitärbin genom att montera bihotell. 
Dessa bör placeras med öppningarna i full sol, 1 m från marken med 
öppningar på mellan 2 och 10 mm i diameter i full sol med hönsnät 
för ingångarna och hållbart regnskydd. Detta för att motverka fukt, 
parasiter och fåglar. 

 • Solbelysta sandiga marker med blottor i vegetationen eller där sand 
ligger i gropar och högar är också bra miljöer för bin att bygga bon i. 
Sanden ska vara i kornstorlek 0,06-2 mm och gärna 50/50 blandning 
mellan fin- och grovsand .Sanden kan med fördel läggas i en liten ås, 
kulle eller annan formation som skapar naturliga småmiljöer. Med 
blommande örter, buskar och träd runt omkring gynnas humlor och 
fjärilar som får luften att surra.

 •  Skapa nya gröna lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten-
hantering såsom svackdiken, regnbäddar, trädplanteringar, permeabel 
markbeläggning. 

 • Sätt upp olika typer av fågel-, fladdermus- och insektsholkar för att 
främja biologisk mångfald, sinnliga upplevelser och naturpedagogik. 

Skapa genom skötsel:  
 • Naturlig gödsling av gräsmattor kan ske genom att löv klipps sönder 
och får förmultna istället för att blåses och fraktas bort som idag. 

 •  Fri utveckling av buskar valda i lagom höjd ger vackrare växter, bättre 
blomning för insekter och mer bär för fåglar än om man som idag 
formklipper buskar och häckar likadant oavsett art.

 • Befintliga gräsmattor som inte är vistelseytor kan göras om till 
perenn- och lökplanteringar och/eller örtmattor/”grass-free lawns”. 
Flera varianter av dessa kan klippas en gång per år istället för varje 
vecka vilket sparar in skötselkostnader. 

Undvik:
 • Överdimensionerade hårdgjorda ytor (parkeringar med garage och 
vändplatser). Befintliga sådana har potential för utveckling/bebyg-
gelse utan att befintliga ekosystemtjänster påverkas. Ta i första hand 
sådana i anspråk. 

 • Anläggning av monokulturella gräsmattor som ”slentrian”, om det 
inte är en vistelseyta för t ex bollspel eller picnic. Dessa gräsmattor är 
skötselintensiva och på platser som refuger, intill fasader m.m. finns 
möjlighet att använda ytan för högre mångfald i kombination med 
visuella kvalitéer för boende. 

 • Undvik optimism; var realistisk gällande träd nära nya hus. Ofta fälls 
träd som man velat och tänkt bevara. Besiktiga vitalitet, säkra rot- 
och kronzon och luras inte att hus kan stå så nära som man gärna vill 
tro. 

Fem principer för att gynna 
pollinerande insekter:
• blomning hela säsongen

• olika arter som blommar samtidigt

• en variation av blomfärger som 
attraherar en blandning av pollinatö-
rer

• variation i blomform

• undvika fylldblommiga arter för att 
gynna pollinerande insekter

I Augustenborg i Malmö har stadsdelens 
parkmark modellerats så att det kan fungera 
som översvämningsytor vid häftiga regn. 
Ekosystemtjänsten flödesreglering verkar här 
som både dagvattenlösning och klimatan-
passningsåtgärd. Något som sparat stora 
pengar då översvämning av källare minskats. 
Referens: Augustenborg, Malmö 
Foto: Daniel Skog, Malmö Stad
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Teckenförklaring

Stråk och kopplingar

Skydda och stärka grönt och rekreativt samband 
genom trädplantering, stigar och en ev. öppning 
av koloniområdet i dialog med odlare 

Skapa fler och bättre entréer till Kronskogen

Multifunktionella trädrika områden som bidrar 
med många ekosystemtjänster skyddas.

Monokulturella gräsytor under lönnallé ersätts av ängs- /eller 
örtmatta alt. kompletteras med tidigblommande lökar.

Monokulturella gräsytor i mitten av vändplatser 
ersätts av ängs- /eller örtmatta. 

Gräs som ej används som vistelseytor ersätts av 
ängs- /eller örtmatta. 

Nyplantering av inhemska, enkelblommande och 
bärande träd samt sälg, tall och ek.

Multifunktionell yta med flera ekosystemtjänster som vid förtätning 
delvis kommer att gå förlorade och behöver kompenseras för, framför 
allt lönnallén med biotopskydd. Ny bebyggelse bör utformas med 
gröna lösningar för dagvattenhantering, gröna tak, perennplanteringar 
för pollinatörer, blommande och bärande träd och holkar för insekter, 
fladdermöss och fåglar och sociala ytor i gröna rum. 

Bristytor exempelvis parkeringsplatser. Bör vid förtätning utformas 
med gröna lösningar för dagvattenhantering, gröna tak, perennplant-
eringar för pollinatörer, blommande och bärande träd och holkar för 
insekter, fladdermöss och fåglar och sociala ytor i gröna rum. 

Utplacering av död ved i och intill skogsdun-
garna: stammar från som tas ned inom 
området placeras i soligt och skuggigt läge

Bihotell med öppningar i full sol

Holkar för olika sorters fåglar och 
fladdermöss sätts upp på befintliga träd

Befintliga tallar och ekar som bidrar med många 
ekosystemtjänster får inte skuggas av ny bebyggelse

Nyskapade ekosystemtjänster i befintliga trädrika miljöer

Platser där flertalet ekosystemtjänster behöver tillskapas

Monokulturella gräsmattor som ersätts 

Övrigt
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Ny bebyggelse bör inte placeras så att 
värdefulla tallar och ekar beskuggas. Ny 
bebyggelse som ska placeras i anslutning till 
ett befintligt värdefullt träd placeras därför 
med fördel norr om trädet snarare än söder 
om detta. 

Så kallade regnbäddar är ett effektivt sätt att 
samla upp och fördröja dagvattenvattnet. Med 
rätt utformning bidrar med flertalet ekosystem-
tjänster. Här exempel från Portland. Foto: City 
of Portland, Oregon

Illustration av tillskapade ekosystemtjänster i områ-
det. På bilden ser vi:
 • Död ved utplacerad för biologisk mångfald och naturlek 
 • Nyplanterade rönnar och hagtornsträd för blomning och bär  
Permeabel markbeläggning/armerat gräs för infiltration av dagvatten 
på ytor som behöver vara körbara

 • Gångar i stenmjöl istället för asfalt för tillgängliga stråk som inte 
hindrar infiltration

 • Stråk av perenner med blomningstider som avlöser varandra för fjäri-
lar, humlor, bin och andra pollinerande insekter

 • Sittplatser vid perennplanterningar för sinnliga upplevelser, sociala 
interaktioner och återhämtning.

 • Regnbädd/rain garden vid lågpunkt för fördröjning och rening av 
vatten 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag 
av Eskilstuna kommun 
genomfört en kartering av 
skyddsvärda träd inom 
Lagmannen 2 och 3 enligt 
områdesavgränsning nedan. 
Inventering gjordes även av 
vissa träd i nära anslutning till 
området som kan komma att 
påverkas av eventuell 
byggnation genom exempelvis 
skuggning.  

Fältarbete och rapport gjordes 
av Fingal Gyllang, intern 
kvalitetsgranskning gjordes av 
Kristina Ask.  

 Områdesavgränsning i rött. 

Metodik  
Kartläggning av skyddsvärda träd har skett inom kvarteret Lagmannen och omfattas av 
både tomtmark och naturmark intill bostadsområden. Metodiken för inventering av 
särskilt skyddsvärda träd följer Naturvårdsverkets standard (Naturvårdsverket, 2004) 
med ytterligare komplettering av Ekologigruppen (bilaga 1). I inventeringen har bland 
annat träddiameter mätts in, förekomst av håligheter, mulmbildning samt eventuella 
förekomster av rödlistade arter på träd noterats. 

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska åtgärder som påverkar särskilt skyddsvärda träd 
ske i samråd med Länsstyrelsen. 

Fältinventeringen genomfördes 26 oktober 2018. 

Underlag 
Befintlig kunskap om områdets biologiska värden knutna till träd har eftersökts i 
följande databaser och litteratur: 

§ Artportalen (sökdatum 2018-10-22) 
§ Trädportalen (sökdatum 2018-10-22) 
 

Osäkerhet i bedömningen av trädålder 
Viss osäkerhet finns i bedömningen av trädålder främst när det gäller senvuxna 
ädellövträd.  
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Allmän beskrivning av området 
Området utgörs av ett bostadsområde med mindre partier av ek och tall, samt parkartade 
miljöer med enstaka träd mellan huskroppar, vägar, gångvägar och lekplatser.  

Den norra delen består av ett område med stor förekomst av tall. Ett fåtal tallar bedöm-
des vara värdefulla och skyddsvärda medan flertalet utgör lämpliga efterträdare och be-
döms kunna uppnå skyddsstatus inom snar framtid.  

Längs med Domaregatan och Rådmansgatan löper en ensidig allé av lönn vilken omfat-
tas av generellt biotopskydd. Biotopskyddet gäller för trädradens hela längd och bredden 
bestäms av trädens rötters utbredning. 

Alléer utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor bety-
delse som till exempel tillflyktsort och spridningskorridorer för flera växt- och djurarter 
(Naturvårdsverket 2014). 

I den sydvästra delen finns en ekbacke med olikåldriga ekar där ett fåtal bedömdes vara 
värdefulla. Ett stort antal av ekarna har inte uppnått status som värdefulla eller skydds-
värda ännu men de utgör lämpliga efterträdare. I närheten av utredningsområdet, dels i 
naturreservatet Kronskogen-Stenby äng, dels väster om det inventerade området, före-
kommer miljöer med skyddsvärda och särskilt skyddsvärda ekar. Dessa ekmiljöer bidrar 
med kontinuitet och är viktiga ur spridningssynpunkt för eklevande arter. Den rödlistade 
arten ekticka, nära hotad-NT, påträffades på två ekar. 

Mitt i området står ett jätteträd av pil vilken bedömdes vara särskilt skyddsvärd. 

Övriga träd i området utgörs främst av unga träd av till exempel lönn, lind, kastanj, körs-
bär, sälg och björk. Flera av dessa träd är i närheten att uppnå klassen värdefulla träd på 
grund av vedblottor och uppsprucken bark men är ännu för unga och klena. Vedblottor 
och håligheter i träden skapar förutsättningar för vedlevande insekter och svampar. Utö-
ver dessa träd noterades också grenärr och beskärningsskador som möjliggör rötan-
grepp. 

Bedömning 
För att bevara områdets naturvärden är rekommendationen att ek- och tallmiljöerna, 
samt den gamla pilen sparas. De träd som hyser vedblottor och håligheter är också vär-
defulla för flera artgrupper. De träd lägre stadsvillorna som planeras att uppföras i nord-
väst bedöms inte påverka naturvärdena nämnvärt. I dagsläget finns där parkeringsplatser 
och garage, samt enstaka unga träd.  

Längan med hus som planeras utmed Domarvägen medför att lönnallén försvinner. Al-
léen omfattas av generellt biotopskydd och dispens måste sökas hos Länsstyrelsen. Lön-
narna i allén är fortfarande unga och inga högre naturvärden är kopplade till dem.   

De två högre punkthusen sydväst om ekbacken bedöms få konsekvenser för ekarna i 
området, såväl under som efter byggnadsfasen. En stor del av ekbacken kommer sanno-
likt försvinna och huskropparna bildar en spridningsbarriär mot intilliggande ekmiljöer. 

Gamla, solbelysta träd är känsliga för bebyggelse intill träden om bebyggelsen skuggar 
dessa. Flera rödlistade arter kräver solbelysta träd som livsmiljö. 
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Klassning av naturvårdsträd 
Träden har tilldelats en skyddsvärdesklass enligt en tregradig skala (klass 1–3). 
Klassning av träd har baserats på Naturvårdsverkets metodik för särskilt skyddsvärda 
träd (Naturvårdsverket 2004). Metodiken har vidare kompletterats av Ekologigruppen 
för att omfatta träd som också är av värde för bland annat den biologiska mångfalden i 
form av skyddsvärda träd och värdefulla träd (bilaga 1, Ekologigruppen, 2017).  

Sammanlagt mättes 26 träd in. Två träd som klassades som särskilt skyddsvärda, tio 
som skyddsvärda och elva som värdefulla. Alla träd listas i tabell 1 och i bilaga 2. 

Tabell 1.  Tabellen visar alla inmätta träd, samt deras klassning. I bilaga 2 finns en tabell över 
alla inmätta träd där alla ingående parametrar redovisas. 

Art Särskilt skydds-
värda träd (Klass 1) 

Skyddsvärt 
träd (Klass 2) 

Värdefulla träd 
(Klass 3) 

Totalt antal 
naturvårdsträd 

Ek 1 3 2 6 

Körsbär – – 1 1 

Lönn – 1 – 1 

Pil 1 1                         – 2 

Tall – 5 11 16 

Totalsumma 2 10 14 26 

 

Särskilt skyddsvärda träd (klass 1) 
Totalt har två särskilt skyddsvärda träd identifierats i utredningsområdet w(tabell 1, 
figur1, bilaga 2). Det är en ek och en pil, båda med en stamdiameter över en meter.  

Träd av klass 1 är särskilt skyddsvärda. Dessa träd är särskilt värdefulla för att bibehålla 
en biologisk mångfald i trädmiljöer och kan ofta hysa en värdefull fauna med rödlistade 
arter. Naturvårdsverket rekommenderar samråd kring träd äldre än 200 år om det plane-
ras åtgärder som bedöms påverka trädet (Naturvårdsverket 2016): ”Om en åtgärd på ett 
särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som plane-
rar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd hos länsstyrelsen”.  

Skyddsvärda och värdefulla träd (klass 2 och 3) 
Totalt påträffades tio träd i utredningsområdet (tabell 1, figur 1, bilaga 2) som bedömdes 
vara skyddsvärda. Fem stycken av dessa var tallar som hyste blottlagd ved.. Tre 
skyddvärda ekar noterades också där två stycken hyste den rödlistade arten ekticka. 
Bland de skyddsvärda träden förekom även lönn och knäckepil.   

Träd av klass 2 bedöms som skyddsvärda och är nära att bli särskilt skyddsvärda träd. 
Till denna kategori hör till exempel gamla träd eller träd som hyser en rödlistad art.. En 
gammal ek är mellan 150 och 200 år medan för ädellövträd som alm, ask och lönn är 
mellan 100 och 140 år. Dessa träd har redan utvecklat höga naturvärden och bedöms 
också vara väldigt värdefulla för att bibehålla en hög biologisk mångfald i ett 
skogsbestånd.  

14 av de kartlagda träden hör till klass tre och utgörs främst av ersättningsträd till gamla 
tallar, men även enstaka nästan gamla ekar identifierades. Träd av klass 3 hör till 
kategorin värdefulla träd. Dessa träd är så kallade efterföljare till träd av klass 1 och 2. 
Enkelt förklarat utgör de värdefulla träden sådana som på relativt kort sikt kommer att få 
höga naturvärden. De utgör ersättare för de gamla träden i ett område, och beräknas 
kunna utveckla högre naturvärden med tiden om de lämnas. 

Särskilt skyddsvärda 
träd (klass 1) 
Med särskilt skyddsvärda 
träd avses följande 
(Naturvårdsverket 2004): 

• Jätteträd; träd ≥ 1 
meter i diameter. 

• Mycket gamla träd; 
gran, tall, ek och bok 
äldre än 200 år. Övriga 
trädslag äldre än 140 år. 

• Grova hålträd; träd ≥ 
0,4 meter på det 
smalaste stället upp till 
brösthöjd med utvecklad 
hålighet i stam (eller 
gren). 
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Naturvärden kopplat till gamla träd 
Ett gammalt träd utvecklar ofta karaktär och strukturer som gynnar en biologisk 
mångfald. Gamla träd utvecklar ofta håligheter, stamskador med vedblottor och döda 
grenar som kan bli hemvist för många arter. Eftersom gamla träd generellt sett är en 
bristvara i dagens skogar är många arter knutna till dessa hotade strukturer. 

Träd som växer i solbelyst läge, till exempel på hällmarker, i en park och i brynmiljöer 
kan ofta hysa en intressant insektsfauna.  

Död ved 
Ju äldre ett träd blir desto mer död ved har det potential att hysa. Ett gammalt träd är 
ofta i viss mån både levande och död. Det döda på trädet utgörs av partier där man har 
vedblottor, till exempel från gamla sårskador som sakta läkt eller i form av döda grenar 
(figur 2). Död ved finns alltså även på levande och friska träd. Den döda veden är ett ål-
derstecken, en påminnelse om vilka skador trädet har överlevt.  

Den döda eller blottade veden är ett viktigt substrat (livsförutsättning) för flera rödlis-
tade svampar och utgör även en hemvist för många naturvårdsintressanta insekter.  

 
 Exempel på en vedblotta med insektsgnag. Många ovanliga insekter kräver denna miljö för 

att leva. Notera det bruna fnaset överst i vedblottan, detta är så kallad mulmbildning. Fotot är 
taget på Värmdö. 
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Hålträd och mulmträd 
Gamla träd utvecklar också ofta hål. Hålbildning uppkommer på olika sätt. Oftast bildas 
hål i samband med skador på träden, till exempel vid grenbrott eller vid en avkapad gren 
(figur 3). Hålen kan börja med att en insekt gnager en gång, som efter flera insektsan-
grepp och med hjälp av nedbrytande svampar blir större och större. I dessa hål börjar 
bildningen av mulm (finfördelade, nedbrutna djur och växtdelar).  

Hålträden blir ett grottsystem i miniatyr där en myriad av organismer förekommer. Flera 
insekter och andra leddjur är speciellt anpassade för den unika miljön. Flera av dessa är 
också rödlistade.  

 
 Exempel på påbörjad hålbildning på hästkastanj. Hålet har bildats i en sårskada där en 

grövre gren har kapats av. Hålet i vedblottan blir gradvis större då svampar etablerar sig och 
bryter ned veden. Fotot är taget i Eskilstuna stadspark. 
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 Bilden visar den rödlistade (NT – nära hotad) signalarten ekticka som påträffades på två 

ekar, träd-ID 48 och 50. (Bilden ej från området). 

 

Enkelt kan sägas att ju äldre träd tillåts bli, desto fler skrymslen och vrår får de. Skryms-
lena blir mikrohabitat och hem för många organismer att vistas i. Många organismer är 
helt beroende av dessa unika mikrohabitat för att överleva. 

Sammanfattat betyder det att ju äldre ett träd tillåts bli desto högre naturvärden kommer 
det att få. Vilket i sin tur innebär att trädet kan bli hemvist åt fler organismer. 

 

Rödlistade arter 
Ekticka (Phellinus robustus) (NT) påträffades med flera fruktkroppar på två ekar (träd-ID 
48, 50). Ekticka är en parasit på stammar och grenarav levande oftast äldre eller sen-
vuxna ekar. Arten påträffas i löv- och blandskog och hagmark och missgynnas när gamla 
ekar avverkas. Arten förekommer på flera platser i Eskilstuna kommun och är vitt spridd 
i Södermanlands län. 

Känslighet  
Förenklat sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur länge dess miljö 
har fått bestå, och trädåldern ger en indikation av naturvärdena. Utifrån detta 
resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för ett område att utveckla 
höga naturvärden (figur 5). 

För samtliga naturtyper gäller att ju högre naturvärde desto känsligare. Ett av de största 
hoten för biologisk mångfald förutom exploatering av värdefulla miljöer är; 
fragmentering (d.v.s. uppdelning av en miljö till flera icke sammanhängande) av 
naturmiljöer av en viss naturtyp, samt påverkan på spridningssamband genom 
anläggande av vägar eller bebyggelse.  

Områden med lägre naturvärden är generellt sett enklare att återskapa. Lägre 
naturvärden som går förlorade vid en eventuell bebyggelse kan kompenseras genom att 
skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya strukturen eller i intilliggande områden.  

Rödlistan   
Rödlistan för Sverige 
utarbetas av ArtData-
banken. Den senaste 
rödlistan publicera-
des 2015. Rödlistan i 
sig innebär inget 
skydd utan anger 
olika arters risk att dö 
ut från Sverige. Ar-
terna listas i olika 
rödlistningskategorier 
beroende på artens 
status. Det finns sju 
kategorier: 

(RE) försvunnen, 
(CR) akut hotad, (EN) 
starkt hotad, (VU) 
sårbar, (NT) nära ho-
tad, (LC) livskraftig, 
(DD) kunskapsbrist. 
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Skogsnaturtyper är dock mycket svårare att restaurera och återskapa än naturtyper av 
gräsmarkskaraktär eller andra miljöer som gynnas av störning.  

Högre naturvärden, särskilt sådana värden som är knutna till exempelvis gamla träd 
(hällmarkstallskogar) och skogsmiljöer med lång kontinuitet går som regel inte att 
återskapa eller kompensera för och bör därmed inte bebyggas. Dessa miljöer är mycket 
känsliga för ingrepp och uppkommen skada på naturvärdena bedöms vara irreversibel. 

 
 Schematisk beskrivning av hur miljöns kontinuitet över tid och dess naturvärde hänger 

samman. Denna figur kan bäst tillämpas på naturtyper av skoglig karaktär.  

 

I området förekommer värdefulla och bevarandevärda träd. Ett fåtal träd har klassats 
som skyddsvärda eller särskilt skyddsvärda. Vid en exploatering är det av stor vikt att be-
hålla någon form av trädkontinuitet, med träd i olika åldrar för att nya träd ska tillåtas att 
bli gamla. Detta då kontinuitet av träd är en viktig förutsättning för att särskilt skydds-
värda träd ska finnas (Länsstyrelsen i Stockholms län 2015).  

Försvinner de gamla träden i området försvinner även naturvärdena kopplat till dessa. 
Ytor med stora koncentrationer gamla träd bedöms vara särskilt känsliga för 
exploatering då det innebär ett större ingrepp i naturmiljön 

Förslag till åtgärder och kompensation 
§ Gamla, solbelysta träd är känsliga för bebyggelse intill träden om bebyggelsen skuggar 

dessa. Flera rödlistade arter kräver solbelysta träd som livsmiljö. 
§ Gamla träd och så kallade ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom 

områdena för att värdena ska kunna finnas kvar.  
§ Träds rotsystem kan också skadas av bebyggelse som anläggs alldeles för nära intill 

träden. 
§ Man bör även beakta ekosystemtjänster i planering och gestaltning.  
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Bilaga 2. Metodik för kartering av särskilt 
skyddsvärda träd 
Detta PM beskriver Ekologigruppens metod för inventering av skyddsvärda träd. Av-
verkning av skyddsvärda träd kan innebära behov av samråd med länsstyrelsen enligt § 
12 MB.  

Med särskilt skyddsvärda träd avses (Naturvårdsverket 2004): 

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 hu-
vudstam. 

Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper hos det en-
skilda trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen. Basinventeringen förkor-
tas framöver som BI. 

Naturvårdsverkets definition är inte särskilt anpassad till att olika trädarter utvecklar vär-
den för biologisk mångfald vid olika ålder och grovlek. En ek som är 1 meter i diameter 
kan vara relativt fattig på arter, medan en bok eller annat ädellövträd som är 90 cm i dia-
meter hyser en mycket stor biologisk mångfald. Andra trädarter, som exempelvis rönn 
och hägg blir aldrig så grova som en meter och asp blir aldrig 200 år gammal. Trots detta 
kan dessa trädarter hysa mycket stora värden. Det finns därför behov av att kartera träd 
som inte uppfyller Naturvårdsverkets definition av särskilt skyddsvärda träd. Denna defini-
erar värdeklasserna skyddsvärda träd och värdefulla träd. 

Tabell 1. Kriterier för och bedömning av trädvärden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdeklass Ålder Storlek Hålträd, mm. Hamling Skyddsvärda 
arter 

Klass 3. Värde-
fullt träd 

Nästan 
gammalt 

Grovt Ersättningsträd till 
särskilt skyddsvärda 
träd, samt ask & alm 

Hamlat 
träd 

Förekomst av 
naturvårdsart 

Klass 2. 
Skyddsvärda 
träd 

Gammalt Mycket 
grovt 

Hålträd 40 - 60 cm/av 
asp 

Blottlagd ved  

Nästan 
grovt 
hamlat 
träd 

Rödlistade ar-
ter eller flera 
natur-
vårdsarter 

Klass 1. Särskilt 
skyddsvärda 
träd 

Mycket 
gammalt 

Jätte-
träd 

Grovt hålträd, 40 cm i 
diameter i brösthöjd 
(>60 asp) med ut-
vecklad hålighet i hu-
vudstam. 

Grovt 
hamlat 
träd 

Hotade arter 
eller flera 
rödlistade ar-
ter 
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I den samlade bedömningen räknas det högsta uppnådda kriteriet (av kriterierna Ålder, 
Storlek, Hålträd, Hamling, Skyddsvärda arter), för att ge träd en viss värdeklass. Exem-
pel; ett träd med en diameter mindre än den som anses mycket grovt, men som har en 
ålder som ligger inom definition för gammalt träd, resulterar i klass 2, skyddsvärt träd.  

Värderingskriterierna överensstämmer med metodik för inventering av särskilt skydds-
värda träd (Naturvårdsverket 2004) med ett undantag. Hålträd asp klassas bara som sär-
skilt skyddsvärda om de har en diameter överstigande 40 cm. Orsaken till detta är att 
metodiken som naturvårdsverket tagit fram är anpassat till träd i odlingslandskapet. 
Skogsträdet asp utvecklar som regel håligheter i tidigt i livscykeln och små håligheter 
finns i de flesta aspar över 40 cm.   

Tabell 1. Definition av gammalt träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 – BI). 

Definitionerna av gammalt träd följer den metod som används i basinventering av skyd-
dade områden (Naturvårdsverket 2004). Den överensstämmer också med definitionen 
av Skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverket 2004 med två undantag. Triviallövträd och 
ädellövträd förutom bok och ek klassas som mycket gamla redan vid en ålder på 140 år.  

Trädart Mycket 
gamla träd 
(år) 

Gamla träd - ålder (år), 
BI 

Nästan gamla träd - ål-
der (år), BI 

 Hela SV Södra Norra Södra Norra 

Triviallöv  ≥ 140 100-140 ≥ 120 ≥ 65 ≥ 80 

Gran  ≥ 200 120-200 ≥ 150 ≥ 80 ≥ 100 

Tall  ≥ 200 150-200 ≥ 200 ≥ 100 ≥ 133 

Ek  ≥ 200 150-200  ≥ 130  

Bok  ≥ 200 150-200  ≥ 100  

Övriga 
ädellövträd  

 ≥ 140 100-140  ≥ 80  

Övriga 
ädellövträd och 
hästkastanj 

 ≥ 140 100-140  ≥ 80  

 

Tabell 2. Definition av grova träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 - BI, samt Eko-
logigruppen - fet stil). Måtten gäller träddiameter mätt i brösthöjd.  

Trädart Grova träd, 
BI (cm), 
Södra Sve-
rige 

Grova träd, 
BI (cm), 
Norra Sve-
rige 

Grova träd, 
Ekologigrup-
pen 
(cm) 

Mycket grovt, 
Ekologigruppen 
(cm) 

Jätte-
träd 
(cm)  

Triviallöv ≥ 50 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 70 ≥ 100 

Tall/Gran ≥ 70 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 100 

Sälg ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 100 

Oxel ≥ 40   ≥ 40 ≥ 60 ≥ 100 

Rönn ≥ 30 ≥ 25 ≥ 30 ≥ 50 ≥ 100 

Ek ≥ 80  ≥ 80 ≥ 100 ≥ 100 

Bok ≥ 80  ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 
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Hästkas-
tanj 

≥ 80  ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 

Lönn, 
parklind 

≥ 50   ≥ 50  ≥ 70 ≥ 100 

Ask, alm-
arter 

≥ 60   ≥ 20 ≥ 60 ≥ 100 

Hägg ≥ 50   ≥ 50 ≥ 70 ≥ 100 

 

Bedömning av de rödlistade träden ask, skogsalm och lundalm  
Eftersom träden ask respektive skogsalm och lundalm i snabb takt minskar på grund av 
två svampsjukdomar, är de i behov av särskild hänsyn tas till förekomsterna. Asken är 
numer rödlistad som starkt hotad (EN) och båda almarna är akut hotade (CR). En lös-
ning för att bevara asken är att spara träd och bibehålla en genetisk variation. På sikt kan 
det bidra till en ökad genetisk motståndskraft mot sjukdomen hos ask, vilket redan har 
noterats hos vissa träd. Unga träd är också bevarandevärda då de har överlevt svamp-
sjukdomen vid tillväxtens kritiska perioder.  

Det finns många artgrupper som är starkt knutna till dessa två trädslag, som likaså är 
stadda i minskning (exempelvis flera rödlistade lavar och svampar). Med ovanstående 
faktorer i åtanke bedömer Ekologigruppen att träden ask och alm därmed är skydds-
värda redan vid en lägre ålder, respektive diameter (diameter på 20 cm eller mer). 

Olika odlade former av alm omfattas inte av denna metodik, utan detta gäller de in-
hemska sorterna. 

Referenser  
Artdatabanken, SLU, 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. 

Naturvårdsverket, 2004. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, rapport 5411.  

Naturvårdsverket, 2007. Manual för basinventering av skog.  
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Bilaga 2. Förteckning över naturvårdsträd 

 

Trädnr Trädart Diameter (cm) Ålder Hålträd Artfynd Värdeklass 

2 Tall 60-69 cm 80-119 år Ej bedömd – 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

3 Tall 60-69 cm 80-119 år Inga hål synliga – 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

4 Tall 50-59 cm 80-119 år Inga hål synliga – 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

5 Tall 40-49 cm 80-119 år Inga hål synliga – 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

6 Tall 50-59 cm 80-119 år 
Ingångshål under 10 cm i 
diameter – 

Klass 2 - Skydds-
värt träd 

15 Tall 50-59 cm 80-119 år Inga hål synliga – 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

16 Tall 50-59 cm 80-119 år Inga hål synliga – 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

18 Tall 50-59 cm 80-119 år 
Ingångshål 10-19 cm i 
diameter – 

Klass 2 - Skydds-
värt träd 

21 Tall 40-49 cm 40-79 år 
Ingångshål 10-19 cm i 
diameter – 

Klass 2 - Skydds-
värt träd 

24 Tall 40-49 cm 40-79 år 
Ingångshål under 10 cm i 
diameter – 

Klass 2 - Skydds-
värt träd 

27 Tall 50-59 cm 80-119 år Inga hål synliga Ekticka 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

28 Tall 50-59 cm 80-119 år Inga hål synliga Ekticka 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

32 Tall 50-59 cm 80-119 år Inga hål synliga – 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

36 Tall 60-69 cm 80-119 år Inga hål synliga – 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

37 Tall 50-59 cm 80-119 år Inga hål synliga – 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

41 Tall 60-69 cm 80-119 år Inga hål synliga – 
Klass 2 - Skydds-
värt träd 

42 Pil 40-49 cm 40-79 år 
Ingångshål 10-19 cm i 
diameter – 

Klass 2 - Skydds-
värt träd 

45 Pil Över 100 cm 120-149 år Inga hål synliga – 
Klass 1 - Särskilt 
skyddsvärt träd 

46 Körsbär 50-59 cm 40-79 år Inga hål synliga – 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

46 Ek 80-89 cm 80-119 år Inga hål synliga – 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

47 Ek 80-89 cm 80-119 år Inga hål synliga – 
Klass 3 - Värde-
fullt träd 

48 Ek 90-99 cm 120-149 år Inga hål synliga – 
Klass 2 - Skydds-
värt träd 

49 Ek Över 100 cm 120-149 år Inga hål synliga – 
Klass 1 - Särskilt 
skyddsvärt träd 

50 Ek 80-89 cm 80-119 år Inga hål synliga – 
Klass 2 - Skydds-
värt träd 

66 Ek 50-59 cm 40-79 år 
Ingångshål under 10 cm i 
diameter – 

Klass 2 - Skydds-
värt träd 

70 Lönn 40-49 cm 0-39 år 
Ingångshål under 10 cm i 
diameter – 

Klass 2 - Skydds-
värt träd 



3.2 Metodik för klassificering av skyddsvärda träd 
Med särskilt skyddsvärda träd avses (Naturvårdsverket 2004): 

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. Basinventeringen förkortas framöver som BI. 

Tabell 1. Definition av gamla träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 – BI). 

Trädart Mycket 
gamla träd 
(år) 

Gamla träd - ålder (år), 
BI 

Nästan gamla träd - 
ålder (år), BI 

 Hela SV Södra Norra Södra Norra 

Triviallöv  ≥ 140 ≥ 100 ≥ 120 ≥ 65 ≥ 80 

Gran  ≥ 200 ≥ 120 ≥ 150 ≥ 80 ≥ 100 

Tall  ≥ 200 ≥ 150 ≥ 200 ≥ 100 ≥ 133 

Ek  ≥ 200 ≥ 200  ≥ 130  

Bok  ≥ 200 ≥ 150  ≥ 100  

Övriga 
ädellövträd och 
hästkastanj 

 ≥ 140 ≥ 150  ≥ 100  

 

Tabell 2. Definition av grova träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 - BI, samt Ekologigruppen - kursiv 
stil). Måtten gäller träddiameter mätt i brösthöjd. För definition av ask och alm, se tabell 3. 

Trädart Grova 
träd, BI 
(cm) 

Grova 
träd, BI 
(cm) 

Grova träd, 
Ekologigruppen 
(cm) 

Mycket grovt, 
Ekologigruppen 
(cm) 

Jätteträd 
(cm)  

 Södra 
Sverige 

Norra 
Sverige 

   

Triviallöv ≥ 50 ≥ 40  ≥ 70 ≥ 100 

Tall/Gran ≥ 70 ≥ 60  ≥ 80 ≥ 100 

Sälg ≥ 40 ≥ 40  ≥ 60 ≥ 100 

Oxel ≥ 40    ≥ 60 ≥ 100 

Rönn ≥ 30 ≥ 25  ≥ 50 ≥ 100 

Ek ≥ 80   ≥ 100 ≥ 100 

Bok ≥ 80   ≥ 90 ≥ 100 

Hästkastanj ≥ 80   ≥ 90 ≥ 100 

Lönn, 
parklind 

≥ 50    ≥ 70 ≥ 100 

Hägg ≥ 50    ≥ 70 ≥ 100 

 



Tabell 3. Metodik för bedömning av de rödlistade träden ask, skogsalm och lundalm 
(Ekologigruppen)  
Eftersom träden ask respektive skogsalm och lundalm i snabb takt minskar på grund av två 
svampsjukdomar, är de i behov av någon form av skyddsklassning. Asken är numer rödlistad som starkt 
hotad (EN) och båda almarna är akut hotade (CR). En viktig lösning för att bevara asken är att spara träd 
och bibehålla en genetisk variation. På sikt kan det bidra till en ökad genetisk motståndskraft mot 
sjukdomarna, vilket redan har noterats hos vissa träd. Unga träd är också bevaransvärda då de har överlevt 
svampsjukdomen, vid tillväxtens kritiska perioder. 
Hos almen har ingen genetisk motståndskraft noterats. Eftersom sjukdomsförloppet är långsamt dör 
almarna först när de är relativt vuxna. Det största hotet är att gamla och grova träd försvinner och dessa 
träd har utvecklat de största biologiska värden.  

I bestånd där almsjukan förekommer, bör sjuka träd identifieras och en avverkning av träd bör övervägas 
för att förhindra en ytterligare spridning av sjukdomen (för åtgärder gällande almsjuka se Länsstyrelsen 
Halland, 2007).  

Det finns många artgrupper som är starkt knutna till dessa två trädslag, som likaså är stadda i minskning 
(exempelvis flera rödlistade lavar och svampar). Med ovanstående faktorer i åtanke bedömer 
Ekologigruppen att träden ask och alm därmed är skyddsvärda redan vid en lägre ålder, respektive 
diameter (diameter på 20 cm eller mer). 

Olika kultivar av alm omfattas inte av denna metodik, utan detta gäller de inhemska sorterna. 

Trädart Grova träd, BI 
(cm) 

Grova träd, 
Ekologigruppen (cm) 

Mycket grovt, 
Ekologigruppen (cm) 

Jätteträd  
(cm) 

Ask (EN) ≥ 60 ≥ 20 ≥ 60 ≥ 100 

Skogs-/lundalm (CR) ≥ 60 ≥ 20 ≥ 60 ≥ 100 

 

Tabell 4. Samlad bedömning av kriterier. 

I den samlade bedömningen räcker det med det högsta kriteriet för att ge träd en viss värdeklass. 
Exempel; ett träd med en diameter mindre än den som anses skyddsvärd, men som hyser en rödlistad art, 
resulterar i klass 2, skyddsvärt träd. Det vill säga att ett klass 1-kriterie har en högre rangordning än ett klass 
2-kriterie. 

Värdeklass Ålder Storlek Hålträd, mm. Hamling Skyddsvärda 
arter 

Klass 3. 
Värdefullt träd 

Nästan 
gammalt 

Grovt Ersättningsträd till 
särskilt skyddsvärda 
träd, samt ask & alm 

Hamlat 
träd 

Förekomst av 
naturvårdsart 

Klass 2. 
Skyddsvärda 
träd 

Gammalt Mycket 
grovt 

Hålträd 40 - 60 cm/ 

blottlagd ved 

Nästan 
grovt 
hamlat 
träd 

Rödlistade 
arter eller 
flera natur-
vårdsarter 

Klass 1. Särskilt 
skyddsvärda 
träd 

Mycket 
gammalt 

Jätte-
träd 

Grovt hålträd, 60 cm i 
diameter i brösthöjd 
med utvecklad 

hålighet i huvudstam. 

Grovt 
hamlat 
träd 

Hotade arter 
eller flera 
rödlistade 
arter 

 

 

 

 



Källor:  

Artdatabanken, SLU, 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. 

Länsstyrelsen Hallands län, 2007. Vårdplan över Sperlingsholms almallé.  

Naturvårdsverket, 2004. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, rapport 5411.  

Naturvårdsverket, 2007. Manual för basinventering av skog.  
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