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Sammanfattning 

På uppdrag av Karlstad kommun utförde Greensway AB naturvärdesinventering av alléträd och samt 
andra fristående träd kring resecentrum i Karlstad, i huvudsak längs Hamngatan men även längs 
Järnvägsgatan. Ett dussin träd inventerades vid Skepparen (Orrholmen) längs Orrholmsgatan och 
Tullhusgatan. Syftet var att undersöka och bedöma naturvärdet hos de drygt 100 träd som ingår i 
alléer inför kommande åtgärder. Alléträd är ofta förknippade med höga naturvärden för bland annat 
kryptogamer och insekter, särskilt när träden är gamla och grova. Även särskilt grova träd, eller träd 
som på andra sätt utmärker sig naturvärdesmässigt räknas som skyddsvärda träd. 

De ingående träden bedömdes och klassades var för sig enligt en anpassad metodik. Naturvärdet 
varierade mellan de olika träden. Flera träd var mycket grova och hade börjat utveckla karaktärer 
som är typiska för äldre ädellövträd, främst genom stamgrovlek och grov barkstruktur, med angrepp 
av vedsvampar, eller med påväxt av lavar och mossor. Många yngre och klenare träd förekommer i 
området, varav de flesta har mindre utvecklade naturvärdeskaraktärer. De flesta träden var vid god 
eller relativt god hälsa och få angrepp av vedsvampar noterades. Ett antal olika lavar växer spritt 
längs med i princip hela allén, men kvantiteten av lavar och artrikedomen på olika träd varierar. Inga 
naturvårdsarter noterades under inventering. Träd inom alla naturvårdsklasser noterades; lägre klass 
(klass 3), medelklass (klass 2) samt högsta möjliga naturvärdesklass (klass 1).  

När alléträd behöver ersättas eller förnyas är det troligen effektivast att bevara eventuella 
naturvärden genom att gradvis ersätta sjuka och gamla träd med nya. I samband med markarbeten 
finns samtidigt en risk att trädens hälsa påverkas negativt, vilket kan påskynda behovet av att förnya 
eller ersätta alléer. Grova stockar av lövträd som behöver tas ned i samband med åtgärder kan med 
fördel placeras i naturområden som präglas av lövskogsvärden. Grov död ved, särskilt av ädellövträd, 
är en mycket ovanlig naturvärdeskvalitet i skogsekosystem.   
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1. Inledning 
 

På uppdrag av Karlstad kommun utförde Greensway AB naturvärdesinventering av de träd som ingår 
projektområden vid och omkring resecentrum, främst längs hamngatan, samt ett mindre antal träd 
på Orrholmen något längre söderut (Figurer 1, 4, 5, & 6). Alléer omfattas av det generella 
biotopskyddet och är dessutom ofta förknippade med höga naturvärden. De kan fungera som 
spridningskorridorer för olika arter samt erbjuda vilo- och födosöksplatser för olika djur, exempelvis 
fåglar och fladdermöss (Naturvårdsverket, 2014). Generellt sett har de äldsta träden oftast de högsta 
naturvärdena. Äldre träd har med större sannolikhet hunnit utveckla viktiga värdestrukturer för 
biologisk mångfald, såsom död ved, håligheter, och hunnit koloniseras av olika arter som lever i och 
av träden. Grova träd med håligheter, mullbildning och svampangrepp har ofta ett högre värde än 
andra träd. Alléer kan bestå av flera olika lövträdsarter, var för sig eller i blandning. Vanligast är olika 
ädellövträd, exempelvis lind, lönn, och ek, men även björk är ett vanligt förekommande träd i alléer 
och andra planteringar. Även särskilt skyddsvärda träd kan förekomma i alléer, och dessa omfattas av 
ytterligare bestämmelser utöver det generella biotopskyddet som gäller för alléer. Särskilt 
skyddsvärda träd inkluderar jätteträd, mycket gamla träd, samt grova hålträd. 
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2. Metod 

2.1. Uppdraget 

Greensway AB fick i uppdrag av Karlstad kommun att bedöma naturvärdet hos de träd som ingår i 
alléer, eller som är friväxande inom projektområdet vid resecentrum och på Orrholmen i Karlstad. 
Inventeringen omfattar totalt 110 träd av olika arter som pekats ut för bedömning. Träden benämns 
med siffror enligt ID-nummer i förfrågningsunderlaget, för respektive gata.  
 
Inventeringsresultat levereras i GIS skikt enligt referenskoordinatsystem EPSG:3006 - SWEREF99 TM. 
 
Fältinventering gjordes Olle Finnström 18-21 maj 2021. Olof Widenfalk var kvalitetsgranskare. 

2.2. Inventeringsmetod 

För att bedöma och klassa varje enskilt träd användes ett anpassat tillvägagångssätt som beaktar 
flera viktiga aspekter. Naturvärden bedömdes utifrån flera olika faktorer som är av positiv betydelse 
för biologisk mångfald (Tabell 1). De olika faktorerna vägdes samman till en klassning av varje träd till 
klass 1, 2 eller 3 där klass 1 är högst (mest positiv för biologisk mångfald) och klass 3 uppfyller 
grundkraven för att klassas som vuxet träd enligt Naturvårdsverkets definition av alléer 
(Naturvårdsverket, 2014). Klass 2 motsvarar ungefär definitionen av ett skogligt naturvärdesträd 
(Skogsstyrelsen, 2014). Alla faktorer måste inte vara uppfyllda för att trädet ska få en viss klass, 
klassningen är i slutändan en sammanvägning av de olika värden som förekommer hos varje enskilt 
träd.  
 
Observera att bedömningen endast avsåg naturvärden och inte aspekter som exempelvis effekter på 
lokalt klimat, estetiska värden, säkerhet och vitalitet så länge detta inte tydligt kopplar till 
naturvärden. 
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Tabell 1. Översikt av det tillvägagångssätt som användes för bedömning av enskilda träd i björkallén. För varje klass finns 
särskilda faktorer som är av positiv betydelse för biologisk mångfald. Förekomsten av olika faktorer ackumuleras till en 
klassning. Observera att inte alla faktorer på varje nivå behöver vara uppfyllda för att trädet ska erhålla en viss klass.   

Klass 3  

För klass 3 krävs att trädet uppfyller grundkraven för 
att klassas som vuxet träd i Naturvårdsverkets 
definition för alléer: 

Betydelse 

Vuxet träd  >30 år eller >20 cm i stamdiameter vid brösthöjd. 

Klass 2  

För klass 2 krävs att trädet uppfyller kravet för klass 3 
samt uppvisar en eller flera av följande faktorer: 

 

Grovlek  Stamdiameter i brösthöjd. Grova träd premieras. 

Trädstruktur  Ex. v förekomst av grövre barkstruktur, tydliga rotben, krumt 
växtsätt m.m. 

Ålder  Hög ålder premieras.  

Arter  Förekomst av kryptogamer, insekter m.m. Stor kvantitet och/eller 
artrikedom krävs för att kravet ska vara uppfyllt. 

Klass 1  

För klass 1 krävs att trädet uppfyller kravet för klass 3 
och 2 samt uppvisar en eller flera av följande faktorer: 

 

Skyddsvärt träd Trädet uppfyller kriterier för att klassas som skyddsvärt träd enligt 
Naturvårdsverkets definition (jätteträd >1m diameter, mycket 
gamla träd, eller grova hålträd). 

Förekomst av naturvårdsart Rödlistade arter, signalarter, fridlysta arter m.m.  

Kraftig skorpbark/tydliga strukturer med riklig 
förekomst av kryptogamer 

Gammal vårtbjörk med kraftigt fårad och uppsprucken skorpbark 
där lavar och mossor fått fäste.  

(OBS, hit räknas träd av högre ålder och/eller tydligare struktur än 
vad som efterfrågas under ”Trädstruktur” i klass 2).   

Förekomst av håligheter eller mulmbildning Håligheter bildas av ex. v svampangrepp, grenbrott eller 
hackspettsaktivitet. Mulm består av trämjöl och andra 
nedbrytningsrester som ansamlas i håligheter i stammen. 

Död ved Ex. v döda grenar, döda svampangripna stamdelar m.m.  

Förekomst av vedsvampar Svampar kan förekomma i träd i flera olika vitalitetsklasser. Rikliga 
förekomster är särskilt värdefulla. 

2.3. Underlag 
Som underlag för definitioner av alléer användes Naturvårdsverkets beskrivning och vägledning för 
biotopen allé (i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.), 
observationsdata från Artportalen (observationer inkluderade från och med år 2000; Sveriges 
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lantbruksuniversitet, 2020). För definition av skyddsvärda träd användes Naturvårdsverkets 
vägledning om för samråd vid påverkan på skyddsvärda träd.  
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3. Resultat 

3.1. Resecentrum 
 

Av de 98 träd som pekats ut för inventeringen klassades 62 stycken som klass 3 (lägsta klass), 15 
stycken som klass 2 (medelklass), och 9 stycken som klass 1 (högsta klass) (Tabell 2). 1 träd kunde 
inte återfinnas (bedöms vara avlägsnat), och 11 träd var så pass unga och klena att de inte når 
definitionen av alléträd, samt saknar naturvärdeskaraktärer. Dessa har ej klassats. Utöver dessa träd 
registrerades även 2 träd som i den västra delen av hamngatan som inte pekats ut inför inventering, 
men som ändå bedömdes och inkluderades i resultaten. Flera av träden i västra delen av hamngatan 
(Figur 3), är naturligt föryngrade i naturmark, oregelbundet placerade och bedöms inte ingå i någon 
allé utan tillhör snarare allmänna grönytor.  

Figur 1. Inventerade träd längs trädgårdsgatan, östra delarna av hamngatan, samt längs järnvägsgatan.  

Träd i högre klasser (1 och 2) har framförallt naturvärden i form av hög ålder och storlek, flera 
mycket grova träd (1 m i diameter eller mer) återfinns bland de inventerade träden. De största 
träden var ädellövträd, vilka generellt har potential att hysa högre naturvärden i jämförelse med mer 
triviala trädslag såsom björk eller oxel.  
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Figur 2. Flera träd i klass 1 och 2 står längs med järnvägen i den västra delen av hamngatan. Bilden visar träd 14-19 med 
träd 19 i förgrunden.   

Många av träden är parklindar. Dessa träd uppvisade generellt måttliga naturvärdeskaraktärer, 
såsom måttlig grovlek och grov barkstruktur. Enstaka grövre och äldre lindar fanns dock också. 
Rikbarksträd förekom i form av ett antal lönnar och almar varav flera mycket grova och storväxta 
träd. Enstaka andra trädarter förekommer även, bland annat björk, gråal, sälg, bok och ek.  



11 | 25 

    
Figur 3. Många av de inventerade träden är parklindar. Enstaka av dessa är högväxta och grova, liksom träd nr 92 t.v. i bild. 
De allra flesta är yngre och klenare, utan högre naturvärden, liksom träd nr 6-8 t.h. i bild. Yngre lindar liknande dessa står 
bland annat längs stora delar av hamngatan och trädgårdsgatan.    
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Figur 4. Inventerade träd längs centrala delen av hamngatan, på norra sidan av järnvägen.  

 

Figur 5. Inventerade träd vid den västra delen av hamngatan, mellan hamngatan och järnvägen.  
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De flesta träd var vid relativt god eller god (vital) hälsa, utan synlig påverkan av vedsvampar. Enstaka 
träd hade något sämre hälsa vilket i regel visade sig genom döda eller döende grenar i det klenare 
delarna av kronan. Inga påtagliga mängder död ved finns bland de registrerade träden, bortsett från 
enstaka grenstumpar, klena kvistar samt i enstaka fall påbörjad mulmbildning i gamla grenhål. Inga 
andra håligheter finns hos de inventerade träden, och träden bedöms på grund av detta inte nyttjas 
aktivt av fladdermöss för vila eller fortplantning.  

Förekomsten av kryptogamer varierade från träd till träd. Flera träd hade en riklig mängd lavar av 
olika arter, medan andra hade en mer sparsam förekomst eller endast förekomst av enstaka arter. 
Vanliga arter inkluderar bland annat blåslav, skrynkellav, vägglavar, gällav, rosettlav, finlav, ägglav, 
pukstockslav, brämlav och liten skivlav. En eller flera av dessa arter kunde påträffas på i stort sett alla 
träd. Flera av arterna är typiska för miljön och vissa av dem gynnas av kväve från avgaser, eller av 
den dammiga miljön. Inga naturvårdsarter påträffades under inventeringen.   

 

Tabell 2. Sammanställning av bedömda träd kring resecentrum. Klassen är en sammanvägning av naturvärdet enligt ovan 
beskriven metodik. Diameterangivelser avser diameter vid brösthöjd (Dbh).  

ID Kommentar Klass 

Hamngatan   

1 Parklind 45 cm, medelålders, vital med viss karaktär i 
stamform. Ingen död ved eller naturvårdsarter. 3 

2 Parklind 45 cm, medelålders, vital med viss karaktär i 
stamform. Ingen död ved eller naturvårdsarter. 3 

3 Parklind 45 cm, medelålders, vital med viss karaktär i 
stamform. Ingen död ved eller naturvårdsarter. 3 

4 Parklind 45 cm, medelålders, vital med viss karaktär i 
stamform. Ingen död ved eller naturvårdsarter. 3 

5 Mycket grov bok, ca 1m, till synes vital utan större 
stamskador. Sparsam lavpåväxt. Fågelholk. 1 

6 Parklind, relativt ung, har beskurits måttligt. 30cm. Vital, 
utan högre värden. 3 

7 
Parklind, ca 25 cm, av yngre ålder. Vitalt träd som 
beskurits måttligt. Inga naturvårdsarter, död ved eller 
liknande. 

3 

8 

Parklind, ca 25 cm, av yngre ålder. Vitalt träd som 
beskurits måttligt. Inga naturvårdsarter, död ved eller 
liknande. Skatbo i kronan. 

3 
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9 
Mycket grov alm, ca 1m. Vital, inga tecken på almsjuka. 
Ingen dödvedsbildning, enstaka äldre igenvallande 
grensår efter beskärning. Sparsam lavpåväxt. 

1 

10 Hamlad parklind, ca 22cm. Till synes vital, regelbundet 
hamlad. 3 

11 Hamlad parklind, ca 22cm. Till synes vital, regelbundet 
hamlad. 3 

12 Hamlad parklind, ca 22cm. Till synes vital, regelbundet 
hamlad. 3 

13 
Hamlad parklind, ca 45 cm. Måttlig hälsa, stamsprickor 
längs stammens norra sida ca 1,5 upp. Måttlig 
lavpåväxt.  

3 

14 
Gammal lönn, 50cm, grovbarkig med varierad lavflora. 
Öppet hål efter gammalt stambrott ca 1 m ovan mark, 
med viss mulmbildning. Fågelbo, sannolikt ringduva. 

2 

15 

Äldre grov lönn med grov och uppsprucken bark. Tre 
stammar, varav en är död. Hålrum efter gammalt 
trendbrott ca 1,5 m ovan mark med påbörjad 
mulmbildning och gamla insektsgnag. Varierad lavflora. 

2 

16 
Gammal, mycket grov alm >1m. Till synes frisk. Mindre 
håligheter vid gamla grenbrott. Relativt varierad lavflora 
men inga naturvårdsarter.  

1 

17 
Gammal, mycket grov alm ca 1 m. Trestammig. Vital, 
lite savflöde vid stammens södra sida. Grov och 
uppsprucken bark, relativt varierad lavflora. 

1 

18 
Gammal och grov lönn, 70cm. Ganska vital, men viss 
uttunning i kronan. Trestammig. Mycket sparsam 
dödvedsbildning vid gammalt grenbrott. 

2 

19 
Gammal och grov lönn, tvåstammig, 90cm. Varierad 
lavflora. Grovbarkig. Lönnticka i gamla grensågar och 
vid klykan. Liten skivlav, m.fl.  

1 

20 
Gammal lönn, Tvåstammig, ca 80cm, grovbarkig. 
Ganska vital, med vissa ålderstecken. Ingen krondöd. 
Ganska varierad lavflora men inga naturvårdsarter. 

2 

21 Ung klen lönn, 10cm, utan större värden. Når ej 
definitionen av alléträd. - 

22 Ung klen lönn, 10cm, utan större värden. Når ej 
definitionen av alléträd. - 



15 | 25 

23 

Medelålders alm, tvåstammig, och förhållandevis vital 
men med ett visst savflöde ur stammen långt med på 
norra sidan. och utan betydande spår av beskärning. 
Måttlig lavpåväxt. 

2 

24 Ung klen lönn, 15cm, med meterlång stamspricka på 
norra sidan. Når ej definitionen av alléträd. - 

25 Äldre lönn, 40cm, till synes relativt vital. 2 

26 
Lönn 45 cm, kronan visar tydliga tecken på vikande 
vitalitet med flera döda klena grenar/grentoppar. 
Lönnticka i klyka. Något varierad lavflora 

2 

27 Parklind, 30cm, vital och av yngre ålder. Måttlig 
lavpåväxt. Lätt beskuren i grenverket. 3 

28 Parklind, 30cm, vital och av yngre ålder. Måttlig 
lavpåväxt. Lätt beskuren i grenverket. 3 

29 
Alm, ca 60cm. Vital, lätt beskuren i grenverket. Inga 
spår av almsjuka. Måttlig lavpåväxt, rikligt med mossor 
på stammens norra sida. 

2 

30 Parklind, 30cm, av yngre ålder. Vital, men ett barkflag 
15x30 cm vid stambasens södra sida. 3 

31 Parklind 22cm av yngre ålder. Måttlig lavpåväxt. Vital. 3 

32 Ung Lönn ca 12cm. Når ej definitionen av alléträd. 
Saknar betydande värden. - 

33 Ung Lönn ca 14cm. Når ej definitionen av alléträd. 
Saknar betydande värden. - 

34 Lönn ca 10cm. Når ej definitionen av alléträd. Saknar 
betydande värden. - 

35 Parklind ca 30cm av yngre ålder. Vital med måttlig 
lavpåväxt. 3 

35 Medelålders parklind, 35cm, måttlig lavpåväxt. Inga 
högre värden eller strukturer. Relativt bra vitalitet. 3 

36 
Mycket grov alm, 1,3-1,5 m. Flerstammig, men trädet 
har kapats vid ca 4 meters höjd. Sämre vitalitet. Stora 
barkflag längs stammen. 

1 

37 
Medelålders parklind, 30cm. Relativt vital men med 
avtagen tillväxt. Måttlig lavpåväxt. Tämligen grov och 
uppsprucken bark. 

3 
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38 Medelålders parklind, relativt klen, ca 20cm, avtagande 
tillväxt. Inga högre värden eller strukturer. 3 

39 Medelålders parklind, 35cm, måttlig lavpåväxt. Inga 
högre värden eller strukturer. 3 

40 
Medelålders parklind, 25cm, måttlig lavpåväxt. Inga 
högre värden eller strukturer. Avtagande tillväxt på 
trädet. 

3 

41 Medelålders parklind, 35cm, måttlig lavpåväxt. Inga 
högre värden eller strukturer. Relativt bra vitalitet. 3 

42 Medelålders parklind, 20cm. Tveksam vitalitet, 
avtagande tillväxt i krona och nekros i klenare kvistar. 3 

43 Medelålders parklind, 30cm, tveksam vitalitet med 
nekros i finkvistar. Inga högre värden. 3 

44 Klenare parklind, 15 cm med tveksam vitalitet. Nekros i 
finkvistar. Sparsam lavpåväxt. 3 

45 Trädet finns inte kvar. - 

46 Mycket ung och klen tysklönn, 6cm, når ej definitionen 
av alléträd. - 

47 Mycket ung och klen tysklönn, 6cm, når ej definitionen 
av alléträd. - 

48 Mycket ung och klen tysklönn, 6cm, når ej definitionen 
av alléträd. - 

49 Medelålders-äldre lönn, 35cm. Grov barkstruktur. 
Sparsam lavpåväxt. Relativt god vitalitet. 3 

50 Medelålders lönn, 30cm. Tveksam vitalitet med viss 
nekros i kronan. 3 

51 
Äldre lönn, 45 cm, relativt grov barkstruktur. Sparsam 
lavpåväxt. Viss nekros i kronan, ett par döda grenar vid 
beskärningspunkter. 

2 

52 Trädet finns ej kvar. - 

53 
Äldre lönn, 40cm, med grov barkstruktur. Viss nekros i 
kronan. Måttlig påväxt av kryptogamer, lavar och 
mossor. 

2 

54 Gammal grov lönn, 65cm. Relativt vital ännu för sin 
ålder. Grov barkstruktur, sparsam förekomst av lavar. 2 
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55 Ung oxel, 15cm men sannolikt över 30 år. Blommande 
träd, men inga andra strukturer. 3 

56 Ung oxel, 12cm men möjligen ca 30 år gammalt. Inga 
högre värden eller strukturer. 3 

57 Yngre oxel, 25cm. Slät bark utan vidare lavpåväxt. Hög 
vitalitet. 3 

58 Yngre oxel, 25cm. Slät bark utan vidare lavpåväxt. Hög 
vitalitet. 3 

59 
Yngre oxel, 25cm. Slät bark, måttlig lavpåväxt. Hög 
vitalitet, men med stamskador på norra sidan ca 1,5 m 
upp. 

3 

60 Yngre oxel, 15cm. Slät bark utan vidare lavpåväxt. Hög 
vitalitet. 3 

61 
Yngre oxel, 30cm. Slät bark utan vidare lavpåväxt. Hög 
vitalitet i krona, men viss mängd barkflag längs 
stammen. Skatbo. 

3 

62 
Gammal och grov parklind, knappt 1m. Grov 
barkstruktur och fårad stam. Sparsam lavpåväxt. 
Gränsfall till högre klassning pga grovleken. 

2 

63 
Gammal, och mycket grov alm, >1m. Grov och fårad 
bark. Till synes vitalt träd utan tecken på almsjuka. 
Fågelbo i kronan. 

1 

64 Ung avenbok, 15cm, men sannolikt minst 30 år gammal. 
Trädet för ungt för att ha utvecklat högre värden. 3 

65 Ung avenbok, 15cm, men sannolikt minst 30 år gammal. 
Trädet för ungt för att ha utvecklat högre värden. 3 

66 Ung avenbok, 20cm, men sannolikt minst 30 år gammal. 
Trädet för ungt för att ha utvecklat högre värden. 3 

67 Ung avenbok, 15cm, men sannolikt minst 30 år gammal. 
Trädet för ungt för att ha utvecklat högre värden. 3 

68 Ung avenbok, 15cm, men sannolikt minst 30 år gammal. 
Trädet för ungt för att ha utvecklat högre värden. 3 

69 Ung avenbok, 15cm, men sannolikt minst 30 år gammal. 
Trädet för ungt för att ha utvecklat högre värden. 3 
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70 

Grov björk, 55cm, med grov fårad bark, dock ännu 
ganska ung och utan ytterligare strukturer. Sparsam-
ingen påväxt av kryptogamer. Vital. (OBS, ingår i 
naturmark, ej alléträd) 

3 

71 
Gråal, 35cm. Slät bark med sparsam påväxt av lavar. 
Dålig vitalitet med nekros i kronan och sprickor i barken 
som blottar veden. (OBS, ingår i naturmark, ej alléträd) 

3 

72 
Björk, 40cm, relativt ung och frodväxt. Något 
uppsprucken bark, sparsam-ingen påväxt av 
kryptogamer. Vital. (OBS, ingår i naturmark, ej alléträd) 

3 

73 

Gråal, 30 cm. Relativt ungt träd, antydan till 
stamsprickor men förhållandevis vital. Flertalet rotskott. 
För ung för att ha uppnått högre värden. (OBS, ingår i 
naturmark, ej alléträd) 

3 

74 

Ung sälg, flerstammig med ca 20cm grova stammar. 
Slät bark utan påväxt av kryptogamer. En av stammarna 
nyligen avbruten. För ung för att ha uppnått högre 
värden. (OBS, ingår i naturmark, ej alléträd) 

3 

75 
Trestammig sälg, stammar 20-35 cm. Ganska ungt träd 
som ännu inte uppnått högre värden. (OBS, ingår i 
naturmark, ej alléträd) 

3 

76 
Björk, 30cm. Slät bark, sparsam påväxt av lavar. Trädet 
ännu för ungt för att ha uppnått högre värden. (OBS, 
ingår i naturmark, ej alléträd) 

3 

77 
Björk, 45 cm. Relativt ungt och frodvuxet träd. Något 
uppsprucken bark men sparsam påväxt av kryptogamer. 
(OBS, ingår i naturmark, ej alléträd) 

3 

0 
Fyrstammig sälg, tämligen ung och utan högre värden, 
delvis upprotad av vind. (OBS, ingår i naturmark, ej 
alléträd) 

3 

0 
Medelålders björk, ganska uppsprucken och fårad bark. 
Sparsamt med lavar. Vital. (OBS, ingår i naturmark, ej 
alléträd) 

3 

Järnvägsgatan   

64 Parklind, 30 cm, relativt ung och vital. Inga högre 
värden.  3 

65 Yngre parklind, 30cm. Inga högre värden. Kvävegynnad 
lavflora. 3 
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66 Ung parklind, 20cm. Inga högre värden. Mycket 
sparsam lavpåväxt. 3 

67 Ung parklind, 30cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade arter. Inga ansenliga värden. 3 

68 Medelålders parklind, relativt vital men stamsprickor på 
flera ställen. Sparsam lavpåväxt. Inga högre värden. 3 

69 Medelålders parklind, 35cm. Vital. Måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade arter. Inga högre värden. 3 

Trädgårdsgatan   

70 Medelålders parklind, 35cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. 3 

71 
Medelålders parklind, 35cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. Tveksam 
vitalitet, viss nekros i klena grenverket. 

3 

72 
Medelålders parklind, 35cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. Tveksam 
vitalitet, antydan till nekros i klena grenverket. 

3 

73 
Medelålders parklind, 35cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. Tveksam 
vitalitet, antydan till nekros i klena grenverket. 

3 

74 Medelålders parklind, 35cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. 3 

75 Medelålders parklind, 40cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. 3 

76 Medelålders parklind, 40cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. 3 

77 
Medelålders parklind, 35cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Fågelbo (duva). Högre värden 
saknas. 

3 

78 Medelålders parklind, 35cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar.  Högre värden saknas. 3 

79 
Medelålders parklind, 35cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. Tveksam 
vitalitet, antydan till nekros i klena grenverket. 

3 
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80 
Medelålders parklind, 35cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. Tveksam 
vitalitet, antydan till nekros i klena grenverket. 

3 

81 Medelålders parklind, 40cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. 3 

82 Medelålders parklind, 30cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. 3 

83 
Medelålders parklind, 30cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar, ganska rikligt med mossor men 
inga naturvärdesarter. Högre värden saknas. 

3 

84 Medelålders parklind, 25cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. 3 

85 Medelålders parklind, 35cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. 3 

86 Medelålders parklind, 30cm, måttlig lavpåväxt med 
kvävegynnade lavar. Högre värden saknas. 3 

87 Medelålders blodlönn, 35 cm, med måttlig påväxt av 
mossor och lavar. Inga högre värden. 3 

88 
Relativt ung, och mycket klen koreansk lind, 15cm, men 
sannolikt ca 30 år. Dålig hälsa med stamsprickor och 
nekros i kronan. 

3 

89 Gammal, grov lönn 60cm. Grov och fårad bark med 
måttlig lavpåväxt. 2 

90 Gammal, grov ek, ca 1m. Grov fårad bark, viss påväxt 
av små skorplavar men inga naturvårdsarter. 1 

91 Träd saknas. - 

92 Gammal, grov parklind, 90cm. Ganska fårad bark med 
måttlig påväxt av mossor. Vitalt och frodvuxet träd. 2 

93 
Äldre lönn, 50cm. Ganska vital utan tecken på nekros i 
kronan, dock ett större barkflag på norra sidan som 
blottar veden (äldre sår). 

2 

94 Ung blodbok, 35 cm. Slät bark. Vital. 3 

95 
Gammal, och mycket grov bok >1m i Stadsträdgården. 
Stor och utbredd krona med mycket kraftigt grenverk. 
Måttlig påväxt av lavar och mossor. Vital. 

1 
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3.2. Skepparen 
 

 
Figur 6. Inventerade träd längs Orrholmsgatan och Tullhusgatan. Samtliga träd är av yngre ålder och saknar högre värden, 
såsom död ved och håligheter.  

Av de 12 träd som pekats ut för inventeringen vid Skepparen klassades 11 stycken som klass 3 (lägsta 
klass), och i ett fall fanns inte trädet kvar (Tabell 2).  

De flesta av träden är parklindar av ganska ung ålder, alla lindar i samma ålder och max cirka 50 år 
gamla. Dessa träd uppvisade generellt få naturvärdeskaraktärer, såsom måttlig grovlek och ingen 
påtaglig barkstruktur, och avsaknad av död ved och håligheter. Längs Orrholmsgatan står flera andra 
ädellöv i form av lönnar och en ask, dessa var mycket unga och saknade naturvärdeskaraktärer. De 
flesta träd var vid relativt god eller god (vital) hälsa, utan synlig påverkan av vedsvampar eller 
sjukdomar.  

Förekomsten av kryptogamer varierade från träd till träd. Flera träd hade en riklig mängd lavar av 
olika arter, medan andra hade en mer sparsam förekomst eller endast förekomst av enstaka arter. 
Vanliga arter inkluderar bland annat blåslav, skrynkellav, vägglavar, rosettlav och finlav. En eller flera 
av dessa arter kunde påträffas på i stort sett alla träd. Flera av arterna är typiska för miljön och vissa 
av de, gynnas av kväve från avgaser, eller av den dammiga miljön. Inga naturvårdsarter noterades 
under inventeringen.  
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Tabell 3. Sammanställning av bedömda träd vid Skepparen (Orrholmen). Klassen är en sammanvägning av naturvärdet 
enligt ovan beskriven metodik. Diameterangivelser avser diameter vid brösthöjd (Dbh).  

ID Kommentar Klass 

1 Parklind 30-35cm, relativt ung och vital. Måttlig påväxt av 
kvävegynnade lavar. Inga högre värden. 3 

2 Parklind 30-35cm, relativt ung och vital. Måttlig påväxt av 
kvävegynnade lavar. Inga högre värden. 3 

3 Parklind 30-35cm, relativt ung och vital. Måttlig påväxt av 
kvävegynnade lavar. Inga högre värden. 3 

4 Parklind 30-35cm, relativt ung och vital. Måttlig påväxt av 
kvävegynnade lavar. Inga högre värden. 3 

5 Parklind 30-35cm, relativt ung och vital. Måttlig påväxt av 
kvävegynnade lavar. Inga högre värden. 3 

6 Parklind 30-35cm, relativt ung och vital. Måttlig påväxt av 
kvävegynnade lavar. Inga högre värden. 3 

7 Parklind 30-35cm, relativt ung och vital. Måttlig påväxt av 
kvävegynnade lavar. Inga högre värden. 3 

8 Parklind 30-35cm, relativt ung och vital. Måttlig påväxt av 
kvävegynnade lavar. Inga högre värden. 3 

9 Ung blodlönn, 18cm. För ung för att ha uppnått högre 
värden, 3 

10 Ung ask, 15cm, har möjligen uppnått en ålder av 30 år. 
För ungt för att ha uppnått högre värden. 3 

11 Trädet finns ej kvar. - 

12 
Ung blodlönn, 25 cm. Måttlig påväxt av kvävegynnade 
lavar. Fortfarande för ungt träd för att ha uppnått högre 
värden. 

3 
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4. Påverkan, hänsyn och trädslagsval 

Om de undersökta alléträden avverkas och ersätts med nya är det rimligt att anta att koloniseringen 
av arter som utnyttjar de nya träden, kryptogamer och insekter, sker gradvis tills att de uppnått 
tillräckligt hög ålder och rätt struktur (vuxna träd). Denna kolonisation underlättas sannolikt om 
befintliga populationer finns närvarande på andra träd i närheten. Bäst förutsättningar uppnås 
genom en gradvis avveckling av de gamla alléerna (Naturvårdsverket, 2014). Detta skulle sannolikt 
också begränsa påverkan på de fåglar och andra djur som utnyttjar allén. 

När en allé ersätts stegvis används med fördel samma trädslag som tidigare. Om det finn en risk att 
kvarlämnade träd kan skadas i samband med arbete i omgivningen, kan det hända att de relativt 
snart måste ersättas ändå. Ersätts allén vid ett och samma tillfälle blir förutsättningarna annorlunda.  

Om träden i alléerna tas ner och ska ersättas med andra kan det finnas anledning att fundera över 
trädslagsvalet. Olika träd har olika egenskaper, lever olika länge och hyser olika typer av organismer. 
Rikbarkträd dvs lönn, ask och alm har generellt en större kryptogamflora än fattigbarkträd, som 
björk, och kan därför vara att föredra ur naturvärdessynpunkt. Eftersom alm och ask är drabbade av 
ask- respektive almsjuka är dessa arter ett sämre val i dagsläget. Andra fattigbarksträd är rönn, oxel 
samt våra barrträd gran och tall. Däremellan finns ”mellanbarksträden” ek, bok och lind som vid 
högre åldrar eller under gynnsamma förhållanden utvecklar egenskaper som liknar rikbarksträden. 
Avsaknaden av naturvårdsarter av kryptogamer i alléerna beror sannolikt på att träden dels växer 
utan kontakt med naturliga populationer av sådana arter (begränsad spridningsmöjlighet), samt att 
stadsluften med damm och förekomst av luftföroreningar gynnar andra arter av lavar och mossor. 

Förutom trädens förutsättningar som livsmiljö för kryptogamer (mossor och lavar) finns även andra 
egenskaper som bör vägas in. Blommande och bärande trädslag kan utgöra viktiga födokällor för 
pollinerande insekter samt för fåglar. Lönn och lind är populära bland bin och humlor, medan rönn 
och oxel också lockar till sig fåglar under hösten när bären mognar.  

Även trädens potentiella livslängd påverkar sannolikheten att de koloniseras av olika arter. Av ovan 
nämnda arter har framförallt ek, men också delvis lind stor chans att överleva till hög eller mycket 
hög ålder. Lönn och björk bör kunna nå ”intermediär” ålder medan exempelvis rönn och oxel 
sannolikt inte uppnår samma ålder.  

Grova stammar av lövträd som avverkas kan med fördel placeras ut som faunadepå i 
lövskogsbiotoper eller lövhagmarker, där grov död ved ofta är en bristvara och värdefull struktur för 
många arter (Naturvårdsverket, 2014).  
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