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VI SKALL STRÄVA EFTER 
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR!

För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. 
Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, 
organisationer och enskilda i deras miljöarbete.

Miljöpolicy
Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av miljö- och klimatnämnden för att nå visionen om den långsik-
tigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer 
uppfattas som goda förebilder. 

Vår egen påverkan
Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. 
Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel 
utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. 

Ständiga förbättringar
Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. 
Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. 

Bli ledande 
Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. 
Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verk-
samhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. 

Samarbete med andra 
Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. 

Vi själva som resurs 
Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med 
helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information 
för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.
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Förord 
Som en del av arbetet med att kartlägga känsliga och skyddade arter samt 
naturmiljöer i Göteborgs kommun, har miljöförvaltningen inventerat särskilt 
skyddsvärda träd under 2011. Resultatet har sammanställts i den här rapporten 
tillsammans med resultatet från länsstyrelsens inventering av träd i skyddade 
områden (2007-2009). 

Sammanställningen visar att Göteborg har ett stort antal särskilt skyddsvärda 
träd, det vill säga träd med stort värde för växt- och djurlivet. Träden finns 
framförallt i parker, men också i alléer, lövskogar, kyrkogårdar och vägkanter. 
De allra flesta av de skyddsvärda träden står på stadens mark. Det kräver stor 
hänsyn och framförhållning vid förvaltning och skötsel av stadens olika miljöer 
samt i den fysiska planeringen av staden.  

Alla träd finns inlagda i Natur-, kultur- och sociotopkartan i stadens digitala 
karta Infovisaren. Uppgifterna har också lämnats till länsstyrelsen för 
inrapportering till Trädportalen. 

Inventeringsarbetet har utförts av Elisabeth Östlund Fält, miljöförvaltningen 
och rapporten har skrivits av Karolina Källstrand, miljöförvaltningen. Arbetet 
med inventering och rapportskrivning är delvis finansierat av LONA, statens 
bidrag för lokal naturvård.  
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Sammanfattning 
I Sverige finns en stor andel av Europas kvarvarande jätteträd, framförallt av 
grova ekar, vilket gör att vi har ett internationellt ansvar att bevara dem. För att 
kartlägga förekomsten av sådana träd i Göteborg, har miljöförvaltningen och 
länsstyrelsen inventerat kommunen under de senaste åren. Resultatet är en 
kartdatabas över drygt 1500 träd. Gamla, grova och ihåliga träd är livsmiljö för 
en mängd hotade djur och växter, till exempel fladdermöss, insekter och 
svampar.  

Göteborgs Stads politiker har beslutat att staden ska arbeta med att främja den 
biologiska mångfalden. Att ha kunskap om var hotade växter, djur och 
naturtyper finns är en förutsättning för att kunna bevara och utveckla dessa 
värden. Göteborg är en stad i ständig utveckling och det krävs stor hänsyn vid 
fysisk planering samt i förvaltning och skötsel av stadens olika miljöer för att 
långsiktigt utveckla de värden som är knutna till träden.  

Inventeringen visar att många av de skyddsvärda träden finns i stadens parker 
och alléer, men också i lövskogar, vägkanter och på kyrkogårdar. Flertalet av de 
inventerade träden består av ekar (407 st), därefter kommer lindar (277), almar 
(185), askar (181) och bokar (175). Tre fjärdedelar av träden står på stadens 
mark, vilket ger möjlighet till långsiktig förvaltning och skötsel. Särskilt 
skyddsvärda träd kan skyddas av staden på flera sätt, till exempel genom beslut 
om biotopskydd, naturreservat eller genom bestämmelser i detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

Förutom att fortlöpande inventera och registrera träd i stadens digitala 
kunskapsunderlag och att skydda dem juridiskt, behövs många skötselåtgärder. 
Frihuggning, återupptagen hamling, beskärning och stabilisering är viktiga 
åtgärder. För drygt 100 av de inventerade träden i Göteborg uppges behovet av 
frihuggning akut, vilket innebär att det växer igen runt dem och att de bör 
frihuggas inom 2 år. Ytterligare 100 träd behöver frihuggas inom 3-10 år. Drygt 
240 träd uppges vara hamlade (beskurna) någon gång och behovet av 
återupptagen hamling av dem behöver utredas. Vid nedtagning av alléer och 
träd bör återplantering ske med trädslag som är värdebärande för trakten. 
Förvaltning och skötsel av naturmark, parker, alléer, kyrkogårdar och andra 
marker bör ske på ett sådant sätt att efterträdare till nuvarande jätteträd skapas. 

Alla träd finns inlagda i Natur-, kultur- och sociotopkartan i stadens digitala 
karta Infovisaren. Uppgifterna har också lämnats till länsstyrelsen för 
inrapportering till Trädportalen. Observationer av gamla, grova eller ihåliga träd 
som misstänks falla in under definitionen av skyddsvärda träd kan rapporteras 
till miljöförvaltningen. Dessa träd kommer då att läggas in i stadens karta över 
skyddsvärda träd och kommer på det sättet till användning i stadens fysiska 
planering och förvaltning.  
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Bakgrund 
I Sverige finns en stor andel av Europas kvarvarande jätteträd, framförallt av 
grova ekar, vilket gör att vi har ett internationellt ansvar att bevara dem.  

Gamla, grova och ihåliga träd är värdefulla för många växter och djur och 
förekomsten av sådana träd är i många fall avgörande för en mängd hotade arter 
som lever i och på träden. Generellt kan man säga att ju äldre ett träd är desto 
artrikare blir det. Eftersom fler träd avverkas än vad som hinner växa upp är 
dessa träd en bristvara i landskapet.  

Värdefulla träd är många gånger flera hundra år gamla, vilket gör dem 
oersättliga. Ett djur eller en växt som är beroende av det gamla, grova eller 
ihåliga trädet kan inte vänta tills ett nytt träd har uppnått samma status. Därför 
är det mycket viktigt med framförhållning och kunskap i beslut som rör träd. 

Åtgärdsprogram för skyddsvärda träd 
Naturvårdsverket fastställde 2004 det första åtgärdsprogrammet för särskilt 
skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Åtgärdsprogram upprättas med syfte att 
åstadkomma en gynnsam bevarandestatus för rödlistade arter och deras 
livsmiljöer. Genom att bevara skyddsvärda träd skyddar vi också trädmiljöernas 
natur-, kultur- och upplevelsevärden. Det utgör ett viktigt bidrag till arbetet med 
att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap samt God bebyggd miljö. 

En av åtgärderna i den första upplagan av åtgärdsprogrammet var att utföra 
riktade inventeringar. Som särskilt viktiga trädmiljöer nämndes grova och 
gamla ekar, gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar, alléer och andra vägnära träd 
samt hamlade träd.   

År 2012 togs ett nytt åtgärdsprogram fram av Naturvårdsverket, med mål och 
åtgärder för perioden 2012 till 2016. Programmet för särskilt skyddsvärda träd 
förväntas ha positiva effekter för över 400 rödlistade arter. 

Göteborgs mål att främja biologisk mångfald 
Göteborgs Stads politiker har beslutat att staden ska arbeta med att främja den 
biologiska mångfalden. Det finns också ett lokalt miljökvalitetsmål, Ett rikt 
växt- och djurliv, som säger att Göteborg ska ha ett landskap med en rik 
variation av naturtyper, gröna stråk, goda spridningsmöjligheter samt 
fungerande ekologiska processer. Träden utgör livsmiljö för en mängd andra 
arter. För att kunna främja den biologiska mångfalden och hålla ett rikt växt- 
och djurliv krävs det stor hänsyn till befintliga och blivande skyddsvärda träd. 

Trädens funktion i landskapet 

Livsmiljöer för djur och växter 
Särskilt skyddsvärda träd definieras med utgångspunkt från karaktärer hos det 
enskilda trädet, till exempel grovlek och håligheter. Träd med sådana 
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egenskaper utgör livsmiljöer för många arter av insekter, fåglar, fladdermöss, 
lavar, svampar och mossor. Dessa träd är numera ovanliga och bör betraktas 
som bevarandevärda oavsett om de står i skogsmark, odlingslandskapet eller i 
stadsmiljöer. Även träd som inte uppfyller kriterierna för ett särskilt skyddsvärt 
träd kan ha ett kulturmiljövärde eller värde som livsmiljö för rödlistade arter. 
Förekomst av rödlistade arter på träd som inte uppfyller kriterierna beror dock 
ofta på särskilda förutsättningar (till exempel hög luftfuktighet) snarare än 
egenskaper hos det enskilda trädet. Äldre träd av exempelvis alm, ask, rönn, 
oxel, asp och sälg uppfyller endast ibland egenskaperna, men de är en biologisk 
bristvara och bedöms normalt vara naturvärdesträd som bör sparas. 

Ek i synnerhet har en stor artrikedom av lavar, mossor, svampar och skalbaggar. 
Gamla, grova och hamlade askar är ofta rika på lavar. Grova lindar och bokar 
utgör en viktig livsmiljö för många sällsynta skalbaggar. Solexponerade björkar 
och tallar kan ha en rik insektsfauna. 

 
Figur 1. En grov ask i ett tidigare öppet landskap. Foto Karolina Källstrand 

Grova och gamla träd har speciella egenskaper 
Grova träd kan utgöra viktiga livsmiljöer för däggdjur och större fågelarter. 
Grova och rötade trädstammar erbjuder ett förhållandevis stabilt mikroklimat, 
eftersom den tjocka stamväggen skyddar mot snabba förändringar i temperatur 
och fuktighet. Grova träd är ofta gamla, men även klenväxta träd kan ha en 
gedigen ålder, om de vuxit på magra eller bergbundna marker. Även dessa träd 
kan vara av värde för mossor, lavar och insekter. 
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Trädets ålder är en viktig faktor för biologisk mångfald, då trädet får en del 
utmärkande drag först efter en viss ålder. Åldersrelaterade strukturer i bark 
gynnar exempelvis vedlevande insekter med kräsna behov. Samutvecklingen 
mellan träd och mykorrhizasvampar bygger på ett långsamt förlopp och idag 
hittar man ett flertal av dessa svampar enbart i områden med mycket gamla eller 
mycket grova träd.  

Ihåliga träd där veden är angripen av svampar utgör en särskilt värdefull miljö 
för fåglar och insekter. Tickor och andra vedsvampar skapar genom rötangrepp 
en livsmiljö för ett stort antal arter, främst skalbaggar och tvåvingar (till 
exempel blomflugor). I träden utvecklas efterhand mulm, som utgörs av trämjöl 
och nedbrytningsrester. I mulmen trivs flera sällsynta och ibland hotade arter av 
bland annat skalbaggar, tvåvingar och klokrypare.  

Lagstiftning kring träd 
Vissa träd omfattas av generella skyddsbestämmelser medan andra kan skyddas 
genom beslut enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen.  

Generellt biotopskydd 
Vissa biotoper är generellt skyddade som biotopskyddsområden enligt 
miljöbalken, eftersom de är viktiga livsmiljöer, spridningskorridorer eller 
tillflyktsorter för växt- och djurarter. En av dessa biotoper är alléer. En allé 
definieras som lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad längs en väg eller 
det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Den består av 
minst fem träd som till övervägande delen utgörs av vuxna träd.  

Det generella biotopskyddet gäller även i tätorter, men inte för de träd som står i 
omedelbar anslutning till bebyggelse. En allé kan även omfattas av 
bestämmelser i en detaljplan som innebär att biotopskyddet inte gäller mot 
åtgärder som behöver vidtas för att genomföra planen, eller om planen antogs 
innan 1994. 

Biotopskydd 
Staden kan besluta om biotopskydd för olika naturtyper, däribland träd.  

Naturreservat 
Staden kan skydda större områden som naturreservat.  

Naturminne 
Staden kan besluta om naturminne för särpräglade föremål som behöver skydd 
eller vård, till exempel träd.  

Detaljplan 
Träd kan skyddas med trädfällningsförbud (marklov) i en detaljplan eller 
områdesbestämmelser.  
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Artskyddsförordningen 
Arter utpekade i bilaga 1 till artskyddsförordningen samt arternas 
fortplantnings- och viloplatser är skyddade. Det innebär att arterna och deras 
livsmiljöer inte får störas, skadas eller förstöras. Träd kan vara livsmiljö för 
bland andra fladdermöss, hasselmöss och ett antal fågelarter, till exempel 
mindre hackspett, spillkråka och ugglor. De fågelarter som omfattas är 
rödlistade, uppvisar en negativ trend eller är markerade med B i bilaga 1 till 
artskyddsförordningen.  

Strandskydd 
Strandskyddet innebär att åtgärder inte får genomföras om de väsentligen 
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Nedtagning av skyddsvärda träd 
kan vara en sådan åtgärd.  

Rödlistade arter 
Rödlistning innebär inget juridiskt skydd, men de arter som enligt rödlistan är 
hotade ska så långt möjligt skyddas i enlighet med bestämmelserna i 1:a och 2:a 
kapitlet i miljöbalken.  

Kulturminneslagen 
Träd på kyrkotomter och begravningsplatser (kyrkogårdar) omfattas av 
kulturminneslagen, vilket innebär att avverkning av fler än enstaka träd behöver 
tillstånd av länsstyrelsen. Vanligt underhåll behöver inte tillstånd.  
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Genomförande av inventering 
Metod 
Sammanställningen av särskilt skyddsvärda träd omfattar träd från 
länsstyrelsens inventering 2007-2009 och Göteborgs Stads 
(miljöförvaltningens) inventering 2011. Sammanställningen har också 
kompletterats med drygt hundra träd från en inventering av Lillhagsparken, 
utförd i samband med detaljplanläggning av området. 

Länsstyrelsens inventering omfattade endast skyddade områden i Göteborgs 
kommun. Under 2011 gjorde därför miljöförvaltningen en kompletterande 
inventering som delvis finansierades av LONA-bidrag (statligt bidrag för lokal 
naturvård). De båda inventeringarna följer den metodik som länsstyrelsen i 
Västra Götaland beskrivit i bilaga 1 och som kortfattat nämns nedan. 

Definition av särskilt skyddsvärda träd 
Med särskilt skyddsvärda träd avses i den här sammanställningen: 

• Jätteträd: träd med en diameter ≥ 1 m (314 cm i omkrets) på det smalaste 
stället under brösthöjd. 

• Hålträd: träd med en diameter ≥  40 cm och hålighet > 30 cm, eller med 
hålighet som går ner till marken. 

• Träd med ≥ 1 rödlistad art. 

• Träd med ≥ 1 ”bra” signalart eller ≥ 3 svagare signalarter (till de svagare 
signalarterna räknas guldlocksmossa, fällmossa, platt fjädermossa och 
rostfläck, i vissa fuktiga miljöer även lunglav). 

• Hamlade träd: om de uppfyller kriterierna ovan eller om de är senvuxna 
(äldre än 140-200 år beroende på trädslag) och en diameter ≥ 40 cm eller 
har hålighet >10 cm. 

Ovanstående definition inkluderar fler karaktärer än Naturvårdsverkets 
definition, som endast avser: 

• Jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under 
brösthöjd. 

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

• Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 
hålighet i huvudstam. 

Både levande och döda träd ingår i definitionen av särskilt skyddsvärda träd.  

Jätteträd  
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Definitionen av jätteträd följer inte till fullo Naturvårdsverkets definition vad 
gäller diameter. Jätteträd har i den här inventeringen identifierats som klass 4 
(mycket grov) enligt tabellen grovleksklasser nedan (tabell 1). För ek, bok, lind 
och tall innebär det samma definition som Naturvårdsverket (>1 meter), men 
övriga trädslag klassas som jätteträd vid mindre diameter (>50-75 cm)  

 

Trädslag Klass 1 (klen) Klass 2 
(medelgrov) 

Klass 3 (grov) Klass 4 
(mycket grov) 

Alm, ask, lönn, 
gran 

5-15 cm 15-40 cm 40-75 cm >75 cm 

Bok, ek, lind, 
tall 

5-15 cm 15-60 cm 60-100 cm >100 cm 

Gråal 5-15 cm 15-30 cm 30-50 cm >50 cm 

Klibbal, asp, 
björk, sälg,  

5-15 cm 15-30 cm 30-60 cm >60 cm 

Tabell 1. Grovleksklasser för olika trädslag 

AHA-metoden 
Skyddsvärda träd i kulturlandskapet är generellt mer rika på arter av lavar och 
mossor än vad motsvarande träd i tätorterna är. Träd i tätorterna kan dock vara 
av stort värde för insekter, därför har inventeringsmetoden kompletterats med 
en metod som kallas AHA-metoden (Sörensson, M, 2008) Enligt AHA-
metoden tittar man på mulmfyllda håligheter i trädet, savflöden, barklösa partier 
och vattenfyllda håligheter. Enligt AHA-metoden ska även träd som inte räknas 
som grova eller mycket grova enligt Naturvårdsverkets definition inkluderas. 
Dessa har dock inte tagits med vid denna inventering.  
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Figur 2. Den här asken faller in under definitionen av jätteträd. Foto Karolina Källstrand 



Skyddsvärda träd i Göteborgs kommun - R: 2013:12 

11 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Urval av inventeringsområden 
Naturvårdsverket presenterade 2004 en sammanställning av prioriterade 
trädmiljöer med höga natur-, kultur - och upplevelsevärden, vilken har legat till 
grund för urvalet av besökta områden: 

• Hagmarker och större gårdar, som till följd av Kronans fredning av eken 
fortfarande kan ha kvar skyddsvärda ekar.  

• Gårdsmiljöer där det kan finnas vårdträd. Vårdträd planterades som 
minnesmärken när ett hus byggts, ett barn fötts eller man gift sig. Hamlade 
träd, men även frivuxna mycket grova träd kan hittas i den här miljön.  

• Tätorter med träd i parker, alléer och kyrkogårdar.  

• Alléer: lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst 
fem träd längs en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden skall till 
övervägande del utgöras av vuxna träd. 

Länsstyrelsens inventering omfattade endast träd i skyddade områden. Urvalet 
utgick från tidigare inventeringar av lövskog, ängs- och betesmarksinventering, 
nyckelbiotoper m.m. 

Urvalet av trädmiljöer till miljöförvaltningens inventering gjordes genom:  

• Intervjuer med park- och naturförvaltningen (personal med bred kunskap 
om miljöer med grova träd i Göteborg). 

• Urval av områden med träd som klassats som "grova" eller "mycket grova" i 
ädellövskogsinventering från 1986. 

• Studie av rapporter med kartlagda träd. 

• Studie av inventeringar från Göteborgs stadsmuseum (GSM) där äldre torp- 
eller gårdsmiljöer med grova träd nämns. 

• Urval av alléer från Göteborgs Stads sammanställning av generella 
biotopskydd (kartlagret "Generella biotopskydd"). 

• Urval av områden med eventuellt mycket grova träd från kartlagren 
"Ekologiskt särskilt känsliga områden" och "Äldre lövrik skog". I det senare 
har områden med potentiellt gamla träd valts ut (träd med en ålder mellan 
111 och 121 år vid inventering gjord 2000). 

• Studie av Trädportalen, www.tradportalen.se. (Trädportalen innehöll dock 
inga ytterligare rapporteringar än de som länsstyrelsen hade gjort). 

• Identifiering av träd vid fältarbete.  

http://www.tradportalen.se/
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Resultat 
Totalt har 1597 träd lokaliserats och identifierats som särskilt skyddsvärda träd. 
Alla träd finns inlagda i stadens digitala karta Infovisaren, i Natur-, kultur- och 
sociotopkartan (i skiktet Skog) samt har rapporterats till länsstyrelsen för 
inläggning i Trädportalen.  

Geografisk fördelning i kommunen 
Under inventeringen 2011 beskrevs livsmiljön för varje träd. Av denna 
information kan man se att en stor del av de lokaliserade träden står i 
stadsmiljö, men de hittas också utanför tätorterna i anslutning till vägar och 
gårdsmiljöer, se figur 3.  

Nästan hälften av träden står i parker (507), därefter står 203 i alléer och 186 i 
lövskog. 61 av träden står på kyrkogårdar och 60 i vägkanter. Ett fåtal av de 
lokaliserade träden står exempelvis på tomtmark, betesmarker och industrimark. 
Se figur 4. 

 
Figur 3. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Göteborgs kommun. 
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Figur 4. Fördelning av 2011 års inventerade träd i olika miljöer. 

Träd på kommunägd mark 
Totalt 1219 (eller 75 procent) av de skyddsvärda träden står på kommunägd 
mark. Det innebär att Göteborgs Stad har stor möjlighet att påverka trädens 
framtid och att förvalta områden för att skapa efterträdare till dagens biologiskt 
viktiga träd. 

Fördelning per trädslag  
Den största andelen av de inventerade träden består av ekar (407 st), därefter 
kommer lindar (277), almar (185), askar (181) och bokar (175). Se figur 5. 

 
Figur 5. Fördelning av antal träd per trädslag. 
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Träd på skyddad mark 
Endast 54 av träden står inom naturreservat, se figur 6. Reservatet Rya skog 
innehåller 40 av dem.  

 
Figur 6. Skyddsvärda träd i förhållande till naturreservat. 

Det finns också fyra naturminnen i kommunen som skyddar enskilda träd. De är 
Norslätts finnoxel, Torslandakyrkans lind, en poppel i Högsbo samt en lind vid 
Bäckebols gård.  

Påverkan och ingrepp    

Hamlade träd 
Träd som tidigare hamlats är starkt beroende av fortsatt hamling. Totalt uppges 
246 träd vara hamlade någon gång. Av dem bedöms 30 vara hamlade nyligen 
(<10 år sedan), 6 för 10-30 år sedan, 90 för mer än 30 år sedan och för 120 har 
inget tidsintervall angetts.  
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Figur 7. Hamlade lindar i Kvibergsnäs allé. Foto Elisabeth Östlund Fält 

Annan påverkan 
Träd påverkas också på andra sätt, där påverkan kan vara negativ för 
trädindividen. Påverkan kan dock vara positiv för de arter som är knutna till 
trädet, till exempel savflöden som är föda för insekter. Många träd uppges ha 
skador uppkomna under parkskötsel. Ingrepp som kan påverka trädet ses i tabell 
2 nedan. 

Påverkan/ingrepp Antal  
Parkskötsel  107 

Insektsangrepp  31 

Stormskador 26 

Barkskador från betesdjur 24 

Svampangrepp  21 

Ospecificerade barkskador 17 

Hackspettshack  15 

Myrangrepp 9 

Röjning 6 

Barkskada (ej från betesdjur) 4 
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Väg/vägbygge 4 

Bebyggelse/tomtmark 3 

Trampskador  1 

Grävning  1 
Tabell 2. Olika typer av påverkan och ingrepp. 

Jätteträd 
Enligt definitionen av jätteträd lokaliserades totalt 783 jätteträd fördelat på 
nedanstående trädslag, tabell 3 och figur 8. De flesta jätteträden är ekar.  

 

Trädslag Ek Alm Ask  Bok  Lind  Lönn Gran Björk Klibbal Sälg Tall  

Antal 236 148 124 92 85 27 18 28 13 10 2 
Tabell 3. Antal jätteträd fördelat per trädslag. 

 

 
Figur 8. Jätteträdens fördelning i kommunen. 
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Blivande jätteträd  
För att arter knutna till jätteträd ska kunna fortleva framöver, krävs yngre träd i 
närheten som är på väg att växa in i jätteträdsstadiet. Vissa hotade arter knutna 
till jätteträd förflyttar sig endast mycket korta avstånd och är beroende av att 
sådana träd står nära varandra. Eftersom vissa arter dessutom är knutna till 
endast ett trädslag är det av vikt att det finns en blandad åldersstruktur av 
samma trädslag inom ett område.  

Vid miljöförvaltningens inventering har tillgången på blivande jätteträd 
noterats, om de står mindre än 500 meter från ett skyddsvärt träd. Dessa 
blivande jätteträd har en omkrets mellan 200 och 313 cm (den övre delen av 
grovleksklass 3).  

Vid 7 procent av träden (73 st) saknas det helt blivande jätteträd och vid 43 
procent (476) finns det enstaka. Vid 44 procent (489) finns det flera blivande 
jätteträd och vid 6 procent (72) finns det rikligt med blivande jätteträd. 

 
Figur 9. Förekomst av blivande jätteträd i anslutning till skyddsvärda träd.  

Arter knutna till träden 
Vid inventeringen har lavar, mossor och svampar (rödlistade arter, signalarter 
samt några andra naturvårdsintressanta arter) noterats. Av de inventerade träden 
noterades 52 stycken med arter. Av dessa stod 23 träd i alléer (almar, askar och 
lönnar), 8 stod i lövskog, 8 på tomtmark, 12 i park samt 1 i vägkant.  

De rödlistade arter som identifierades var ädellav på 1 träd, blekticka på 1 träd, 
ekskinn på 1 träd, lundticka på 2 träd och ekticka på 2 träd.  

Signalarter (indikatorer på skyddsvärd skog) som noterades var guldlockmossa 
(medelgott signalvärde i Göteborg) på 14 träd, lönnlav (medelgott signalvärde) 
på 7 träd, ädellav (högt signalvärde) på 1 träd, blekticka (högt signalvärde) på 1 
träd, trubbfjädermossa (medelgott signalvärde) på 4 träd samt platt fjädermossa 
(högt signalvärde) på 1 träd. 
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Övriga naturvårdsintressanta arter var allémossa på 14 träd, guldlockmossa på 
10 träd, lönnlav på 7 träd, trubbfjädermossa på 4 träd, svavelticka på 2 träd, 
silverlav på 2 träd, platt fjädermossa på 1 träd samt kyrkogårdslav på 5 träd. 

Hot 
Igenväxning är det generellt största hotet mot de skyddsvärda träden i Sverige, 
framförallt för ekar som står i kulturlandskap med upphörd hävd. Det tar många 
år av igenväxning innan gamla ekar dör, men den fauna och flora som är knuten 
till de gamla ekarna tar allvarlig skada långt innan.  

De allvarligaste hoten i Göteborg bedöms vara: 

•  Igenväxning (392 träd) 

• Avverkning (10) 

• Andra enstaka hot så som risk för ask-/almsjuka, risk för klyvning, att 
betesdjur har gnagt av mycket bark samt påverkan av grävning. 

Behov av frihuggning  
Frihuggning av ekar utgör en av de viktigaste naturvårdande skötselåtgärderna i 
Sverige. Kraftigt igenväxta ekar bör dock frihuggas etappvis för att undvika 
negativa effekter som kan uppstå vid momentan exponering.  

För drygt 100 av de inventerade träden i Göteborg är behovet akut, vilket 
innebär att de bör frihuggas inom 2 år, se tabell 4. 

 

Behov av frihuggning Antal  
Akut (inom 2 år) 107 

Snart (3-10 år) 100 

Framtida (>10 år) 61 
Tabell 4. Behovet av frihuggning bedöms vara stort. 

Håligheter  
594 träd uppges ha någon form av hålighet, större eller mindre. Av dessa har 18 
träd en hålighet som är större än 30 cm och som innehåller mycket mulm.  
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Figur 10. Ihålig bok i Billdals park. Foto Karolina Källstrand 
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Vitalitet 
Totalt 1284 träd bedöms vara friska eller ha något minskad vitalitet. 34 träd är 
döda, uppdelat på 25 stående och 9 liggande. Se tabell 5 nedan. 

Vitalitet Antal  

Friskt  340 

Friskt eller något minskad vitalitet, 50 % av kronan lever. 944 

Klart försämrad, 20-50% av kronan lever. 90 

Försämrad  30 

Låg 11 

Döende (< 20% av kronan lever) 15 

Dött stående 25 

Dött liggande 9 

Ingen bedömning 7 
Tabell 5. Vitaliteten varierar kraftigt mellan de inventerade träden. 

Resultat enligt AHA-metoden 
AHA-metoden (M Sörensen, 2008) identifierar enskilda träds värden för 
vedlevande insekter. Metoden baseras på utvalda egenskaper hos träden, så som 
håligheter och barkstrukturer. Med hjälp av metoden kan en bedömning göras 
av trädets naturvärde. Fakta har samlats in om respektive träd enligt metoden, 
men någon bedömning av trädens värde har inte gjorts. 
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Analys 
Enligt trädinventeringen är ek det trädslag som det finns flest skyddsvärda träd 
av i Göteborg. Inom projektet Ekologisk landskapsanalys gjordes en GIS-analys 
över ekmiljöerna i kommunen (miljöförvaltningens rapport 2013:8).  

Analysen baserades på ekdata från inventeringen av skyddsvärda träd samt 
områden innehållandes ekskog från ädellövskogsinventeringen. Med hjälp av 
en kernel density-analys gavs en bild av tätheten av ekmiljöer, se figur 11. Ju 
rödare ton i kartan, desto högre täthet av ekmiljö per yta. Viktiga värdekärnor 
för ek och eklevande arter är Slottsskogen, Örgryte-Härlanda, den norra delen 
av Hisingen samt Lärjeåns dalgång mellan Linnarhult och Ekered. 

 
Figur 11. Kartan visar tätheten av ekmiljöer i Göteborgs kommun. Röda områden har högst 
täthet av ekmiljö per yta. 
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Slutsatser 
Göteborg har ett stort antal träd som är värdefulla ur olika aspekter. Den här 
sammanställningen visar att de träd som har extra stort värde för växt- och 
djurlivet, de så kallade skyddsvärda träden, framförallt finns i parker men också 
i alléer, lövskogar, kyrkogårdar och vägkanter. Det kräver stor hänsyn vid 
fysisk planering samt i förvaltning och skötsel av stadens olika miljöer. En 
särskild analys av skyddsvärda ekar och ekmiljöer visar att värdekärnor 
framförallt finns i centrala staden och i anslutning till småskaligt brukade 
jordbruksområden.  

Åtgärdsbehov och akuta åtgärder 
I Naturvårdsverkets åtgärdsprogram beskrivs viktiga åtgärder för att bevara och 
stärka förekomsten av skyddsvärda träd och deras följearter. Förutom att 
fortlöpande inventera och registrera träd i digitala kunskapsunderlag finns 
många viktiga skötselåtgärder. 

Göteborgs Stad har ett stort ansvar 
Tre fjärdedelar av de skyddsvärda träden står på stadens mark, vilket ger 
möjligheter och ansvar vid förvaltning och skötsel. Plantering och skötsel av 
parker, naturmark och alléer bör utföras på ett sådant sätt att man får en 
långsiktig, jämn leverans av gamla träd. Detta för att skapa efterträdare till 
nuvarande jätteträd. 

Vid nedtagning av alléer och träd bör återplantering ske med inhemska trädslag 
som är värdefulla för hotade växter och djur.  

Träd kan skyddas av en kommun på flera sätt, till exempel genom beslut om 
biotopskydd, naturreservat, naturminne eller genom bestämmelser i detaljplan 
och områdesbestämmelser.  

Bevarande i samband med exploatering 
Vid planering av områden med skyddsvärda träd och där ambitionen är att 
bevara träden långsiktigt, måste skyddsavstånd användas. I samband med 
byggnation kan exploateringsavtalet användas för att beskriva vilken hänsyn 
som ska tas till träden, samt reglera att exploatören måste betala vite om något 
träd skadas av exploatörens verksamhet i området.  

Undvik grävarbeten i närheten av gamla och grova träd 
För att inte skada ett träds rotsystem, bör grävarbeten och belastning av marken 
med tunga fordon undvikas inom minst trädkronans bredd. På gamla träd med 
tät krona sträcker sig rötterna ofta utanför kronan, eftersom marken är torr 
under den täta kronan. Där behövs ett större skyddsavstånd. Marken runt träd 
får inte heller täckas med asfalt eller tjocka jordmassor, eftersom det kan kväva 
rötterna.  
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I samband med byggskede, vägarbete och så vidare bör fysiska skydd sättas upp 
runt trädet innan arbetet startar, för att förhindra materialupplag och transporter 
under träden.  

Kompensation av nedtagna träd 
Vissa naturtyper, till exempel dammar, går att återskapa på kort tid, medan 
återskapandet av värdefulla trädmiljöer knutna till skyddsvärda träd tar minst 
150-300 år. På grund av den långa leveranstiden för skyddsvärda träd är det 
alltid bättre att bevara befintliga värden än att försöka kompensera. 
Nyplantering måste dock göras för att på lång sikt skapa skyddsvärda träd. För 
att återskapa värden på kortare sikt kan man utnyttja igenvuxna trädmiljöer i 
dåligt skick. Restaurering och säkerställd långsiktig skötsel av tidigare öppna 
trädmiljöer, till exempel igenvuxna ekhagar, är en åtgärd som ger snabbare 
leverans av värdefulla trädmiljöer än nyplantering. 

Många träd är i akut behov av åtgärder 
Frihuggning, återupptagen hamling, beskärning och stabilisering är konkreta 
och viktiga skötselåtgärder för många träd. För drygt 100 av de inventerade 
träden i Göteborg uppges behovet av frihuggning vara akut. Ytterligare 100 träd 
behöver frihuggas inom 3-10 år. Drygt 240 träd uppges vara hamlade någon 
gång och behovet av återupptagen hamling av dem behöver utredas.  

Träd som betraktas som en säkerhetsrisk behöver inte alltid avverkas. Istället 
kan trädet stabiliseras, till exempel genom att sänka tyngdpunkten eller minska 
vindfånget på trädet genom beskärning av kronan. 

Inrapportering av träd 
Observationer av gamla, grova eller ihåliga träd som misstänks falla in under 
definitionen av skyddsvärda träd kan rapporteras till miljöförvaltningen. Dessa 
träd kommer då att läggas in i stadens gemensamma karta över skyddsvärda 
träd och kommer på det sättet till användning i stadens fysiska planering och 
förvaltning.  
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