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Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Frank Projektpartner AB karterat skyddsvärda träd i kvarteret 
Albygård. Inventeringsområdet omfattar ett cirka 1,8 ha stort område som utgörs av ett kvarter 
med träd och buskar. 

Totalt mättes 55 träd in i området. Inga träd med värdeklass 1 hittades i området, kvarteret 
omgärdas av alléträd. Två skyddsvärda träd (klass 2) registrerades i området. Träden utgjordes av 
mycket grova pilträd. Elva värdefulla träd (klass 3) påträffades och de utgjordes av tre lönnar, två 
bokträd, ett grovt tvåstammigt träd av okänd art och fyra träd av den rödlistade trädarten ask. 
Resterande träd har ett visst värde, men når inte upp till klassen värdefullt träd (klass 3) och anges 
som träd som ej uppnår skyddsvärda, dessa utgörs av skogslönnar i allé och två yngre träd av okänd 
art nära allé. Ingen av träden i de inventerade områdena uppnår klassen särskilt skyddsvärt (klass 1) 
men flera träd som finns runt kvarteret var alléträd, dessa träd är juridiskt skyddade. Två skatbon 
fanns i träd ID 35 och träd ID 48, dessa träd är skyddade under häckningssäsong och får inte 
avverkas inom häckningssäsong utan dispens hos länsstyrelsen. 
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Syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag av Frank Projektpartner AB karterat skyddsvärda träd i kvarteret 
Albygård. Inventeringsområdet omfattar ett cirka 1,8 ha stort område som utgörs av ett kvarter 
med en innegård med träd och buskar och alléer runt om (figur 1).  

 

Figur 1. Avgränsning för trädinventering. 
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Bakgrund  
Naturvårdsintressanta träd 
Naturvårdsintressanta träd har ofta utvecklade strukturer som gynnar biologisk mångfald. Generellt 
kan sägas att ju äldre ett träd tillåts bli, desto fler skrymslen och vrår finns på den. Exempel på 
sådana strukturer är stamhåligheter, vedblottor och döda grenar. Många organismer är helt 
beroende av dessa mikrohabitat för sin överlevnad. Död eller blottad ved på träd är ett viktigt 
substrat (livsförutsättningar) för flera rödlistade svampar och utgör även en hemvist för många 
naturvårdsintressanta och rödlistade insekter. Ju äldre ett träd blir desto mer död ved kommer den 
att bilda. Detsamma gäller för hålträd som blir ett grottsystem i miniatyr där en myriad av 
organismer kan förekomma i den så kallade mulmen. Mulm i hålträd är rester av finfördelade 
nedbrutna djur och växtdelar. 

Gamla träd är generellt en bristvara i dagens skogar och många arter knutna till gamla träd är 
därmed hotade. Träd som blivit gamla är ofta vid sämre vitalitet än unga träd. Sjuka träd som börjat 
angripas av olika arter av insekter och vedsvampar har generellt högre naturvärden än friska träd. 
Sammanfattat kan man säga att ju äldre ett träd tillåts bli desto högre naturvärden kommer det att 
få. 

Beroende på trädslag är skyddsvärda träd olika vanliga i olika delar av landet. Hur ofta skyddsvärda 
träd av olika arter påträffas beror dels på vilken geografisk region som inventeras, dels vilken art det 
handlar om. Ekar av klass 1 och 2 är ovanliga i Sverige, även om de har en ganska rik förekomst i 
Stockholms kommun. I rapporten Stockholms unika ekmiljöer från 2007 (Ekologigruppen) 
karterades grova ekar i Stockholm stad och då fann man 497 särskilt skyddsvärda ekar och 1084 
skyddsvärda ekar. Gamla och grova ekar är alltid mycket värdefulla och många arter är knutna till 
dessa gamla träd. Skyddsvärda tallar är ganska vanligt förekommande i Stockholms kommun och 
län, men är relativt ovanliga i Sverige i övrigt. Orsaken till att bland annat tall dominerar så stark 
bland de skyddsvärda träden är att de ofta växer på riktigt magra substrat exempelvis hällmarker 
som inte utsatts för skogsbruk samtidigt som de sällan utsätts för rötangrepp. 

Lagstiftning 
Särskilt skyddsvärda träd 
Ett särskilt skyddsvärt träd är skyddat enligt miljöbalken på så sätt att samråd med länsstyrelsen 
krävs om trädet behöver avverkas. Länsstyrelsen kan förelägga om åtgärder som begränsar eller 
förhindrar avverkning eller skador på sådana träd.  

En verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön (exempelvis särskilt 
skyddsvärda träd), och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken, ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Anmälan för 
samråd ska göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. 
miljöbalken. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller Försvarsinspektören (före 
detta Generalläkaren). Om avverkning, toppkapning eller annan kraftig beskärning av ett särskilt 
skyddsvärt träd, till exempel ett gammalt grovt träd, kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska 
åtgärden anmälas för samråd. 

Tillsynsmyndigheten får förelägga den anmälningsskyldige att vidta de åtgärder som behövs för att 
begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga, och om det är 
nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får tillsynsmyndigheten förbjuda verksamheten. Om det 
finns andra möjliga lokaliseringar av en verksamhet eller åtgärd eller andra alternativ som inte är 
orimliga, till exempel beskärning istället för avverkning, kan verksamheten förbjudas i enlighet med 
12 kap. 6 § fjärde stycket och 2 kap. miljöbalken. 
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Alléträd 
Alléer skyddas genom bestämmelser i 7 kapitlet 11 § miljöbalken (1998:808) och förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera som reglerar frågor om 
biotopskyddsområden. Alléer tillhör de biotoper som är generellt skyddade som 
biotopskyddsområden i hela landet är utpekade enligt 5 § FOM är förtecknade och definierade i 
bilaga 1 till FOM (Naturvårdsverket 2012). 

I 7 kap. 11 § andra stycket MB anges vad som gäller för dispenser i biotopskyddsområden. En 
förutsättning för att dispens ska medges är att det finns särskilda skäl. Inom ett 
biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet.  

Av 5 § FOM framgår att länsstyrelsen prövar frågor om dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket MB 
som avser sådana biotopskyddsområden som är generellt skyddade enligt 7 kap. 11 § första stycket 
1 MB.   
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Metod 
Kartläggning av skyddsvärda träd har skett inom kvarteret Albygård. 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. För att säkerställa korrekt åldersbestämning har provborrning gjorts på vissa av de 
identifierade träden. Vid provborrning tas ett vedprov från trädet och antalet årsringar räknas, vilket 
ger trädets ålder. 

Inventering av skyddsvärda träd har genomförts i enlighet med Ekologigruppens metodik. I denna 
inventering karterades alla träd av klass 1-särskilt skyddsvärda träd, klass 2-skyddsvärda träd och 
klass 3-värdefulla träd, som punktobjekt. Alla träd registrerades och koordinatsatts med iPad med 
programvaran ESRI Collector. Fältinventeringen genomfördes av Karin Agstam-Norlin den 25 
mars 2021.  

Med särskilt skyddsvärda träd (klass 1) avses enligt Naturvårdsverket: 

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. 

Ekologigruppens metodik för kartering av skyddsvärda träd innefattar ytterligare två värdeklasser: 

• skyddsvärda träd (klass 2) - träd som inom en snar framtid kommer att uppnå kriteriet 
särskilt skyddsvärda träd. 

• och värdefulla träd (klass 3) - träd som hyser och har utvecklat naturvärden och som 
också bidrar till att stärka ett områdes naturvärden 

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 planeras åtgärder som bedöms påverka 
trädet (Naturvårdsverket 2016): ”Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för 
samråd hos länsstyrelsen” 

Skyddsvärda träd (klass 2) är värdefulla för biologisk mångfald, men är inte juridiskt skyddade. Träd 
av klass 2 bedöms som skyddsvärda och är nära att bli särskilt skyddsvärda träd. Till denna kategori 
kan träden till exempel utgöras av sådana som är 150 – 199 år gamla. Dessa träd har redan utvecklat 
höga naturvärden och bedöms också vara väldigt värdefulla för att bibehålla en hög biologisk 
mångfald i ett skogsbestånd.  

Värdefulla träd (klass 3) har utvecklat naturvärden och som också bidrar till att stärka ett områdes 
naturvärden. 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. 
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Resultat 
Totalt mättes 55 träd in i området. Inga träd med värdeklass 1 påträffades i området, men kvarteret 
omgärdas av skyddade alléträd och i området finns även två träd med fågelbon, vilka är juridiskt 
skyddade under häckningssäsong.  

 

Figur 2. Träd inom Albygård med ID-nummer. 
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Särskilt skyddsvärda träd (klass 1) och alléträd 
Inga träd i området uppnår klassen särskilt skyddsvärt (klass 1), men 43 av träden var alléträd som 
är juridiskt skyddade och där dispens från länsstyrelsen behöver sökas om träden riskerar påverkan. 
Två skatbon fanns i skogslönnarna med ID 36 och 49 (figur 2), dessa träd får inte avverkas inom 
häckningssäsong om inte dispens hos länsstyrelsen söks och beviljas. 

Skyddsvärda (klass 2) och värdefulla träd (klass 3) 
Två skyddsvärda träd (klass 2) registrerades i området. Träden utgjordes av mycket grova pilträd. 
Elva värdefulla träd (klass 3) påträffades och de utgjordes av tre lönnar, två bokträd, ett grovt 
tvåstammigt träd av okänd art och fyra träd av den rödlistade trädarten ask. Resterande träd har ett 
visst värde, men når inte upp till klassen värdefullt träd (klass 3) och anges som träd som ej uppnår 
skyddsvärda, dessa utgörs av skogslönnar i allé och två yngre träd av okänd art nära allé. 
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Bilaga 1 

Metodik för klassificering av skyddsvärda träd 
Detta PM beskriver Ekologigruppens metod för inventering av skyddsvärda träd. Avverkning 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 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. 

Det är inte bara träd som är särskilt skyddsvärda som hyser naturvärden och i sin tur bidrar till att 
stärka ett områdes naturvärden och dess biologiska mångfald. Som exempel kan yngre träd med 
håligheter också vara värdefulla och många gånger hysa naturvårdsintressanta arter. Det finns 
därför behov av att inte bara kartera träd som uppfyller Naturvårdsverkets definition av särskilt 
skyddsvärda träd. Ekologigruppen har således kompletterat Naturvårdsverkets metodik för 
klassificering av särskilt skyddsvärda träd för att innefatta träd som också hyser andra naturvärden. 

Ekologigruppens metodik för kartering av skyddsvärda träd innefattar ytterligare två värdeklasser: 

 skyddsvärda träd - träd som inom en snar framtid kommer att uppnå kriteriet särskilt 
skyddsvärda träd. 

 och värdefulla träd; träd som hyser och har utvecklat naturvärden och som också bidrar till 
att stärka ett områdes naturvärden. 

I den samlade bedömningen räknas det högsta uppnådda kriteriet (kriterierna Ålder, Storlek, 
Hålträd, Hamling, Skyddsvärda arter) för att ge träd en viss värdeklass. Exempel; 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. Det vill säga att ett klass 2-kriterie har en högre 
rangordning än ett klass 3-kriterie. 
 

Tabell 1. Kriterier för och bedömning av trädvärden 
Värdeklass Ålder Storlek Hålträd, mm. Hamling Skyddsvärda 

arter 
Klass 1. Särskilt 
skyddsvärda träd 

Mycket 
gammalt 

Jätte-träd Grovt hålträd, >40 cm i 
diameter i brösthöjd, med 
utvecklad hålighet i 
huvudstam  

Mycket grovt 
hamlat träd 

Hotade arter 
eller flera 
rödlistade arter 

Klass 2. 
Skyddsvärda träd 

Gammalt Mycket 
grovt 

Hålträd, <40 cm i diameter 
i brösthöjd, med 
utvecklad hålighet i 
huvudstam  
Eller träd med utvecklad 
vedblotta med insektsgnag  

Grovt hamlat 
träd 

Rödlistad art 
eller flera natur-
vårdsarter 

Klass 3. Värdefullt 
träd 

Nästan 
gammalt 

Grovt  Hamlat träd Förekomst av 
naturvårdsart 

Definitionerna av gammalt träd följer den metod som används i basinventering av skyddade 
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.  
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Tabell 2. Definition av gammalt träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 – BI). 
Trädart Nästan gamla träd - ålder 

(år), BI Södra Sverige 
Gamla träd - ålder (år), 
BI Södra Sverige 

Mycket gamla träd (år), hela 
Sverige 

Ek ≥ 130 150–200  ≥ 200 
Bok ≥ 100 150–200  ≥ 200 
Gran ≥ 80 120–200  ≥ 200 
Tall ≥ 100 150–200  ≥ 200 
Triviallöv ≥ 65 100–140  ≥ 140 
Övriga ädellövträd 
(och hästkastanj)  

≥ 80 100–140  ≥ 140 

 

Tabell 3. Definition av grova träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 - BI, samt Ekologigruppen - 
fet stil). Måtten gäller träddiameter mätt i brösthöjd.  

Trädart Grova träd, BI (cm), 
Södra Sverige 

Grova träd, 
Ekologigruppen 
(cm) 

Mycket grovt, 
Ekologigruppen (cm) 

Jätteträd (cm)  

Ask & alm* ≥ 60  ≥ 20 ≥ 60 ≥ 100 
Bok ≥ 80 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 
Ek ≥ 80 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 
Hägg ≥ 50  ≥ 50 ≥ 70 ≥ 100 
Hästkastanj ≥ 80 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 
Oxel ≥ 40 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 100 
Rönn ≥ 30 ≥ 30 ≥ 50 ≥ 100 
Skogslönn, 
lindar 

≥ 50  ≥ 50  ≥ 70 ≥ 100 

Sälg ≥ 40 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 100 
Tall/Gran ≥ 70 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 100 
Triviallöv ≥ 50 ≥ 50 ≥ 70 ≥ 100 

 

*Bedömning av de rödlistade träden ask, skogsalm, lundalm och vresalm.  
Eftersom träden ask respektive skogsalm och lundalm i snabb takt minskar på grund av två 
svampsjukdomar, är de i behov av att särskild hänsyn tas till förekomsterna. Ask är numera 
rödlistad som starkt hotad (EN), vresalm är sårbar (VU) och skogs- och lundalm är akut hotade 
(CR). En 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 sjukdomen hos ask, vilket redan har noterats 
hos vissa träd. Unga träd är också bevaransvärda då de har överlevt svampsjukdomen, vid 
tillväxtens kritiska perioder.  

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

 

Källor:  

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 skyddsvärda träd 
ID Planområde Trädart Värdeklass Diameter Vitalitet Övrig kommentar 

1 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 42 Friskt (>50 % av kronan vital)  Allé 

2 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 41 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

3 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 38 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

4 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 43 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

5 B Kulturträd Uppnår ej skyddsvärde 21 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

6 B Kulturträd Uppnår ej skyddsvärde 15 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

7 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 44 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

8 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 34 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

9 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 43 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

10 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 32 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

11 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 38 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

12 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 38 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

13 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 37 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

14 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 41 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

15 B Skogslönn Klass 3 - Värdefullt träd 56 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

16 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 33 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

17 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 45 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

18 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 37 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

19 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 43 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

20 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 42 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

21 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 44 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

22 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 26 
Låg vitalitet (under 20 % av 
kronan vital) Allé 

23 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 35  Allé  

24 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 40 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

25 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 38 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

26 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 40 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

27 B Skogslönn Klass 3 - Värdefullt träd 50 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

28 B Bok Klass 3 - Värdefullt träd 53 Friskt (>50 % av kronan vital) Inom husets linje 

29 B Bok Klass 3 - Värdefullt träd 51 Friskt (>50 % av kronan vital) Inom husets linje  

30 B Bok Klass 3 - Värdefullt träd 53 Friskt (>50 % av kronan vital) Inom husets linje 

31 B Ask Klass 3 - Värdefullt träd 38 Friskt (>50 % av kronan vital) Rödlistad art 

32 B Ask Klass 3 - Värdefullt träd 25 Friskt (>50 % av kronan vital)   

33 B Ask Klass 3 - Värdefullt träd 21 Friskt (>50 % av kronan vital)  

34 B Pil Klass 2 - Skyddsvärt träd 85 Friskt (>50 % av kronan vital) Flerstammig och med ticka 

35 B Pil Klass 2 - Skyddsvärt träd 70 Friskt (>50 % av kronan vital)  

36 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 31 Friskt (>50 % av kronan vital) Skatbo 

37 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 43 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

38 B Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 34 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

39 C Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 36 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

40 C Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 35 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

41 C Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 34 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

42 C Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 36 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

43 C Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 33 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé  

44 C Ask Klass 3 - Värdefullt träd 44 Friskt (>50 % av kronan vital)  

45  Ask Klass 3 - Värdefullt träd 25 Friskt (>50 % av kronan vital)  

46  Ask Klass 3 - Värdefullt träd 25 Friskt (>50 % av kronan vital)  
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47  Ask Klass 3 - Värdefullt träd 24 Friskt (>50 % av kronan vital)  

48  Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 43 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

49  Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 39 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé med skatbo 

50  Skogslönn Klass 3 - Värdefullt träd 50 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

51  Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 43 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

52  Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 34 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

53  Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 48 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

54  Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 48 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

55  Skogslönn Uppnår ej skyddsvärde 49 Friskt (>50 % av kronan vital) Allé 

56  Kulturträd Klass 3 - Värdefullt träd 50 Friskt (>50 % av kronan vital) 
Två-stammig båda 50 cm i 
diameter 
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