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Förord 

Mycket kan sägas om träd. Träd ger liv. Träd berör. 

Under nio års tid har Länsstyrelsen kartlagt och bedömt närmare 30 000 träd 
som särskilt skyddsvärda, enbart i Stockholms län. Då är inte alla de träd som 
står på privat tomtmark inräknade. Bara att föreställa sig så många träd ger en 
närmast svindlande känsla – hur stor är den skogen? Att sedan tänka sig att 
varje träd – gammalt, jättestort eller håligt – i sin tur kan vara livsmiljö för 
flera hundratals växt- och djurarter gör att det svindlar ordentligt.  

Ansvaret för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter är ett av de uppdrag 
som Länsstyrelsen har för att bidra till uppfyllelsen av de nationella miljömå-
len. Projektet som redovisas i denna rapport – ett inventeringsarbete av särskilt 
skyddsvärda träd som Länsstyrelsen genomförde mellan åren 2006 och 2015 
– bidrar i synnerhet till miljömålen ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Ett rikt od-
lingslandskap”, ”God bebyggd miljö” och ”Levande skogar”. Inventeringen
ingår i det nationella åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kul-
turlandskapet som Naturvårdsverket har tagit fram.

När det gäller bevarandet av särskilt skyddsvärda träd spelar Sverige en nyck-
elroll i ett internationellt perspektiv. Här finns fortfarande större bestånd av 
jätteträd kvar, något som saknas i Central-europa efter flera sekel av hård ex-
ploatering. I ett nationellt perspektiv utmärker sig vårt eget län genom det 
stora beståndet jätteekar som växer här. Bara i Stockholms län finns över 
4 000 jätteekar. 

Då känns det tryggt, särskilt i tider med stor inflyttning och av hög bebyg-
gelse- och utvecklingstakt, att vi med resultaten av den gjorda inventeringen 
nu vet var de extra skyddsvärda träden finns. Och vilka åtgärder som krävs för 
att vårda dem.  

Det känns också bra att det största hotet mot våra skyddsvärda träd inte är 
exploatering utan snarare risker i form av igenväxning och bristande skötsel. 
Det är något vi tillsammans kan åtgärda. 

Med rapporten vill vi sprida kunskap om Naturvårdsverkets och Länsstyrelsen 
i Stockholms läns åtgärdsarbete med särskilt skyddsvärda träd och bidra med 
ett underlag för kommuner, myndigheter och andra aktörer att bistå i det fort-
satta arbetet. 

Magdalena Bosson 

Stockholm, mars 2016 
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Foto 1. Det grövsta trädet i Stockholms län är en ek som står på Nynäs gård i Nynäshamns 
kommun. Denna gigant mäter över 10,55 meter i omkrets vid brösthöjd. Foto: Miguel Jaramillo 
(Länsstyrelsen i Stockholm). 
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Sammanfattning 

År 2004 fastställde Naturvårdsverket ett åtgärdsprogram för att stärka 
möjligheterna att bevara särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. 
Åtgärdsarbetet omfattar hela landet och förväntas, förutom att bevara många 
grova, gamla och ihåliga träd – bidra till att uppnå fyra av Sveriges 
nationella miljömål. 

Denna rapport beskriver det arbete som Länsstyrelsen i Stockholm utfört 
under åren 2006–2015. En stor del av arbetet har bestått i att identifiera 
särskilt skyddsvärda träd genom systematiska trädinventeringar. 

Med rapporten vill Länsstyrelsen ge kommuner, myndigheter och andra 
aktörer information om det framtagna inventeringsunderlaget i hopp om att 
det kan leda till bättre skydd och större hänsyn vid exploatering eller annan 
typ av påverkan på miljöer med värdefulla träd. 

Läsanvisning 
Rapporten är indelad i fyra olika temakapitel. Det går bra att läsa rapporten 
som helhet eller de olika delarna var för sig. Delarna är: 

1) Trädinventeringens metod och resultat, samt den geografiska
fördelningen, både inom hela länet och uppdelad per kommun

2) Värden knutna till särskilt skyddsvärda träd

3) Hot, utmaningar och åtgärder

4) Framtiden

Det inledande kapitlet analyserar resultatet av inventeringen med 
utgångspunkt från de cirka 30 000 särskilt skyddsvärda träd som inventerats 
runt om i länet. Till exempel intar Stockholms län en särställning vad gäller 
värdefulla ekar då cirka 50 procent av antalet inventerade träd här är just 
gamla och grova träd s.k. jätteträd. Resultatet visar även att omkring 30 
procent av alla inventerade träd i länet hotas av igenväxning. Samtidigt finns 
en stor del av de särskilt skyddsvärda träden i urbana miljöer där 
exploaterings- och avverkningsfrågor kan bli aktuella. Tidigare analyser har 
identifierat ett antal kärnområden som beskrivs kortfattat. 

Det andra kapitlet beskriver olika värden som finns knutna till särskilt 
skyddsvärda träd. Träden, som utgör livsmiljöer för många olika arter, 
lämnar även kulturhistoriska spår med fascinerande berättelser knutna till 
sig. Träden bidrar även till många olika typer av ekosystemtjänster som till 
exempel temperaturreglering, bullerminskning, stressdämpning. Andra 
tjänster träden ger är att fungera som källa till återhämtning, estetik eller som 
påminnelse för det kollektiva minnet av människans tidigare generationer. 



Det tredje kapitlet diskuterar olika typer av hot, utmaningar och åtgärder. 
Idag bidrar till exempel urbaniseringen till stora förändringar i landskapet 
genom ett ökat tryck på exploatering med ny bebyggelse och infrastruktur.  
Vidare spår befolkningsprognoser för Stockholms län en fortsatt ökning. Det 
ställer krav på fortsatt hänsyn vid kommande expansion av länets tätorter. 
När obebyggd mark tas i anspråk finns det en risk att värdefulla grön-
områden förstörs och att  biologiska mångfalden hotas. För att minska denna 
förlust är det nödvändigt att ny bebyggelse utformas på ett sätt som 
omfamnar och förstärker förutsättningarna för biologisk mångfald och tar 
hänsyn till habitat och spridningsvägar. Rapporten visar att sju procent av 
länets särskilt skyddsvärda träd finns inom områden utpekade som regional 
stadsbygd med utvecklingspotential. Med tanke på länets särställning för t 
gamla och grova träd, är det viktigt att konfliktområden kartläggs för att 
möjliggöra bra planeringsunderlag. 

Ytterligare ett hot mot de särskilt skyddsvärda träden och dess biologiska 
mångfald är igenväxning. Länsstyrelsen i Stockholm har arbetat löpande 
med friställning av ekar i olika delar av länet. Då friställning är en mycket 
resurskrävande åtgärd bör den framtida skötseln fokusera på extensivt bete i 
de marker där detta är möjligt. 

I det avslutande kapitlet beskrivs behovet av fortsatta insatser kring skydd, 
förvaltning och metodutveckling.  Den närmaste tiden har till exempel 
Länsstyrelsen och länets kommuner flera utmaningar kring hur databasen 
ska användas och utvecklas. En aspekt är hur skyddsvärda träd på privat 
tomtmark ska hanteras. Det finns troligtvis  en stor mängd träd som uppfyller 
kraven för att benämnas som särskilt skyddsvärda träd som ännu inte ingår i 
det dokumenterade underlaget. Ett flertal träd finns även i skogsmarker där 
Skogsstyrelsen har ett stort ansvar att registrera och värna särskilt 
skyddsvärda träd. 
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Del 1 
Trädinventering av  

särskilt skyddsvärda träd 
i Stockholms län
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Foto 2. Jätteek i Österåkers kommun. Bredvid bilden står Christer Olsson som varit med och 
genomfört inventeringen av särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län. Foto: Miguel 
Jaramillo (Länsstyrelsen i Stockholm). 
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Inledning 

För att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling har Sveriges riksdag tagit 
fram 16 miljökvalitetsmål som ska leda det svenska miljöarbetet1. Sverige 
har även anslutit sig till konventionen om biologisk mångfald (CBD) för att 
bevara ekosystem och naturliga livsmiljöer samt bibehålla livskraftiga popu-
lationer av arter i deras naturliga miljö2. För att arter som är knutna till 
gamla, grova och ihåliga träd ska ha förutsättningar att fortleva i Sverige är 
det därför nödvändigt att bevara deras livsmiljöer. Gamla, grova och ihåliga 
träd har unika egenskaper som är särskilt viktiga för den biologiska mång-
falden och hyser många olika växt- och djurarter. Förekomsten av dessa träd 
minskade kraftigt som följd av rationaliseringen i jord- och skogsbruket 
under 1800– och 1900–talet. Det finns i stort sett inga jätteträd kvar i Centra-
leuropas slättområden. De större förekomster som fortfarande finns kvar, då 
huvudsakligen av ek, återfinns framför allt i norra England och Sverige3. 
Sverige spelar därför en nyckelroll i det internationella arbetet för att bevara 
dessa så kallade särskilt skyddsvärda träd.  

År 2004 fastställde Naturvårdsverket ett styrande verktyg för att skapa möj-
ligheter att bevara grova, gamla och ihåliga träd, nämligen ett åtgärdspro-
gram (ÅGP) för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Programmet tar 
upp riktlinjer för arbetet med att bevara dessa träd, vilket förväntas bidra till 
att uppnå fyra av Sveriges nationella miljömål, nämligen ”Ett rikt odlings-
landskap”, ”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö” och ”Ett rikt växt- och 
djurliv”. 

En betydande del av arbetet med att bevara särskilt skyddsvärda träd har 
varit att identifiera träd i så stor utsträckning som möjligt genom systema-
tiska trädinventeringar. Idag har de flesta län inventerats med undantag för 
de nordligaste länen. Trädinventeringen i Stockholms län färdigställdes år 
2015 och sammantaget inventerades nästan 30 000 enskilda träd. Invente-
ringen omfattade främst fastlandet samt större öar i den inre skärgården. 

Stockholms län är Sveriges folkrikaste län med nästan 2,2 miljoner invånare 
och har Storstockholm som en central knutpunkt4. Länet består av 26 kom-
muner av varierande ytstorlek och omgivningar (karta 1). På grund av en 
förväntad kraftig befolkningsökning fram till år 2030 ställs krav på fortsatt 
expansion av bebyggelse och infrastruktur5, vilket innebär att obebyggda 
områden riskerar att exploateras. Stockholms län uppskattas å andra sidan 
omfatta cirka 4 000 grova jätteekar6 med en omkrets över fyra meter, vilket 
placerar länet i topplistan ur ett nationellt perspektiv. Med ett ökat exploate-
                                                 
1 Naturvårdsverket 2012a 
2 Naturvårdsverket 2010 
3 Naturvårdsverket 2004 
4 SCB 2014 
5 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2010a 
6 Jaramillo, M., muntlig information, 2015 



ringstryck finns en risk att dessa unika miljöer tas i anspråk och för att und-
vika detta är det viktigt att synliggöra det arbete som görs för att uppnå ett 
bevarande av särskilt skyddsvärda träd. 

Karta 1. Översiktskarta med länets samtliga kommuner och naturskyddade områden.

Syfte och rapportens struktur 
Den här rapporten syftar till att informera om Naturvårdsverkets och länssty-
relsernas arbete med särskilt skyddsvärda träd med fokus på det omfattande 
arbete som bedrivits av Länsstyrelsen i Stockholm. Syftet har också varit att 
bidra med ett underlag för kommuner, myndigheter och andra aktörer 
som kan leda till bättre skydd eller större hänsyn när exploatering eller annan 
typ av påverkan på miljöer med värdefulla träd blir aktuell. Eftersom områ-
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den med värdefulla träd inte heller har några administrativa gränser är ytter-
ligare ett mål att projektet leder till en större samverkan bland alla berörda 
aktörer, till exempel genom att arbeta över kommungränser. 

Rapporten belyser även några av de olika värden som finns knutna till sär-
skilt skyddsvärda träd och behandlar eventuella hot, skötselåtgärder och 
fortsatta utmaningar. 

Rapporten är uppdelad i fyra temakapitel; 1) trädinventeringens metod och 
resultat, samt den geografiska fördelningen, både inom hela länet och uppde-
lad per kommun, 2) värden knutna till särskilt skyddsvärda träd, 3) hot, ut-
maningar och åtgärder, och 4) framtiden. Dessutom tillkommer ett par bila-
gor, bland annat en mindre studie om sambandet mellan förekomsten av 
särskilt skyddsvärda träd och intressanta känsliga arter. Det går utmärkt att 
läsa rapporten som helhet eller de olika delarna var för sig. 

Foto 3. Ryttareken vid Hjorthagen på norra Djurgården i Stockholm. Numera avverkad. 
Foto: Miguel Jaramillo (Länsstyrelsen i Stockholm). 
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Bakgrund 

Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd 
En viktig del av Naturvårdsverket arbete är att bevara Sveriges djur- och 
växtarter samt deras livsmiljöer. Mellan fem och tio procent av landets arter 
bedöms vara hotade eller missgynnande vilket innebär att deras överlevnad 
inte är säkrad på sikt. För att åstadkomma en gynnsam bevarandestatus för 
rödlistade arter och deras livsmiljöer inrättar Naturvårdsverket särskilda 
åtgärdsprogram, ÅGP. Ett exempel på ett sådant är åtgärdsprogrammet för 
särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet, som förväntas ha positiva effek-
ter för över 400 rödlistade arter. 

 
Figur 1. Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet fastställdes av 
Naturvårdsverket år 2004. 

Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet togs 
fram år 2004 och utgör en vägledning för arbetet med att bevara träd som 
viktiga livsmiljöer för många olika arter i kulturlandskapet7. Det är även ett 
komplement till den bevarandestrategi som Naturvårdsverket och Skogssty-
relsen utarbetat för långsiktigt skydd av värdefulla naturområden på skogs-
mark. Sammanfattningsvis är syftet med åtgärdsprogrammet att: 

• Ge en översikt av befintlig kunskap om det svenska beståndet av na-
turligt förekommande trädslag med avseende på förekomstfrekvens 
och bevarandestatus med fokus på grova lövträd i kulturlandskapet. 

                                                 
7 Naturvårdsverket 2004 
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• Beskriva och informera om de grova, gamla och ihåliga trädens sär-
skilda betydelse för biologisk mångfald. 

• Föreslå prioriterade kunskapsbehov, lämpliga bevarandeåtgärder 
samt insatser för information och utbildning. 

• Föreslå bevarandemål samt ansvarsfördelning mellan berörda aktö-
rer. 

Naturvårdsverket bedömer att det tio år långa arbetet med åtgärdsprogram-
met har varit framgångsrikt men behov av ytterligare insatser har dock iden-
tifierats. Åtgärdsprogrammet har utvärderats och omprövats inför en ny pro-
gramperiod år 2012–20168. Nya mål och åtgärder samt en vision har tagits 
fram. Åtgärderna samordnas mellan olika intressenter, varigenom kunskapen 
om träden och förståelsen för deras betydelse för biologisk mångfald ökar. 

Vad är ett särskilt skyddsvärt träd? 
Begreppet särskilt skyddsvärt träd fungerar i åtgärdsprogrammet som ett 
samlingsnamn för jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd. Vissa träd 
uppmärksammas särskilt på grund av deras betydelse för biologisk mång-
fald, däribland grova och gamla ekar. Även grova, gamla och ihåliga träd i 
gårdsmiljöer, parker, kyrkogårdar, alléer och andra vägnära träd samt ham-
lade träd inkluderas under samlingsnamnet. 

Definitionen av särskilt skyddsvärda träd är: 

• Jätteträd; träd grövre än en 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 centimeter i diameter i brösthöjd 
med utvecklad hålighet i huvudstam. 

Både levande och döda träd ingår i definitionen av särskilt skyddsvärda träd 
och definieras utifrån egenskaper hos det enskilda trädet. De träd som inte 
uppfyller något av kriterierna kan naturligtvis ändå ha ett kulturmiljövärde 
eller värde som livsmiljö för rödlistade arter, men inkluderas alltså inte i 
trädinventeringen. Om rödlistade arter upptäcks på ett träd som inte upp-
fyller kriterierna för att vara ett särskilt skyddsvärt träd, beror förekomsten 
av dessa arter snarare på lokala förutsättningar, såsom hög luftfuktighet, än 
specifika egenskaper hos det enskilda trädet9. 

                                                 
8 Naturvårdsverket 2012 
9 Naturvårdsverket 2012 
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Miljöer med särskilt skyddsvärda träd 
För att kartlägga Stockholm läns särskilt skyddsvärda träd och identifiera 
samt effektivisera skötselbehovet av dessa, har Länsstyrelsen genomfört en 
trädinventering. Denna inventering är en del av Naturvårdsverkets åtgärds-
program för skyddsvärda träd i kulturlandskapet och har prioriterats i fem 
olika miljöer10: 

• Miljöer med gamla, grova ekar och jätteträd

Denna miljö finns främst i betesmarker och kring större gårdar. Ek är det 
trädslag som är i särklass vanligast vad gäller jätteträd (träd över en meter i 
diameter) i hela Sverige. Det totala antalet gamla och grova ekar bedöms 
uppgå till 120 000–140 000 varav nästan 80 procent hittas utanför skyddade 
områden. 

• Gårdsmiljöer

I gårdsmiljöer hittas ofta gamla och grova träd som utgör så kallade vårdträd. 
Ett vårdträd fanns förr i tiden på i stort sett samtliga gårdar och ansågs vara 
ett tecken på gårdens välfärd och lycka. Idag planteras vårdträd som en sym-
bol för gemenskap mellan människor och för människans koppling till natu-
ren. 

De vanligaste trädslagen som påträffas i gårdsmiljöer är ek, lind och ask. I 
dagsläget saknas dock kunskap om antal gamla och grova träd i just denna 
miljö. 

• Parker och kyrkogårdar

I den urbana och stadsnära miljön påträffas ofta ett stort antal gamla och 
grova träd i parker och kyrkogårdar. I södra Sverige hyser dessa områden de 
äldsta träden som går att finna i omgivningen. Dessa områden utgör även 
viktiga miljöer för hotade och sällsynta djur- och växtarter. 

Foto 4. Botkyrka kyrka med hamlade träd. Kyrkogårdar är en av de prioriterade miljöerna 
i trädinventeringen. Foto: Hans Sandberg (Länsstyrelsen i Stockholm). 

10 Sandberg 2013 
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• Alléer och vägnära träd

En allé utgörs av minst fem planterade lövträd i en enkel eller dubbel rad 
längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg, eller i ett i övrigt öppet 
landskap11. Alléer ska till övervägande del även utgöras av vuxna träd. En-
ligt miljöbalken omfattas alléer av biotopskydd vilket innebär att det inte är 
tillåtet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada natur-
miljön. 

Foto 5. Torsåkers allé med träd som beskurits. Alléer är en av de prioriterade miljöerna i 
trädinventeringen. Foto: Mattias Jansson (Länsstyrelsen i Stockholm). 

Alléer är särskilt värdefulla ur biologisk synpunkt eftersom de planterades 
under 1600– och 1700–talet vilket gör att alléerna omfattar många gamla 
träd. I alléer är det därför vanligt att hitta särskilt skyddsvärda träd. De utgör 
viktiga livsmiljöer för arter men fungerar även som spridningsvägar och 
ledlinjer i landskapet. 

• Miljöer med hamlade träd

Med hamlade träd menas träd som påverkats av en särskilt skötselteknik som 
kallas för hamling. Tekniken innebär att samtliga grenar beskärs med regel-
bundna intervall. Anledningen till att träd hamlades var bland annat för att 
samla vinterfoder till boskapsdjur och därför finns sådana träd främst på 
tidigare slåtterängar och kring gamla gårdsmiljöer, och ask och lind är de 
dominerande trädslagen. De hamlade träd som inventerats enligt åtgärdspro-
grammet har oftast spår från äldre tiders hamling. Det totala antalet hamlade 
träd uppskattas till cirka 700 000, varav drygt hälften finns på Gotland. 

11 Naturvårdsverket 2014 
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Trädinventering i Stockholms län 

Metodik 
Inventeringen av särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län genomfördes 
under åren 2006–2015 och har följt Skogsstyrelsens metodik för inventering 
av jätteträd12 med vissa modifikationer. Geografiskt sett omfattar invente-
ringen fastlandet samt större skärgårdsöar. Samtliga 26 kommuner invente-
rades under denna period och inventeringen har omfattat all offentlig mark, 
men tomtområden och marker av liknande karaktär har inte ingått på grund 
av begränsade resurser. Undantag är de platser där markägare haft ett in-
tresse att få sina särskilt skyddsvärda träd inventerade eller där privata tom-
ter kunnat inventeras på avstånd. 

Ett första urval av lämpliga miljöer gjordes med utgångspunkt från tidigare 
befintliga databaser och olika geografiska data. Bland de viktigaste dataun-
derlagen användes Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, Jordbruksver-
kets ängs- och hagmarksinventering (TUVA), Trafikverkets alléinventering, 
länsstyrelsens databas över alléer på enskild mark, Länsstyrelsens naturmin-
nen, Skogsstyrelsens naturvärdesinventeringar, skötselplaner för olika natur-
reservat och bevarandeplaner för Natura 2000-områden. Vidare genomfördes 
översiktliga flygbildstolkningar som resulterade i ytterligare intressanta mil-
jöer för inventeringen. I samband med att inventeringarna påbörjades upp-
märksammades arbetet även i lokala tidningar och på kommunernas hemsi-
dor vilket resulterade i att ett flertal tips inkom om miljöer med särskilt 
skyddsvärda träd. I vissa kommuner fanns även befintlig data om gamla, 
grova och ihåliga träd som kunde användas i inventeringen, exempelvis i 
Huddinge, Stockholm, Lidingö och Nacka.  

Under år 2006 inventerades träden med hjälp av pappersblanketter och 
handhållna GPS-mottagare (gäller för kommunerna Österåker, Täby och 
Danderyd). Informationen lagrades senare i en databas. Från år 2007 och 
framåt användes handdatorer med en extern GPS-mottagare och en applikat-
ion för registrering av träd. Applikationen utvecklades av Andreas Zetter-
berg från företaget Modulo.  

Inventeringen bestod dels av registrering av särskilt skyddsvärda träd som 
punktobjekt, dels av registrering av miljöer med särskilt skyddsvärda träd 
eller efterträdare som ytobjekt. Inventeringen har således bestått av två del-
inventeringar; en inventering av enskilda särskilt skyddsvärda träd och en 
inventering av de berörda trädens omgivande miljö. De parametrar som har 
samlats in under inventeringen beskrivs närmare i bilaga 1. Inventeringsun-
derlaget har lagrats i en geodatabas men finns även som separata shapefiler 
vilka innehåller geografisk information och olika attribut. All geodata är 

                                                 
12 Hultengren & Nitare 1999 
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öppen att använda och finns på Länsstyrelsens hemsida under ”Länsvisa 
geodata/Stockholms län” och kan laddas direkt som zip-fil 13. 

Med tiden är målet att alla träd även ska vara tillgängliga i den nationella 
webbportalen www.tradportalen.se. 

Vilka har utfört inventeringen? 

Under inventeringens uppstartsfas ansvarade Miguel Jaramillo vid 
naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Stockholm för såväl metod-
utveckling som inventeringsarbete. De senaste åren har de största delarna 
av inventeringen utförts med hjälp av externa konsulter eller av projekt-
anställda. De flesta som på ett eller annat sätt har bidragit till 
inventeringens genomförande listas i bilaga 2. 

Felkällor 

Naturligtvis finns det risk för skillnader i bedömning när många personer har 
bedömt delvis subjektiva parametrar. Detta anses vara av mindre betydelse 
när målet för inventeringen främst har varit att identifiera samt bedöma sköt-
selbehovet för de särskilt skyddsvärda träden och deras miljöer. Eftersom en 
person haft det övergripande ansvaret genom hela processen har inventering-
en haft en relativ enhetlig kvalitet. För de parametrar med många valmöjlig-
heter som stor förekomst av mulm eller trädets vitalitet, har det även ingått 
utbildning och kalibrering när nya inventerare påbörjat inventeringen. Ytter-
ligare några faktorer som är viktiga att beskriva är:   

• Externa GPS-mottagare har i vanliga fall en noggrannhet på 10–20
meter. Detta kan exempelvis medföra problem om utvecklingen av
enskilda träd ska följas upp. I urbana miljöer kan även denna fel-
marginal medföra svårigheter att lokalisera träden. Inventerare har
dock haft möjlighet att korrigera koordinaterna genom att flytta
punktobjekten i en karta i efterhand. Detta har å andra sidan inte an-
vänts konsekvent i inventeringen.

• Gränserna för de inventerade ytorna, det vill säga miljöer med
skyddsvärda träd eller efterträdare är grovt inritade. Syftet med de
inventerade miljöerna har varit att ge ett underlag om trädens omgi-
vande miljö, exempelvis närvaro av efterträdare eller skötselbehov
för hela miljön. Eftersom detaljerade avgränsningar är en tidskrä-
vande process begränsades insatsen till grövre gränsdragningar som
därmed bör användas som en indikation.

• Vid uppstart av varje inventeringsperiod genomfördes en kalibrering
där inventerare som inte jobbat med projektet tidigare fick lära sig
metodiken. För de parametrar där inventeraren gjort en subjektiv be-
dömning baseras klassificeringen i de flesta fall på de erfarenheter
inventeraren haft från liknande inventeringar. Ett exempel är klassi-

13 http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-geodata/stockholms-lan/Pages/default.aspx  
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ficeringen av håligheter med olika mängder mulm, då det vid ett 
flertal tillfällen inte gick att uppskatta mängden mulm. I dessa fall 
var både inventerarens erfarenhet samt hålighetens storlek avgö-
rande för klassningen.  

• Även om inventeringen har varit omfattande uppskattas det att cirka 
10–15 procent av de särskilt skyddsvärda träden (främst på privat 
tomtmark) inte omfattats av inventeringen. Dessa träd kan vara av-
görande att inkludera i arbeten med landskapsplanering och därför 
kommer en kompletterande inventering av särskilt skyddsvärda träd 
i urbana miljöer att behövas i framtiden. Även i skogliga miljöer 
finns säkert en hel del grova träd som inte identifierats på grund av 
alltför stor igenväxning.  

• Eftersom projektets syfte var att identifiera särskilt värdefulla träd i 
kulturlandskapet med tyngdpunkt på ädellövträd, nedprioriterades 
generellt miljöer med barrträd. De prioriterade miljöerna nämndes 
på sidorna 18–19.  

• Träd med knölar på stammen går att mäta på olika sätt. Generellt har 
dock måttet i den smalaste delen under brösthöjd använts. På flera 
av de grövsta träden har omkretsen mätts upp till tre gånger och det 
smalaste resultatet har blivit det gällande måttet. 

• Bedömningen av ett träds vårdbehov vid inventeringstillfället jäm-
fört med dagens situation är en parameter som innebär en osäkerhet 
eftersom mycket kan hända under en inventeringsperiod. En del 
skötselåtgärder kan till exempel redan ha påbörjats i de miljöer där 
tidigare skötsel upphört och vårdbehovet varit akut. Av denna an-
ledning anses det vara nödvändigt att skötselbehovet följs upp och 
att underlaget helst uppdateras vart femte år.   

Resultat och statistik 
Totalt har 29 866 särskilt skyddsvärda träd inventerats som enskilda punkt-
objekt och 5 203 trädmiljöer inventerats som ytor i Stockholms län mellan 
åren 2006–2015. Av samtliga trädpunkter inom Stockholms län är ek det 
vanligaste förekommande trädslaget och utgör 63 procent av alla träd (dia-
gram 1). Det näst mest förekommande trädslaget är lind, som utgör 13 pro-
cent, följt av ask på dryga åtta procent. Det är även vanligast att träd har en 
omkrets mellan tre till fyra meter (diagram 2). 
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Diagram 1. Trädslagsfördelning av särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län. 

 
Diagram 2. Omkretsfördelning, centimeter vid brösthöjd, av samtliga särskilt skyddsvärda träd i 
Stockholms län. 

Vad gäller trädbeståndsinventeringen (ytobjekt) är den mest förekommande 
naturtypen lövskog, 20 procent, följt av blandskog, 14 procent, och betes-
mark, 12 procent. Det är också vanligare att det finns många efterträdare14 

                                                 
14 Enligt inventeringens metodik innebär efterträdare träd med en omkrets om cirka 200 till 314 centimeter 
som inte uppfyller kriterier för att klassificeras som särskilt skyddsvärda. 
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till de särskilt skyddsvärda träden; 37 procent av alla ytobjekt har många 
efterträdare och 35 procent har enstaka efterträdare. Många efterträdare in-
nebär att det finns lika många eller fler efterträdare än de inventerade särskilt 
skyddsvärda träden i den aktuella miljön. Få efterträdare betyder att det finns 
färre efterträdare än de inventerade särskilt skyddsvärda träden i den aktuella 
miljön. 

Med hjälp av trädbeståndsinventeringen beräknades antal enskilda särskilt 
skyddsvärda träd inom de olika naturtyperna och miljöerna. Flest skydds-
värda träd hittades i lövskog, blandskog och på betesmarker (diagram 3). 

 
Diagram 3. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i olika naturtyper och miljöer. 

Vad gäller de prioriterade inventeringsmiljöerna hittades 4320 skyddsvärda 
träd i alléer och vid vägkanter samt 3665 träd i parker och på kyrkogårdar. 
Baserat på statistik om trädens stamomkrets går det att få fram information 
och en indikation om miljöer med jätteträd och grova ekar. Genom att söka 
ut antal träd med en diameter över en meter (eller över 314 centimeter i om-
krets vid brösthöjd) identifierades 14 258 skyddsvärda träd vilka kan klassi-
ficerat som jätteträd. Det motsvarar knappt 48 procent av totala antalet sär-
skilt skyddsvärda träd i länet. Av dessa 14 258 jätteträd består 11 470 av 
jätteekar, vilket innebär drygt 80 procent av länets bestånd med jätteträd. 
Vad gäller miljöer med hamlade träd, visade statistiken av de enskilda 
skyddsvärda träden att 2960 träd hade spår av pågående, upphörd eller ny 
hamling. 

Ytterligare statistik som kan utläsas i trädinventeringens geodata är informat-
ion om trädets vitalitet, exponering, skötselbehov, kulturspår, håligheter, hot, 
vårdbehov, spår av brand, och exponerad ved. Vad gäller vitalitet, det vill 
säga livsdugligheten eller livskraften, bland de särskilt skyddsvärda träden är 
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majoriteten, 48 procent, friska (diagram 4). Nästan 39 procent är skadade 
och 12 procent är antingen döda eller döende. 

Diagram 4. Vitalitet av särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län. 

Foto 6. Döende grov klibbal i Huddinge kommun. Foto: Rickard Vestin (Huddinge kommun). 

Foto 7. Dött liggande grovt träd. Foto: Miguel Jaramillo (Länsstyrelsen i Stockholm). 

Av samtliga inventerade särskilt skyddsvärda träd är det 61 procent som inte 
har haft något vårdbehov vid besökstillfället (diagram 5). Å andra sidan är 
det 26 procent som behöver skötas inom en period om tio år och knappt 12 
procent som behöver akut vård. 
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Diagram 5. Vårdbehov bland särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län. 

Foto 8. En stor del av de särskilt skyddsvärda träden riskerar att dö på grund av igenväxning 
och en del områden har mer akuta vårdbehov än andra. Med hjälp av statistik från trädinvente-
ringen kan Länsstyrelsen i Stockholm se vilka miljöer som har akut vårdbehov där skötselinsatser 
som exempelvis röjning bör prioriteras. Foto: Miguel Jaramillo (Länsstyrelsen i Stockholm). 

För mer statistik från trädinventeringen hänvisas läsaren till följande 
kapitel och sidor: 

• Håligheter och mulm Kapitel 2, sida 96 

• Förekomst av exponerad ved Kapitel 2, sida 99 

• Trädets exponering Kapitel 2, sida 100 

• Kulturspår Kapitel 2, sida 114 

• Hot Kapitel 3, sida 123 
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Geografisk fördelning 

Rumslig fördelning i länet 

Trädpunktsinventering 

Trädpunktsinventeringen har genomförts i hela länet och avser de priorite-
rade miljöerna som anges i Naturvårdverkets ÅGP och som nämnts i föregå-
ende avsnitt (karta 2). 

 
Karta 2. Översiktskarta med länets samtliga inventerade särskilt skyddsvärda träd. 
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Den kommun med flest skyddsvärda träd är Norrtälje kommun som innehar 
3 951 träd vilket motsvarar cirka 13 procent av samtliga särskilt skyddsvärda 
träd i länet. På andra plats kommer Stockholms stad som har 3 386 skydds-
värda träd, drygt elva procent, och på tredje plats Södertälje kommun som 
hyser 2 799 skyddsvärda träd, drygt nio procent (diagram 6). 

 
Diagram 6. Fördelning av antalet särskilt skyddsvärda träd per kommun i Stockholms län. 

Förutom antalet särskilt skyddsvärda träd inom varje kommun är det även 
intressant att undersöka hur antalet särskilt skyddsvärda träd förhåller sig till 
varje kommuns landareal. Det ger en bild om vilka kommuner som har tätast 
bestånd av de särskilt skyddsvärda träden. 

Analysen visar att Solna stad har tätast bestånd med 50 särskilt skyddsvärda 
träd per kvadratkilometer landyta (tabell 1). På delad andraplats kommer 
Sollentuna kommun och Stockholms stad med 18 särskilt skyddsvärda träd 
per kvadratkilometer. På tredje plats kommer Lidingö stad med 17 träd per 
kvadratkilometer. Kommunerna med lägst trädkvot är Vallentuna, Norrtälje 
och Nykvarn. Detta är intressant eftersom Norrtälje har flest antal särskilt 
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skyddsvärda träd i hela länet, men tillhör de kommuner med glesa bestånd i 
relation till landyta. 

Tabell 1. Antalet särskilt skyddsvärda träd per kvadratkilometer landyta inom respektive kom-
mun i Stockholms län. 

Kommun 
Kvadratkilometer 
landyta 

Antal särskilt 
skyddsvärda 
träd 

Antal särskilt skydds-
värda träd per 
kvadratkilometer lan-
dyta 

Solna 19.3 965 50 

Sollentuna 52.6 942 18 

Stockholm 187.2 3351 18 

Lidingö 30.8 521 17 

Danderyd 26.4 409 15 

Upplands Väsby 75.1 1117 15 

Ekerö 217.7 2289 11 

Nacka 95.1 983 10 

Tyresö 69.3 708 10 

Vaxholm 57.9 446 8 

Österåker 312.4 2319 7 

Järfälla 53.8 381 7 

Salem 54.1 373 7 

Sundbyberg 8.7 47 5 

Södertälje 525.2 2792 5 

Botkyrka 194.2 872 4 

Upplands-Bro 235.5 975 4 

Värmdö 448 1691 4 

Huddinge 131 465 4 

Sigtuna 327.4 1063 3 

Täby 60.7 171 3 

Nynäshamn 358.8 1005 3 

Haninge 458.1 1260 3 

Nykvarn 152.8 372 2 

Norrtälje 2016 3953 2 

Vallentuna 358.4 396 1 

 

Vad som är intressant med det här resultatet är att de flesta tätortskommu-
nerna har högt antal särskilt skyddsvärda träd i förhållande till landareal 
jämfört med landsortskommunerna. Denna iakttagelse går i linje med tidi-
gare projekt som bland annat visat att miljöer i tätorter kan hysa minst lika 
stora naturvärden som landsbygdsmiljöer15. 

                                                 
15 Hultengren 1997 
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Täthetsanalyser av särskilt skyddsvärda träd 

Med hjälp av en GIS-analys har en länstäckande täthetsanalys av samtliga 
särskilt skyddsvärda träd genomförts. Täthetsanalysen har förenklats så att 
minst ett skyddsvärt träd per kvadratkilometer redovisas i nedanstående 
kartbild. 

 
Karta 3. Täthetsanalys av varje enskilt särskilt skyddsvärt träd i Stockholms län. Resultatet visar 
antalet träd per kvadratkilometer inom en sökradie om en kilometer. 

Analysen visar en del områden med högre täthet av särskilt skyddsvärda 
träd, exempelvis Norra och Södra Djurgården i Stockholms stad. Resultatet 
har varit användbart för att identifiera länets kärnområden, vilka redovisas på 
följande sida. 
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Kärnområden med särskilt skyddsvärda träd 

Med hjälp av täthetsanalysen och tidigare projekt16 har följande kärnområ-
den med skyddsvärda träd identifierats inom Stockholms län: 

• Drottningholm, Ekerö kommun
• Gålö, Haninge kommun
• Häringe, Haninge kommun
• Norra och Södra Djurgården, Stockholms stad
• Farsta, Sköndal och Skarpnäck, Stockholms stad
• Mörkö, Södertälje kommun
• Ekebyholm, Norrtälje kommun
• Norr Malma och Norra Järsö, Norrtälje kommun
• Sättraby, Norrtälje kommun
• Uddeboö och Solbacka, Norrtälje kommun
• Käringboda, Nynäshamns kommun
• Bornsjöns naturreservat, Salems kommun
• Rosersberg, Sigtuna kommun
• Venngarn, Sigtuna kommun
• Hörningsholm, Södertälje kommun
• Tullgarn, Södertälje kommun
• Solberga och Raksta, Tyresö kommun
• Siggesta, Värmdö kommun
• Roslags-Kulla, Österåkers kommun

Foto 9. Stockholm stads eklandskap på Djurgården utmärker sig som ett regionalt men även 
nationellt viktigt kärnområde för arter knutna till grova, gamla och ihåliga ekar. Kommunen har 
dessutom det starkaste beståndet av den bredbandade ekbarkbocken, en art som bara är känd 
från Stockholms län efter 1990. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 

16 Bovin 2015 
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De tio grövsta särskilt skyddsvärda träden i länet 

Stockholms län har några av Sveriges grövsta träd. Dessa träd har i stor ut-
sträckning registrerats i trädinventeringen och i detta avsnitt redogörs var det 
är möjligt att besöka länets tio grövsta träd (karta 4). 

 
Karta 4. Länets tio grövsta särskilt skyddsvärda träd. 

Nästan en tredjedel av länets tio grövsta träd finns i Ekerö kommun. Tre 
jätteträd är över tio meter i omkrets vilket gör att de ger ett storslaget intryck 
i landskapet (tabell 2).  

Tabell 2. De grövsta särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län. 

Kart-ID Trädslag 
Omkrets 
(centimeter) 

Kommun 
Närmast hållplats eller spår-
plattform för kollektivtrafik 

1 Ek 1055 Nynäshamn Nynäs gods (buss) 

2 Ek 1035 Ekerö Knalleborg (buss) 

3 Ek 1025 Ekerö Parksidan (buss) 

4 Ek 975 Norrtälje Närtuna skola (buss) 

5 Ek 960 Södertälje Hörningsholm (buss) 

6 Lind 922 Ekerö Svartsjö slott (buss) 

7 Ek 917 Stockholm Waldermarsudde (spårvagn) 

8 Pil 840 Upplands-Bro Rättarboda (buss) 

9 Ek 840 Värmdö Siggesta (buss) 

10 Ek 830 Botkyrka Segersbyvägen (buss) 
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Foto 10. Nynäsgårdseken är länets största särskilt skyddsvärda träd och har en omkrets om 
1055 centimeter vid brösthöjd (kart-ID 1, karta 4). Foto: Miguel Jaramillo (Länsstyrelsen i Stock-
holm län). 

Nynäsgårdseken är Stockholms läns grövsta särskilt skyddsvärda träd och 
står på Nynäs gård i Nynäshamn kommun. Denna jätte mäter över 10,55 
meter i omkrets vid brösthöjd och har en stor ihålighet. Sägnen säger att 
kvinnor som kom med båt för att ta sig till kyrkan under 1700–talet använde 
jätteekens hålighet för att byta om inför gudstjänsten. För att besöka detta 
träd är det enklast att ta sig med buss till hållplatsen Nynäs gods. 

Foto 11. Miguel Jaramillo (t.h.) och Mats Gothnier (t.v.) från Länsstyrelsen i Stockholm står 
framför länets grövsta särskilt skyddsvärda träd. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 
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Foto 12. Ekebyhovseken kommer på andra plats i länet (kart-ID 2, karta 4). Eken uppmäter 
till 1035 centimeter i omkrets vid brösthöjd. Foto: Miguel Jaramillo (Länsstyrelsen i Stockholm). 

Ekebyhovseken pryder en av alla de åkrar som finns i Ekerö kommun och 
ger ett mäktigt intryck i landskapsbilden. Jätteeken mäter 10,35 meter i om-
krets och är därmed Stockholms läns näst grövsta ek. Trädet är dessutom ett 
utpekat naturminne och anses vara en av mest omfångsrika ekarna i hela 
Sverige. Det går att uppleva detta träd med hjälp av kollektivtrafiken genom 
att ta bussen till hållplatsen Knalleborg. 
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Foto 13. Gällstaöeken kommer på tredje plats i länet och uppmäter till 1025 centimeter i 
omkrets vid brösthöjd (kart-ID 3, karta 4). Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 

Länets tredje grövsta träd står även det i Ekerö kommun och kallas Gällstaö-
eken. Denna jätteek mäter 10,25 meter i omkrets vid brösthöjd och är enligt 
Länsstyrelsens rapport om länets naturminnen drygt 600 år gammal17. Den 
som vill besöka detta träd kan ta bussen till hållplatsen Parksidan. 

17 Hallnäs 2005 



Trädbeståndsinventering 

Förutom en trädpunktsinventering har även en trädbeståndsinventering ge-
nomförts i hela Stockholms län (karta 5). Totalt omfattar inventeringen drygt 
5 200 ytobjekt vilket motsvarar knappt 12 336 hektar. 

Karta 5. Inventering av trädmiljöer med särskilt skyddsvärda träd genomförd av Länsstyrelsen 
i Stockholm. 

Denna beståndsinventering anses komplettera inventeringen av enskilda träd 
och bidrar med ett viktigt underlag vid identifiering av efterträdare. 
Den skulle även kunna användas i landskapsekologiska analyser för att 
studera olika framtidsscenarier. Ytobjekten innehåller information om 
bland annat hävdstatus, naturtyp, vårdbehov och artobservationer. I det 
här projektet kommer endast punktobjekten att behandlas och ytobjekten 
berörs inte ytterligare i rapporten. 
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Rumslig fördelning i kommunerna 
I detta avsnitt redovisas särskilt skyddsvärda träd i varje kommun inom 
Stockholms län. Utöver den geografiska fördelningen presenteras även sta-
tistik om trädslag och omkrets, samt fotografier av några spektakulära träd 
inom varje kommun. Dessutom har kommunernas kommunekologer fått 
bidra med textstycken och välja ut ett så kallat kommunträd, vilket kan vara 
ett träd som står ut bland mängden, exempelvis det grövsta, det högsta eller 
det äldsta trädet. 

En intressant observation i detta kapitel är att i Sigtuna kommun, Solna stad, 
Täby kommun och Upplands Väsby kommun är lind vanligare än ek bland 
de skyddsvärda träden. Detta beror på att parker och alléer är de domine-
rande miljöerna med särskilt skyddsvärda träd här och lind är ett vanligt allé- 
och parkträd. 

Ytterligare en intressant aspekt är att Stockholms stad har flest skyddsvärda 
ekar i hela länet, 2 994 stycken. Ett stort antal av dessa återfinns i den Kung-
liga nationalstadsparken på Djurgården. 

 

 
Figur 2. Stockholms län är väldigt variationsrikt och i alla kommuner finns det bestånd eller 
enskilda särskilt skyddsvärda träd som utmärker sig i den lokala miljön. 
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Botkyrka kommun 

Inventeringen av särskilt skyddsvärda träd i Botkyrka kommun genomfördes 
under hösten 2011. Sammanlagt registrerades 872 träd varav majoriteten var 
ek och lind. Flest antal träd noterades i kommunens norra delar vid Nors-
borgs herrgård. 

Karta 6. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Botkyrka kommun. 

I Botkyrka kommuns skogsbruksplan beskrivs vikten av att bevara grova 
träd och stående samt liggande döda träd i landskapet18. För majoriteten av 
grönområden är målsättningen att bevara gamla och grova träd, men även att 
anpassa skötselåtgärder för att gynna dessa träd. Det står bland annat att 
grova ädellövträd ska främjas och frihuggas i beståndskanter, i kulturmiljöer 
och längs vatten. I Botkyrka kommun finns många gamla, vackra ekar, och 
för att de ska kunna överleva och bidra till höga naturvärden krävs skötsel.  

Foto 14. Ekar på åkermark vid Sturehov i Botkyrka kommun. Foto: Hans Sandberg 
(Länsstyrelsen i Stockholm). 

18 Jansson 2006 
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Diagram 7. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Botkyrka kommun. 

Foto 15. Sturehovs enorma ask i Botkyrka 
kommun. Foto: Hans Sandberg (Länsstyrel-
sen i Stockholm). 

Diagram 8. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Botkyrka kommun. 

Foto 16. Inmätning av grov ek i Botkyrka 
kommun. Foto: Hans Sandberg 
(Länsstyrelsen i Stockholm). 
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Danderyds kommun 

I Danderyds kommun inventerades totalt 409 särskilt skyddsvärda träd. De 
största bestånden finns vid Svalnäs, Sätra och Djursholm. 

 
Karta 7. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Danderyds kommun. 

Enligt kommunen står cirka hälften av alla skyddsvärda träd på privata fas-
tigheter vilket medför en risk för avverkning om det inte går ut information 
att de är skyddsvärda. Å andra sidan finns andra risker för de skyddsvärda 
träden på kommunens mark då det sker olika aktiviteter som grävningar och 
exploateringsprojekt i kommunen. Förmodligen saknas träd på privat mark i 
Länsstyrelsens trädinventering men Danderyd kommun har låtit en konsult 
inventera träd på tomtmark och resultatet finns förmodligen hos kommunen. 

I en översiktlig artinventering av skalbaggar knutna till grova ekar och hål-
träd som kommunen genomförde i Svalnäs år 2000 hittades flera fynd av 
indikatorarter19. Detta visar att området troligen hyser många andra skydds-
värda skalbaggar knutna till hålträd. Svalnäs anses därför ha goda möjlighet-
er att hysa värdefull hålträdsfauna och fortsätta fungera som ett lokalt kärn-
område om kontinuerlig skötsel utgörs. 

 

 

 

 

                                                 
19 Bergsten 2000 
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Diagram 9. Trädslagsfördelning av särskilt skydds-
värda träd i Danderyd kommun. 

 
Foto 17. Grova ekar i en grönskande lund. Foto: 
Karin Almén (Danderyds kommun). 

 
Diagram 10. Omkretsfördelning (centime-
ter vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda 
träd i Danderyd kommun. 

 
Foto 18. Jätteekarnas grenverk kryllar av 
liv i Danderyd. Foto: Karin Almén (Dande-
ryds kommun). 

 

Foto 19. Storsvampen tallticka förekom-
mer på några av kommunens tallar. Foto: 
Karin Almén (Danderyds kommun). 
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Ekerö kommun 

Totalt inventerades 2 289 särskilt skyddsvärda träd i Ekerö kommun. Områ-
den med flest träd är Drottningholm, Väsby hage och Svartsjö. 

 
Karta 8. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Ekerö kommun. 

Ekerö kommun har utsett ett kommunträd som utmärker sig bland de övriga, 
Ekebyhovseken. Eken är volymmässigt det största levande lövträdet i Sve-
rige och i Länsstyrelsens rapport ”Naturminnen i Stockholms län”20 står 
bland annat följande: 

”I Ekerö kommun finner man i alla fall ett par av de mest omfångsrika ekar-
na i hela landet. Ekebyhovseken har en omkrets på närmare elva meter och 
är ganska välkänd. Den är mycket knotig och förmodligen helt ihålig, vilket 
man kan ana genom flera större håligheter vid stambasen. I midjemått över-
träffas den bara av Rumskullaeken i Norra Kvill i Småland, vilken mäter 
ungefär 14 meter, samt ytterligare en småländsk ek.”  (Hallnäs 2005, s.49). 

 
Foto 20. Ekmiljö vid Ekbacken i Ekerö kommun. Foto: Johanna Lundberg (Calluna). 

 

                                                 
20 Hallnäs 2005 
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Diagram 11. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Ekerö kommun. 

Foto 21. Ekebyhovseken i Ekerö är en av 
kommunens imponerande jätteekar. Foto: 
Ekerö kommun. 

Diagram 12. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Ekerö kommun. Kommunen har två träd över 
tio meter i diameter vid brösthöjd vilket är 
unikt i Stockholms län. 

Foto 22. Boskap håller landskapet öppet och 
gynnar de särskilt skyddsvärda träden i Ekerö 
kommun. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 

10

175

12

0

33

34

1382

0

6

2

0

11

0

20

0

391

78

18

2

16

22

12

39

7

14

5

0

0 500 1000 1500

Alm

Ask

Asp

Avenbok

Björk

Bok

Ek

En

Fågelbär

Gran

Gråal

Hästkastanj

Kastanj (äkta)

Klibbal

Lärk

Lind

Lönn

Oxel

Päron

Pil

Poppel

Rönn

Sälg

Tall

Vildapel

Övrigt

Data saknas

Antal

T
rä

ds
la

g

6

215

747

873

312

103

21

9

0

1

2

0 500 1000

0-99

100-199

200-299

300-399

400-499

500-599

600-699

700-799

800-899

900-999

>=1000

Antal
O

m
kr

et
s 

(c
m

)



– 44 –

Haninge kommun 

Totalt inventerades 1 260 särskilt skyddsvärda träd i Haninge kommun. De 
tätaste förekomsterna med grova och gamla träd finns vid Häringe, Sande-
mar, Stegsholm och Utö. 

Karta 9. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Haninge kommun. 

Foto 23. Grov dubbelek mäts in i Haninge kommun. Foto: Hans Sandberg (Länsstyrelsen i 
Stockholm). 
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Diagram 13. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Haninge kommun. 

Diagram 14. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Haninge kommun. Ett jätteträd mäter över 
sju meter i diameter vid brösthöjd. 

Foto 24. En livskraftig grov ek vid Häringe i 
Haninge kommun. Foto: Länsstyrelsen i 
Stockholm. 

Foto 25. Mätning av en eklåga i Haninge. 
Foto: Hans Sandberg (Länsstyrelsen i 
Stockholm). 

Foto 26. Grov beskuren ek vid Sandemar i 
Haninge. Foto: Hans Sandberg (Läns-
styrelsen i Stockholm). 
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Huddinge kommun 

Totalt inventerades 465 särskilt skyddsvärda träd i Huddinge kommun. De 
tätaste förekomsterna finns vid Sundby gård, Balingsholm och Trångsund. 

 
Karta 10. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Huddinge kommun. 

År 2006 sammanställde Richard Vestin, naturguide vid Huddinge kommun, 
en kommuntäckande rapport om jätteträd och gamla träd med fokus på bio-
logisk mångfald21. Rapporten baserades på en inventering av träd på natur-
mark, exklusive träd på tomtmark, i parker eller planlagd mark. Under in-
venteringen hittades 151 jätteekar med en omkrets om minst 340 centimeter i 
brösthöjd. Dessutom identifierades 55 värdefulla lövskogsområden med 
grova ekar och andra jätteträd. Några av de kärnområden som identifierades 
som viktiga lövträdsområden med jätteträd och hotade arter var Sundby och 
Balingsta gård vid Orlångens naturreservat, Trångsundsskogen, samt Ågesta 
herrgård. 

”Gör ett besök vid några av Huddinges ekjättar och andra jätteträd. Här 
kan du uppleva myllret av liv och historiens vingslag som gjort att dessa 
gamlingar får leva kvar i naturlandskapet.” (Vestin 2006, s. 15). 

                                                 
21 Vestin 2006 
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Diagram 15. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Huddinge kommun. 

 
Foto 27. Vrakek vid Sundby gård i Huddinge 
kommun. Foto: Richard Vestin (Huddinge 
kommun). 

 
Diagram 16. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Huddinge kommun. 

 
Foto 28. Ek vid Björksättra i Huddinge. Foto: 
Richard Vestin (Huddinge kommun). 

 
Foto 29. Jättesälgen vid Flottsbro. Foto:  
Richard Vestin (Huddinge kommun). 
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Järfälla kommun 

Totalt inventerades 381 särskilt skyddsvärda träd i Järfälla kommun. Ett 
trettiotal av träden i Järfälla kommun mäter fem meter eller mer i omkrets 
och de tätaste förekomsterna av särskilt skyddsvärda träd finns vid Järvafäl-
tet och Sandvik.  

 
Karta 11. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Järfälla kommun. 

 
Foto 30. Järfälla kommun har valt att lyfta fram Sandvikseken, en naturminnesek vid Sandvik, 
som ett av kommunens jätteträd. Foto: Katarina Ekestubbe (Järfälla kommun). 
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Diagram 17. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Järfälla kommun. 

 
Foto 31. Ekstubbe i Järfälla. Eken har förmodlig-
en dött på grund av igenväxning. Foto: Anna 
Koffman (Calluna). 

 
Diagram 18. Omkretsfördelning (centime-
ter vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda 
träd i Järfälla kommun. 

 
Foto 32. Sandvikseken. Foto: Katarina 
Ekestubbe (Järfälla kommun). 

 
Foto 33. Dött naturminnesträd som utgör 
ett viktigt landskapselement för ett flertal 
arter. Foto: Järfälla kommun. 
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Lidingö stad 

I Lidingö stad inventerades totalt 521 särskilt skyddsvärda träd. Ett tiotal 
träd mäter över fem meter i omkrets och de tätaste förekomsterna finns vid 
Ekholmsnäs, Tyktorp och Älvvik. I en artikel från november 201022 beskrivs 
samtliga träd vara i gott skick eftersom kommunen varit bra på att gallra 
trädbestånden. 

 
Karta 12. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Lidingö kommun. 

 
Foto 34. En naturminnesek vid Kyrkvikens norra strand. Foto: Eva Backlund (Naturskyddsför-
eningen i Lidingö). 

 

                                                 
22 Mitt i Lidingö 2010 
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Naturskyddsföreningen driver en treårig satsning på temat träd där personer 
har möjlighet att rapportera in favoritträd runt om i Sverige. Den lokala Na-
turskyddsföreningen i Lidingö har samlat in bilder på magnifika träd som 
publicerats på deras hemsida. 

 
Diagram 19. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Lidingö kommun. Ek är det 
mest förekommande trädslaget följt av lind. 

 
Foto 35. En knotig ek vid Ekbackens 
lövskogslund. Foto: Eva Backlund (Naturskydds-
föreningen i Lidingö). 

 
Diagram 20. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Lidingö kommun. Ett jätteträd är över sju 
meter i diameter vid brösthöjd. 

 
Foto 36. Jättetall med hela 3,6 meter i 
omkrets. Foto: Eva Backlund (Naturskydds-
föreningen i Lidingö). 
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Nacka kommun 

I Nacka kommun inventerades totalt 983 särskilt skyddsvärda träd. De 
största förekomsterna finns vid Stora Nyckelviken, Skogsö och Ekudden. 

 
Karta 13. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Nacka kommun. 

 
Foto 37. Kulturmarkerna i naturreservatet Tollare har ett flertal gamla ekar. Foto: Finn Ceder-
berg (Nacka kommun). 
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På kommunens hemsida beskrivs behovet av att bevara träd för att bidra till 
en hög biologisk mångfald. De skriver bland annat att träden ger invånarna 
ett bra mikroklimat genom vindskydd och utjämning av temperaturtoppar. 
Dessutom utgör träden livsmiljöer och ger näring åt ett flertal arter och är 
därför viktiga för den biologiska mångfalden. 

 
Diagram 21. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Nacka kommun. 

 
Foto 38. Ekar i vacker höstfärg i Nacka. Foto: 
Anna Koffman (Calluna). 

 
Diagram 22. Omkretsfördelning (centime-
ter vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda 
träd i Nacka kommun. 

 
Foto 39. Ek i vinterlandskap i Nacka. Foto: 
Anna Koffman (Calluna). 
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Norrtälje kommun 

Totalt inventerades 3 953 särskilt skyddsvärda träd i Norrtälje kommun. De 
största förekomsterna finns vid Norra Malma vid sjön Erken, Ekebyholm vid 
Rimbo, Uddeboö och Solbacka vid Norrtäljeviken. 

 
Karta 14. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Norrtälje kommun. 

Norrtälje kommun har valt att lyfta fram en ek som står i Braheberg vid När-
tuna. Eken är kommunens största och mäter 9,87 meter i omkrets, vilket gör 
att den ligger på en fjärde plats av Stockholms läns grövsta träd. 

 
Foto 40. Norrtäljes grövsta ek står i Braheberg vid Närtuna. Foto: Tobias Nilsson (Norrtäljes 
Naturvårdsstiftelse). 
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Norrtälje kommun är stor till ytan och har ett levande kulturlandskap med 
hagmarker och odling. I detta landskap har särskilt skyddsvärda träd stor 
betydelse både som landmärken och som kulturminne. Träden bidrar också 
till kulturlandskapets höga naturvärden och biologisk mångfald. 

 
Diagram 23. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Norrtälje kommun. 

I Norrtäljes centrala tätort finns ett antal 
träd som på grund av ålder och storlek 
är unika i staden. Många är dessutom 
kommunala vårdträd med särskilt 
skyddsvärde. Bland dessa finns en ask 
som står utanför ett av stadens äldsta 
hus på Strömgatan, som löper längs 
Norrtäljeån i de äldre delarna av staden.  
Sammanlagt finns 15 vårdträd i staden 
av arterna ask, lind, alm, al, avenbok, 
lönn och ek. De är bland annat place-
rade längs åpromenaden, i Societets-
parken, Kärleksparken, på Kvarngränd 
och utanför Folkets hus. 

 
Diagram 24. Omkretsfördelning (centime-
ter vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda 
träd i Norrtälje kommun. 

 
Foto 41. Asken vid Strömgatan står vid ett 
av Norrtälje stads äldsta hus. Trädet är 
inte med i Länsstyrelsens trädinventering 
men är ett vårdträd inom kommunens 
naturvårdsarbete. Foto: Jannica Linden 
(Norrtälje kommun). 
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Nykvarns kommun 

I Nykvarns kommun inventerades 372 särskilt skyddsvärda träd.  Ek och lind 
är de vanligast förekommande trädslagen och de största förekomsterna finns 
vid Nykvarn, Taxinge och Hanstavik. Dessutom påträffas länets grövsta ask 
i kommunen. 

 
Karta 15. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Nykvarns kommun. 

På Nykvarn kommuns hemsida framhävs Taxinge slottspark som en unik 
plats på kommunens ägor. I slottsparken och dess omnejd finns cirka 20 
procent av kommunens samtliga särskilt skyddsvärda träd. Taxinge är för-
modligen mest känt för slottet och dess julmarknad, men minst lika mycket 
uppmärksamhet bör riktas åt den mycket rika biologiska mångfalden som 
finns knutna till de gamla ädellövträden. Kommunen betonar vikten av att 
inventera områdets naturvärden och ta efter den historiska skötseln samt 
bibehålla kontinuiteten av trädslag så naturvärdena bevaras. 

 
Foto 42. Taxinge slott i Nykvarns kommun har ett stort antal grova ädellövträd i sin omnejd.                  
Foto: Nykvarns kommun. 
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Diagram 25. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Nykvarns kommun. 

 
Diagram 26. Omkretsfördelning (centime-
ter vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda 
träd i Nykvarns kommun. 

I Nykvarns kommun finns en 
mycket kraftig och hög ek med 
omkrets på knappt 6,3 meter. 
Eken kallas för ”Mångfaldseken–
Taxinge” och växer på gränsen 
mellan parken vid Taxinge slott 
och den omgivande lövskogen 
öster om slottet23. 

 

 
Foto 43. Slottparken vid Taxinge slott har höga naturvärden och här finns bland annat kommu-
nens "mångfaldsek". Foto: Nykvarns kommun.  

 

                                                 
23 Snäll 2011 
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Nynäshamns kommun 

I Nynäshamn kommun inventerades 1 005 särskilt skyddsvärda träd. De 
största bestånden finns vid Nynäs slott, Käringboda och Hammersta. I kom-
munen finns länets grövsta särskilt skyddsvärda träd vilket är den ek som 
pryder Nynäs gårds inägor och som beskrivits på sidan 33 i rapporten. Dess-
utom noterades Europas största skalbaggsart, ekoxen, i kommunens södra 
delar.  

 
Karta 16. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Nynäshamns kommun. 
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Diagram 27. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Nynäshamns kommun. Ek är 
det vanligaste förekommande trädslaget. 

Diagram 28. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Nynäshamns kommun. Elva träd har en 
diameter vid brösthöjd över sex meter. 

Foto 44. Ekoxe påträffades vid Nynäs slott 
år 2012. Foto: Miguel Jaramillo (Läns-
styrelsen i Stockholm). 

Foto 45. Röjning under en jätteek vid Hammersta i Nynäshamns kommun. Foto: Johanna 
Lundberg (Calluna). 
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Salems kommun 

Totalt inventerades 373 särskilt skyddsvärda träd i Salems kommun. De 
största förekomsterna finns vid Högantorp, Bornsjöns naturreservat och Ber-
gaholm. 

 
Karta 17. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Salems kommun. 

I Salems kommun står, utvald av Södertörnsekologerna, en grov ek som 
kallas för ”Mångfaldseken–Lideby”24. Eken har en omkrets på 5,6 meter och 
har en stor hålighet som går genom hela stammen med en öppning högt upp 
och en öppning långt ner. Av rödlistade och intressanta arter påträffades 
smalknäppare Procraerus tibialis (NT), gulbent kamklobagge Allecula mo-
rio (NT), brun guldbagge Protaetia marmorata och kolsvart kamklobagge 
Prionychus ater. 

 
Foto 46. Ek med underväxande hassel. Foto: Mova Hebert (Calluna). 
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Diagram 29. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Salems kommun. 

 
Diagram 30. Omkretsfördelning (centime-
ter vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda 
träd i Salems kommun. 

 
Foto 47. Ek med blottad ved. Foto: Mova 
Hebert (Calluna). 

 

 
Foto 48. Grov, knotig ek i Salems kommun. Foto: Mova Hebert (Calluna).  
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Sigtuna kommun 

Totalt inventerades 1 063 särskilt skyddsvärda träd i Sigtuna kommun. De 
största bestånden av grova, gamla träd finns vid Venngarn, Rosersberg och 
Steninge. 

Karta 18. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Sigtuna kommun. 

Foto 49. Grova särskilt skyddsvärda träd på en golfbana vid Venngarn i Sigtuna kommun. 
Foto: Miguel Jaramillo (Länsstyrelsen i Stockholm). 

I Länsstyrelsen i Stockholm läns trädinventering inkluderas gamla, grova 
och ihåliga träd oavsett trädets vitalitet. Det innebär att även döda träd finns 
registrerade i träddatabasen. Förekomsten av döda träd är något som Stads-
byggnadskontoret i Sigtuna kommun beskriver i ett informationsblad om 
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gamla och döda träd25. Där betonas betydelsen av rikliga förekomster med 
död ved, både stående och liggande, för den biologiska mångfalden. Exem-
pelvis är 3 000 insekter och 2 500 svenska svampar beroende av döda träd. 
Dessutom behöver arter som spillkråka, kattuggla och ekorre också tillgång 
till liggande eller stående döda träd. Därför arbetar Sigtuna kommun aktivt 
med att spara rester av gamla träd överallt. Död ved får ligga kvar på lämp-
liga platser och fungera som boplatser eller föda för skogens myllrande liv. 

Diagram 31. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Sigtuna kommun. 

Diagram 32. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Sigtuna kommun. 

Foto 50. Grovt särskilt skyddsvärt träd 
på golfbana i Sigtuna kommun. Foto: 
Miguel Jaramillo (Länsstyrelsen i Stock-
holm). 

25 Sigtuna kommun 2014 
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Sollentuna kommun 

I Sollentuna kommun inventerades totalt 942 särskilt skyddsvärda träd. 
Några områden med stora förekomster är Edsberg, Tegelhagsskogens natur-
reservat och Sollentunaholm. 

 
Karta 19. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Sollentuna kommun. 

I en naturguide framtagen av Naturskyddsföreningen i Sollentuna beskrivs 
Sollentunaholm som ett uppskattat naturområde med många stora 
ädellövträd26. Med en variation av trädslag och riklig mängd död ved utgör 
Sollentunaholm ett av kommunens mest värdefulla områden för vedlevande 
insekter. Dessutom förekommer arter som mindre hackspett och en mycket 
sällsynt svamp vid namn hårig jordstjärna. Platsens vackra läge och närhet 
till vatten gör också området attraktivt för många människor som vill vistas 
ute i fina naturmiljöer. I området finns ett flertal promenadstigar med många 
utsiktsplatser. 

 
Foto 51. Lummig lövskog vid Sollentunaholm. Foto: Rickard Dahlén (Sollentuna kommun). 

 
                                                 
26 Naturskyddsföreningen i Stockholms län 2009 
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Diagram 33. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Sollentuna kommun. 

 
Diagram 34. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Sollentuna kommun. 

 
Foto 52. Kattuggla är knuten till grova 
hålträd och har påträffats i Sollentuna. 
Foto: Anna Koffman (Calluna). 

 
Foto 53. Ekskog på ett gravfält vid Viby i Sollentuna. Foto: Rickard Dahlén (Sollentuna kom-
mun). 
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Solna stad 

Totalt inventerades 965 särskilt skyddsvärda träd i Solna stad. De största 
förekomsterna finns vid Ulriksdal, Haga och Huvudsta. 

Karta 20. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Solna stad. 

Sedan Länsstyrelsen i Stockholm avslutade sin inventering har Solna stad 
gjort en egen kompletterande trädinventering och i dagsläget har 1 310 
värdefulla träd inventerats i kommunen. I Länsstyrelsens träddatabas 
dominerar lind bland trädslagen, men enligt den senare inventeringen har 
ek gått om lind som det mest förekommande trädslaget. Störst förekomst 
av värdefulla ädellövträd har Hagaparken, Tivolihalvön och Ulriksdals 
slottspark i Kungliga nationalstadsparken, samt Karlbergs slottspark, 
Stockholms Norra Begravningsplats och Huvudsta. Ett betydande antal 
värdefulla träd finns även i centrala Solna. På flera platser med jätteekar i 
Solna förekommer den starkt hotade skalbaggen bredbandad ekbarkbock. 
Flera andra rödlistade arter förekommer också, både på ek och på lind. 
Utöver jätteträd och hålträd har drygt 2 500 efterträdare och tillväxtträd 
inventerats i ett LONA-projekt (statligt bidrag för lokala naturvårds-
åtgärder). 

På Tivolihalvön finns en mycket fin gammal ek med en stamomkrets på 634 
centimeter, som är den största inom Solnas del av Kungliga 
nationalstads-parken. Eken är också den största inom Solna stads 
markinnehav. Solnas två största träd finns i Karlbergs slottspark; en ek 
med en stamomkrets på 7,3 meter och ask med en stamomkrets på 6,3 
meter. Asken är länets näst största. 
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Diagram 35. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Solna stad från Länsstyrelsen 
i Stockholm läns trädinventering. 

 
Foto 54. Solnas grövsta ek står vid Karlberg och 
mäter 733 centimeter i omkrets vid brösthöjd. 
Foto: Veronica Gelland Boström (Solna stad). 

 
Diagram 36. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Solna stad från Länsstyrelsen i Stockholm 
läns trädinventering. 

 
Foto 55. Tivolieken är en av de grövre 
ekarna i Solna stad. Den har en stamom-
krets på 634 centimeter vid brösthöjd vilket 
gör eken till den största inom Solnas del av 
Kungliga nationalstadsparken. Foto: Vero-
nica Gelland Boström (Solna stad). 

 
Foto 56. Tivolieken ur en annan vinkel. 
Foto: Veronica Gelland Boström (Solna 
stad). 
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Stockholms stad 

I Stockholms stad inventerades totalt 3 351 särskilt skyddsvärda träd. De 
största bestånden finns vid Norra och Södra Djurgården och följer tydligt 
den Kungliga nationalstadsparkens gränser. 

 
Karta 21. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Stockholms stad. 

Stockholms stad har valt att uppmärksamma en särskild ek som kallas för 
”Mångfaldseken–Bergianska”. Eken står, som namnet antyder, vid Bergi-
anska trädgården och hyser ett flertal insektsarter och kryptogamer. I en 
rapport av Södertörnsekologerna står det att eken har en omkrets på 4,7 me-
ter och har en stor hålighet med mulm27. 

 
Foto 57. Mångfaldseken–Bergianska har en omkrets på 4,7 meter vid brösthöjd och hyser ett 
flertal intressanta och rödlistade arter. Foto: Göran Bardun (Södertörnsekologerna). 

 
                                                 
27 Snäll 2011 
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Diagram 37. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Stockholms stad. Ek är med 
stor övervikt det dominerande trädslaget. 

 
Diagram 38. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Stockholms stad. En bjässe mäter över nio 
meter i omkrets. 

 
Foto 58. Nötskrika är en vanlig art som 
trivs bland de gamla och grova ekarna i 
Stockholm. Foto: Miljöförvaltningen vid 
Stockholms stad. 

 

 
Foto 59. Stockholms stad är den kommun med flest särskilt skyddsvärda ekar. Foto: Miljöför-
valtningen vid Stockholms stad. 
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Sundbybergs stad 

Totalt inventerades 47 särskilt skyddsvärda träd. De största förekomsterna 
finns vid Hallonbergen intill Lötsjön. 

 
Karta 22. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Sundbybergs stad. 

I Sundbybergs grönplan uppmärksammas gamla, grova och ihåliga träd. Där 
står att en inventering av skyddsvärda träd ska göras som förebyggande ar-
bete vid detaljplanearbete28. Detta för att säkra de befintliga naturvärden som 
finns inom kommunen. 

 
Foto 60. Tall med storsvampen tallticka i 
Sundbybergs stad. Förekomst av tallticka 
indikerar gamla träd och utgör ett högt natur-
värde. Foto: Hanna Nilsson (Calluna). 

 
Foto 61. Tvådelad tall i Sundbyberg. Inom 
kommunen finns tre tallar registrerade som 
särskilt skyddsvärda träd. Foto: Hanna Nils-
son (Calluna). 

 

                                                 
28 Sundbybergs stad 2011 
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Diagram 39. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Sundbybergs stad. 

 
Foto 62. Sundbybergs tätortsnära naturområden 
och parker hyser ett 40–tal grova ädellövträd. 
Foto: Hanna Nilsson (Calluna). 

 
Diagram 40. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Sundbybergs stad. 

 
Foto 63. Grov tall med blottad ved och små 
hål. Gamla solbelysta tallar utgör viktiga 
och sällsynta livsmiljöer, exempelvis för 
den rödlistade arten reliktbock. Foto: 
Hanna Nilsson (Calluna). 

 
Foto 64. Reliktbock är klassificerad som 
nära hotad på den svenska rödlistan. I en 
naturvärdesinventering av Calluna hittades 
spår av arten i Sundbyberg. Foto: Petter 
Andersson (Calluna). 
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Södertälje kommun 

Totalt inventerades 2 792 särskilt skyddsvärda träd i Södertälje kommun. De 
största bestånden finns vid Tullgarn, Näsudden och Hörningsholm. 

Karta 23. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Södertälje kommun. 

Södertälje kommuns grövsta träd är en ek som mäter 960 centimeter i om-
krets vid brösthöjd (se bild på nästa sida). Den enorma eken hittas på Hör-
ningsholm, Mörkö socken i kommunen. Detta träd är även länets femte 
grövsta träd av samtliga särskilt skyddsvärda träd. Mer information om Sö-
dertälje kommuns träd finns i rapporten ”Skyddsvärda träd i Södertälje 
kommun – en inventering av gamla, grova och ihåliga träd”29. Där går det 
bland annat att fördjupa sig om Södertäljes grova träd och se en mängd 
vackra bilder och illustrationer. 

Foto 65. Avverkad jätteek får ligga kvar och 
bli till livsmiljö för arter knutna till döda träd. 
Foto: Hans Sandberg (Länsstyrelsen i 
Stock-holm). 

Foto 66. Alléer vid Brandalsund i Söder-
tälje kommun. Foto: Hans Sandberg (Läns-
styrelsen i Stockholm). 

29 Sandberg 2013 
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Diagram 41. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Södertälje kommun. 

Foto 67. Den grövsta eken i Södertälje kommun 
mäter 9,6 meter i omkrets i brösthöjd och står vid 
Hörningsholm. Foto: Hans Sandberg (Länsstyrel-
sen i Stockholm län). 

Diagram 42. Omkretsfördelning (centime-
ter vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda 
träd i Södertälje kommun. 

Foto 68. Den grövsta linden i Södertälje 
kommun mäter 5,5 meter i omkrets och 
står vid Brandalsund. Foto: Hans 
Sandberg (Länsstyrelsen i Stockholm). 

Foto 69. Mäktig lind på Hamnskär i Söder-
tälje. Foto: Hans Sandberg (Länsstyrelsen 
i Stockholm). 
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Tyresö kommun 

Totalt inventerades 708 träd i Tyresö kommun. De största förekomsterna 
finns vid Tyresö slott och Raksta ner mot Uddbyviken och Storängsfladen. 

 
Karta 24. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Tyresö kommun. 

På Tyresö kommuns hemsida är det möjligt att läsa om grova träd i kommu-
nen och det arbete som Länsstyrelsen bedrivit. Det står bland annat att det är 
viktigt att veta var grova träd står ur planeringssynpunkt för att kunna ta 
hänsyn till de träd som kan beröras vid exploatering. 

Förutom Länsstyrelsens inventering gjordes en tidigare trädinventering år 
1996. Enligt den inventeringen hittades de grövsta träden kring Tyresö slott, 
kring Stormyra–Brakmaren–Storängen, på Kalvnäsets östra sida, runt Åva-
viken, Tyresö strand och Fornudden. De grövsta träden finns oftast i kultur-
påverkade marker vid hagmarker och i parkmiljöer kring slott. 

 
Foto 70. Området kring Tyresö slott är rikt 
på särskilt skyddsvärda träd. Slottet är 
från 1600-talet. Foto: Tyresö kommun. 

 
Foto 71. Gröngöling finns i Tyresö kommun. Den 
stora hackspetten är klassificerad som nära hotad 
på den svenska rödlistan. Foto: Petter Andersson 
(Calluna). 
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Diagram 43. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Tyresö kommun. Ek är domi-
nerande och utgör nästan 80 procent av alla 
särskilt skyddsvärda träd i kommunen. 

 
Diagram 44. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Tyresö kommun. 

 
Foto 72. Korallticka är klassificerad som 
nära hotad på den svenska rödlistan. Fynd  
av arten har gjorts kring Tyresö slott. Foto: 
Rebecka le Moine (Calluna). 

 

 
Foto 73. Tyresös ”kommunek”, Brakmarseken. Foto: Göran Bardun (Tyresö kommun). 
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Täby kommun 

I Täby kommun har totalt 171 särskilt skyddsvärda träd inventerats. De 
största bestånden finns vid Näsby och Vågsjö. 

 
Karta 25. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Täby kommun. 

Täby kommun vill lyfta fram de grova ekarna som finns i Viggbyholms ek-
backe. Träden växer både på kommunens mark och på privatmark. Träden 
ingår i en nyckelbiotop och ett flertal är registrerade i Länsstyrelsens inven-
tering. 

 
Foto 74. Ekbacken vid Viggbyholm. Foto: Sara Pålsson (Täby kommun). 
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Diagram 45. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Täby kommun. 

 
Foto 75. Grov ek vid Viggbyholm. Foto: Sara 
Pålsson (Täby kommun). 

 
Diagram 46. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Täby kommun. 

 
Figur 3. Mer information om Täbys ekar 
finns att läsa i broschyren ”Ekarna i Täby – 
en guide till Täbys ekar”30. 
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Upplands-Bro kommun 

Totalt inventerades 975 särskilt skyddsvärda träd i Upplands-Bro kommun. 
De största förekomsterna finns vid Eldholmen och Lagnö. 

 
Karta 26. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Upplands-Bro kommun. 

I en naturguide framtagen av Upplands-Bro kommun år 1991 och uppdate-
rad år 2008 presenteras ett flertal värdefulla naturområden31. Som nämnts 
inledningsvis, finns ett tätt bestånd av särskilt skyddsvärda träd vid Lagnö. I 
naturguiden beskrivs Ådö–Lagnö som en lummig halvö ut i Mälaren i kom-
munens södra delar. Området tillhör Mälarbygdens gamla kulturlandskap 
med stora herrgårdar och sammanhängande lövskogsområden samt 
lövskogslundar. Vid Eldholmen finns hagmarker med grova ekar med häck-
ande kattugglor. 

 
Foto 76. Grov enastående ek i Upplands-Bro. Foto: Per–Ola Björn. 

 
                                                 
31 Beier 2008 
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Upplands-Bro har utsett en jättepil med en omkrets på 8,4 meter som kom-
munträd. Det är ovanligt att pilar blir så grova vilket gör trädet unikt. Pilen 
är med i Länsstyrelsens inventering av särskilt skyddsvärda träd och står vid 
Fiskartorpet i Bro för den som vill besöka denna jätte. 

 
Foto 77. Upplands-Bros kommunträd, en jättepil. Foto: Synöve Borlaug Dufva. 

 
Diagram 47. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Upplands-Bro kommun. Ek är 
det dominerande trädslaget. 

 
Diagram 48. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Upplands-Bro kommun. 

 
Foto 78. Siluett av en grov ek i Upplands-
Bro kommun. Foto: Per–Ola Björn. 
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Upplands Väsby kommun 

Totalt har 1 117 särskilt skyddsvärda träd inventerats i Upplands Väsby 
kommun. De största bestånden finns vid Stora Wäsby, Torsåker och Antuna. 

 
Karta 27. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Upplands Väsby kommun. 

Upplands Väsby kommun har valt att utse en 150–250 år gammal solitär tall 
som är cirka 84 centimeter i diameter och som växer på en åkerholme i bli-
vande Norra Törnskogens naturreservat till kommunträd. Denna tall är inte 
registrerad i Länsstyrelsens inventering av särskilt skyddsvärda träd, men 
kan tänkas bli ett särskilt skyddsvärt träd i framtiden. Dock finns ett flertal 
andra tallar i Upplands Väsby registrerade som särskilt skyddsvärda träd. 
Äldre tallar som dessa är bland annat viktiga för att stärka de ekologiska 
landskapssambanden inom Rösjökilen. Gamla levande solbelysta tallar är 
viktiga habitat för bland annat den rödlistade insektsarten reliktbock. 

Tallen som utsetts till kommunträd är också ett kulturminne eftersom den 
växte då markerna i Norra Törnskogen brukades av människor som bodde i 
torpet Andersberg under 1800–talet och fram till början av 1900–talet. I 
syfte att bevara nuvarande och utveckla framtidens gammeltallar arbetar 
Upplands Väsby kommun aktivt med naturvårdande insatser som frihugg-
ning, lucköppning och beteshävd för att ge mer solljus till de ljuskrävande 
tallarna. 
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Diagram 49. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Upplands Väsby kommun. 

Foto 79. Den grövsta eken i Upplands-
Väsby har både hålighet och exponerad 
ved. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 

Diagram 50. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Upplands Väsby kommun. 

Foto 80. Kommunens jättetall i Norra Törn-
skogen. Foto: Henrik de Joussineau de 
Tourdonnet (Upplands Väsby kommun). 
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Vallentuna kommun 

I Vallentuna kommun inventerades totalt 396 särskilt skyddsvärda träd. De 
största bestånden finns vid Lindö och Lövhagen vid Norrsjön. 

Karta 28. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Vallentuna kommun. 

På kommunens hemsida beskrivs vikten av träd; exempelvis att de skapar 
avkopplande miljöer, dämpar trafikbuller, renar luften från partiklar, tar upp 
luftens koldioxid och frigör syre. Utöver dessa ekosystemtjänster framhävs 
även det kulturhistoriska värdet kopplat till mycket gamla träd. 

Foto 81. Naturminnesek i Vallentuna kommun. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 

2015-08-10

Särskilt skyddsvärda träd i Vallentuna kommun

Kommungränser

0 42 km



 

 

– 83 – 

 
Diagram 51. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Vallentuna kommun. 

 
Foto 82. Gammal ihålig ek utmed Lingsbergsvä-
gen norr om Angarnsjöängen. Eken är rikt beväxt 
med mossor och lavar. Foto: Bo Eknert. 

 

 
Diagram 52. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Vallentuna kommun. 

En del av Vallentuna kommuns 
naturvårdsarbete har varit att söka 
stöd från Skogsstyrelsen för att 
bevara och utveckla skogarnas 
mångfald. Detta har bland annat 
bestått i att frihugga naturvärdes-
träd. Med naturvärdesträd menas 
träd som är mycket gamla och 
grova. 

 
Foto 83. Den så kallade Vallentunaeken 
växer strax öster om Vallentuna centrum. 
Eken är en "lokal kändis". Foto: Bo Eknert. 
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Vaxholms kommun 

I Vaxholms kommun har totalt 446 särskilt skyddsvärda träd inventerats. De 
största förekomsterna finns vid Bogesund och Frösvik. 

 
Karta 29. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Vaxholms kommun. 

Kommunen fastställde år 2013 en skötselplan för Bogesundslandets naturre-
servat32. Ett av de övergripande målen är att stora ekar och andra träd med 
höga naturvärden och som är i behov ska skötas. Det står även att gamla 
ädellövträd på tomtmark bör bevaras och vid behov friställas. För att stärka 
lokala naturvärden bör förekomsten av grova och ihåliga träd i trädbärande 
betesmarker öka eller bibehållas. 

 
Foto 84. Grovt träd i Vaxholms kommun. Foto: Vaxholms kommun. 

 

                                                 
32 Vaxholms kommun 2013 
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Enligt Vaxholms kommunekolog Isabelle Eriksson finns det mindre områ-
den med grova träd utspridda i större delen av kommun, exempelvis Kullö, 
Engarn, Rindö hamn, Lindskogen på Bogesund och vid Bogesunds slott med 
park. Fokus ligger på att bevara dessa områden och de arbetar kontinuerligt 
med att frihugga befintliga jätteträd och skapa återväxt. 

 
Diagram 53. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Vaxholms kommun. 

 
Foto 85. Brynmiljö med grova ekar i Vaxholms 
kommun. Foto: Vaxholms kommun. 

 
Diagram 54. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Vaxholms kommun. 

 
Foto 86. Enorm ek i Vaxholms kommun. 
Foto: Vaxholms kommun. 
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Värmdö kommun 

Totalt inventerades 1 691 särskilt skyddsvärda träd i Värmdö kommun. De 
största bestånden finns vid Storängsudds naturreservat, Farsta i Gustavsberg 
och Bergvik ner till Fagerholm. 

 
Karta 30. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Värmdö kommun. 

I Värmdö kommuns grönstrukturplan för Gustavsberg beskrivs eklandskapet 
som ett viktigt inslag i Gustavsbergs gröna identitet33. Det beskrivs att de 
nuvarande ekarna i Gustavsberg är rester av ett tidigare omfattande ekland-
skap på de historiska markerna kring Farsta slotts ägor. En stor del av ekmil-
jön består av grova träd med en uppskattad ålder av 300–500 år. Denna miljö 
bidrar till att skapa en lummighet som lockar både turister och kommuninvå-
nare till tätorten. 

”Ekmiljöerna i Gustavsberg har ett mycket stort regionalt intresse för natur-
vård, landskapsbild och kulturmiljön. För att kunna bevara dem krävs aktiva 
åtgärder i kombination med en vilja att bevara de gamla träden” (Värmdö 
kommun 2014, s. 6). 
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Diagram 55. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Värmdö kommun. 

Foto 87. Ask med spår av tidigare hamling 
på Ornö. Upphörd hamling är ett kultur-
historiskt spår som visar den historiska skötseln 
av grova träd. Foto: Hans Sandberg (Läns-
styrelsen i Stockholm). 

Diagram 56. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Värmdö kommun. 

Foto 88. Inmätning av grova träd vid Mene 
äng på Ornö. Foto: Hans Sandberg 
(Länsstyrelsen i Stockholm). 

Foto 89. Inmätning på Ornö. Foto: 
Hans Sandberg (Länsstyrelsen i Stock-
holm). 
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Österåkers kommun 

Totalt inventerades 2 319 skyddsvärda träd i Österåker kommun. Majoriteten 
av träden är ekar följt av askar och lindar. De tätaste bestånden finns vid 
Ekbacken i Åkersberga, Dyviksdal, Margretelund och Östanå. 

 
Karta 31. Fördelning av särskilt skyddsvärda träd i Österåker kommun. 

Enligt Österåker kommun kommunekolog, Gisela Holmgren, är Ekbacken i 
Åkersberga en av de tre mest värdefulla ekmiljöerna i Uppland för ovanliga 
vedlevande insekter och den biologiska mångfalden i området är mycket rik. 
Bland undersökta lokaler med gamla och ihåliga ekar i Uppland placerar sig 
Ekbacken som ett toppobjekt vad gäller antal rödlistade arter. 

 
Foto 90. Ekbacken i Åkersberga har ett flertal 
grova och knotiga ekar. Foto: Österåkers 
kommun. 

 
Foto 91. Ståtlig jätteek vid Ekbacken i Åkers-
berga. Foto: Österåkers kommun. 
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Diagram 57. Trädslagsfördelning av särskilt 
skyddsvärda träd i Österåkers kommun. 

 
Foto 92. Det finns ett flertal fina ekar vid Satur-
nusvägen i Österåker. Foto: Österåkers kom-
mun. 

 
Diagram 58. Omkretsfördelning (centimeter 
vid brösthöjd) av särskilt skyddsvärda träd i 
Österåkers kommun. 

 
Foto 93. Österåker kommun har valt att 
uppmärksamma en säregen ek vid Satur-
nusvägen, norra Österskär, som enligt 
Naturskyddsföreningen i Österåker är den 
grövsta eken i hela Roslagen. Foto: Österå-
kers kommun. 
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Foto 94. Död jättelind vid Ågesta i Huddinge kommun. Foto: Rickard Vestin (Huddinge kom-
mun). 
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Foto 95. Ekoxe och bålgeting. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 



Värden knutna till särskilt skydds-
värda träd 

Naturvärden och biologisk mångfald 
I detta kapitel beskrivs några av de naturvärden som finns knutna till grova, 
gamla och ihåliga träd. Dessutom skildras de särskilt skyddsvärda trädens 
betydelse för den biologiska mångfalden. 

Livsmiljöer för hundratals arter 

Särskilt skyddsvärda träd utgör livsmiljöer för många arter, och i synnerhet 
känsliga arter, vilket gör att de är viktiga för att gynna en hög biologisk 
mångfald. 

Några exempel på djur-, lav- och svamparter som kan hittas i anslutning till 
gamla, grova och ihåliga träd är ekoxe Lucanus cervus, bredbandad ek-
barkbock Plagionotus detritus, kattuggla Strix aluco, brun trädmyra Lacinus 
brunneus, fladdermöss Chiroptera, läderbagge Osmoderma eremita, lunglav 
Lobaria pumonaria, bålgeting Vespa crabro och oxtungssvamp Fistulina 
hepatica. 

Foto 96. Ekoxen är Europas största skalbaggsart och påträffas främst i närhet av gamla ekar. I 
Stockholms län finns ekoxen bland annat i norra Stockholms skärgård utanför Grisslehamn och 
i Nynäshamns kommun. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 

Anledningen till  att de särskilt skyddsvärda träden har höga naturvärden är 
att de har många olika egenskaper och kvaliteter som utgör lämpliga habitat 
för olika arter. Ett målande exempel är att jämföra ett grovt gammalt jätte-
träd med ett lägenhetshus. Tänk att ett lägenhetshus består av ett flertal vå-
ningar med enskilda lägenheter som i sin tur har olika antal rum och varie-
rande inredning vilket passar olika typer av människor. Detsamma gäller i 
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praktiken för grova träd och olika typer av arter. I nedanstående avsnitt ges 
en fördjupad beskrivning av de särskilt skyddsvärda träden och några av de 
olika egenskaperna de besitter. 

Håligheter och mulm 
En betydelsefull egenskap och kvalitet som hittas i särskilt skyddsvärda träd 
är förekomsten av håligheter och mulm. Ett flertal rödlistade arter såsom 
ugglor och fladdermöss, är knutna till hålträd och nyttjar håligheterna som 
livsmiljö. 

Foto 97. Kattuggla i hålträd. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 

Foto 98.Vattenfladdermus har observerats vid Södra Djurgården i Stockholms stad. Arten bor 
ofta i hålträd och föredrar vattennära områden. Fladdermöss är skyddade och deras livsmiljö-
områden får inte förstöras. Foto: Håkan Ignell (Calluna). 

Mulm är ett löst material som ansamlas inuti ihåliga träd och består framför 
allt av lös, murken ved. Där hittas även exkrementer från vedlevande insek-
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ter, fåglar och fladdermöss samt gamla fågelbon och rester av döda djur. I 
mulmen lever en artrik fauna som bland annat består av skalbaggar, tvåving-
ar och klokrypare. För vissa vedlevande skalbaggar sker exempelvis larvut-
vecklingen i mulmen. 

 
Foto 99. Mulm i ek. Foto: Henrik Wahlman (Calluna). 

Totalt har 16 248 särskilt skyddsvärda träd någon form av hålighet, 13 272 
saknar hålighet och 346 saknar bedömning. Det betyder att drygt 54 procent 
av samtliga särskilt skyddsvärda träd har någon form av hålighet med mulm 
och att 44 procent saknar hålighet med mulm. Genom att särskilja på före-
komst av hålighet med mulm uppe och nere på träden går det att konstatera 
att 37 procent har någon form av hålighet med mulm högt upp och 21 pro-
cent har någon form av hålighet med mulm längre ner (diagram 59). Med hål 
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”högt upp” menas håligheter som inte öppnar sig vid marknivå. Hål ”längre 
ner” innebär håligheter som öppnar sig vid marken vilket kan resultera i att 
mulmen rinner ut ur trädet. 

 
Diagram 59. Förekomst av håligheter och mulm bland de särskilt skyddsvärda träden. 

Utifrån en täthetsanalys av särskilt skyddsvärda träd som har någon form av 
hålighet framkommer flera förekomster av hålträd som är sammanlänkade 
med varandra (karta 32). Sådana analyser är användbara för att hitta potenti-
ella områden med förekomst av fladdermöss, ugglor och andra hållevande 
arter. Nedanstående karta visar tydligt Djurgården som ett kärnområde med 
ihåliga träd som sträcker sig nordväst upp mot Upplands Väsby. 

 
Karta 32. Täthetskarta över samtliga särskilt skyddsvärda träd med någon form av hålighet. Ett 
stråk av hålträd från Kungliga nationalstadsparken och norrut kan observeras. En länstäckande 
karta finns i bilaga 3. 
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Foto 100. Ek med kattuggla i hålighet på Djurgården i Stockholm. Foto: Miguel Jaramillo (Läns-
styrelsen i Stockholm län). 

Jätteträdens grenverk och trädkronor 
Gamla, grova och ihåliga träd med stort grenverk och spärrgreniga trädkro-
nor skapar livsmiljöer för många olika insekter34. Bland kronverkets smala 
och tjocka grenar kan förhållandena variera vad gäller vind, temperatur och 
solexponering. En stor del av de växter och djur som livnär sig i trädens 
grenverk är arter som lätt sprider och förökar sig. Ekorrar och nötskrikor kan 
ta sig från en ek till en annan i jakten på ekollon, fjärilslarver förpuppas och 
fjärilar rör sig mellan olika träd, och bladen utgör föda för ett flertal larver. 
Trädkronans blad är motorn i det lokala ekosystemet där fotosyntesen drivs 
med hjälp av solljus, koldioxid och vatten. 

 
Foto 101. I jätteträdens grenverk finns en variation av miljöer som gynnar ett flertal arter. Foto: 
Mattias Bovin (Calluna). 

 

                                                 
34 Hultengren 1996 
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Förekomst av död och exponerad ved 
När ett träd har dött, eller när grenar fallit av, skapas ett nytt element i land-
skapet och möjliggör liv för många olika arter. Den akut utrotningshotade 
bredbandande ekbarkbocken Plagionotus detritus lever på nydöda ekar, där 
arten lägger ägg i springor på barken och på grova grenar. Många fåglar, 
exempelvis hackspettar Picidae, är beroende av död ved och hackar bohål i 
delar där veden är död.  

Ungefär 30 procent av alla skogslevande arter är beroende av förekomsten 
av död ved35, vilken kan nyttjas som föda, habitat eller gömsle. Kvaliteten på 
den döda veden varierar beroende på trädslag, solexponering och händelse-
förloppet när trädet dog. För att skapa en variation av död ved och därmed 
variation av arter är det därför nödvändigt att det finns så mycket död ved 
som möjligt i våra skogar. 

 
Foto 102. En död ek utgör livsmiljö för många vedlevande arter. Foto: Länsstyrelsen i Stock-
holm län. 

 
                                                 
35 De Jong 2006 
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I trädinventeringens geodata finns statistik om antal särskilt skyddsvärda träd 
med exponerad och barklös ved. Statistiken visar att majoriteten, hela 75 
procent av samtliga särskilt skyddsvärda träd, har någon förekomst av expo-
nerad ved (diagram 60). Exponerad ved är främst betydelsefullt för skal-
baggsarter men också för en del hackspettar.  

 
Diagram 60. Antal särskilt skyddsvärda träd med exponerad ved. 

Solexponering och fuktighet 
Mikroklimatet med olika grad av solexponering och fuktighet, är av stor vikt 
för många arter knutna till gamla och grova träd. En solig dag kan det vara 
upp mot 60 grader varmt på en eks sydsida och samtidigt 40 grader kallare i 
en barkspricka på trädets nordsida36. Förändringar i temperatur och fuktig-
hetsgrad skapar variation och ger gynnsamma förutsättningar för en stor 
mängd arter. I övergångszonen från stark solexponering till skugga och fukt 
hittas till exempel intressanta lavar som hjälmbrosklav, gammeleklav och 
gul dropplav. 

 
Foto 103. Hjälmbrosklav på grovt träd. Foto: Rebecka le Moine (Calluna). 

 

                                                 
36 Hultengren 1997 
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Enligt trädinventeringen är det vanligast att särskilt skyddsvärda träd i 
Stockholms län står i halvöppna miljöer. Statistiken visar att 50 procent av 
träden står halvöppet och 42 procent är fristående (diagram 61). Endast sju 
procent står i helt slutna miljöer, vilket är positivt eftersom solexponerade 
träd bidrar till viktiga habitatkvaliteter bland de särskilt skyddsvärda träden. 

 
Diagram 61. Exponering bland de särskilt skyddsvärda träden i Stockholms län. 

Kontinuitet och ålder 
En viktig förutsättning för de särskilt skyddsvärda träden är kontinuitet. Med 
kontinuitet menas den sammanhängande tidsperiod då likartade förhållanden 
som styr landskapsutveckling har varit dominerande i en biotop eller ett 
landskapsavsnitt. För särskilt skyddsvärda träd har kontinuerlig skötsel och 
friställning resulterat i att träden kunnat växa och bli giganter vilket är bety-
delsefullt för många olika arter. 

Med stabila förhållanden blir många träd väldigt gamla. Detta skapar förut-
sättningar för fler arter att använda de gamla träden som habitat. 

Intressanta arter knutna till gamla, grova och ihåliga träd 

Ett stort antal arter är alltså knutna till särskilt skyddsvärda träd. Många av 
arterna är dessutom rödlistade och en del riskerar att dö ut. För att undersöka 
sambandet mellan förekomsten av särskilt skyddsvärda träd och förekomsten 
av arter knutna till hålträd och naturvärdesarter, gjordes en GIS-baserad stat-
istisk analys som en ministudie. Hela resultatet finns i bilaga 4 men i detta 
avsnitt ges en kort sammanfattning. 

Baserat på ett artutdrag (bilaga 4) från Analysportalen37, avgränsat till 
Stockholms län, var de mest förekommande arterna som kan hittas på eller i 
närhet av grova, gamla och ihåliga träd fågelarterna stare, gröngöling och 
kattuggla, storsvampen tallticka, stekelarten bålgeting, fjärilsarten eksnabb-
vinge, lavarten lunglav, mossarterna guldlockmossa och fällmossa, och flad-

                                                 
37 www.analysportalen.se  
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dermusarten dvärgpipistrell. Dessa arter är inte strikt knutna till grova, gamla 
och ihåliga träd, utan föredrar miljöer med inslag av sådana träd. 

 
Foto 104. Bålgeting är den största samhällsbyggande getingen i Europa. Den stora stekeln 
bygger sina runda bon i hålträd. Foto: Håkan Andersson (Calluna). 

Den statistiska analysen visade att det finns ett signifikant samband mellan 
hög täthet av särskilt skyddsvärda träd och hög förekomst av intressanta 
arter. Det faktum att 45 procent av de arter som analyserades är rödlistade 
understryker behovet av att bevara de särskilt skyddsvärda träden som finns i 
Stockholms län. Å andra sidan är det viktigt att betona att anledningen till att 
ett statistiskt samband hittats, kan vara att artinventerare varit ute och sökt 
efter dessa arter främst på platser där det finns grova, gamla och ihåliga träd.  

Resultatet visade även ett tiotal områden som både har hög täthet av särskilt 
skyddsvärda träd och stor förekomst av artobservationer (bilaga 4, karta 40). 
Som tidigare utmärker sig Norra och Södra Djurgården, men även andra 
områden som Tyresö slott, Barockparken vid Stora Wäsby, Vibyekbacke och 
norra Ravalen väster om Norrviken i Sollentuna, samt Ekholmsnäs i Lidingö 
stad. Det vore intressant att fortsatt analysera vilka områden som har täta 
bestånd av särskilt skyddsvärda träd men få artobservationer. En sådan ana-
lys har inte rymts inom detta projekt men det skulle exempelvis vara an-
vändbart för att identifiera områden där artinventeringar bör göras. 

Habitatnätverk och ekologiska samband 

En förutsättning för att kunna säkerställa en hög biologisk mångfald i ett 
landskap är god tillgång till olika livsmiljöer och spridningsvägar, både vad 
gäller antal men även kvalitet. Med hjälp av landskapsekologiska analyser är 
det möjligt att analysera och identifiera habitatnätverk, det vill säga hur 
livsmiljöer hänger samman inom ett avgränsat område. 

I en tidigare rapport38 modellerades habitatnätverk med särskilt skyddsvärda 
träd och med fokus på eklevande vedskalbaggar. En ekologisk profil togs 

                                                 
38 Bovin 2015 
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fram för att studera hur de potentiella livsmiljöerna var sammanlänkade 
inom länet. En analys gjordes baserat på tre spridningsavstånd: 300 meter, 1 
kilometer och 3 kilometer. I det här avsnittet visas den analys som gjordes 
baserat på eklevande arters förmåga att sprida sig upp till en kilometer mel-
lan potentiella livsmiljöer (karta 33). 

 
Karta 33. Landskapsekologisk analys för vedlevande skalbaggar knutna till grova, gamla ekar 
med ett maximalt spridningsavstånd om en kilometer. 

Analysen visar att det finns kluster av habitatnätverk för arter som är knutna 
till grova ekar med en spridningsförmåga upp till en kilometer. Det går att 
utläsa ett generellt mönster med stora livsmiljöer inom och omkring Stock-
holms stad, som förgrenar sig ut mot det omkringliggande landskapet. Dess-
utom syns en större ansamling av nätverk ner mot Tullgarn och Nynäshamn, 
samt upp mot Rimbo och Norrtälje. Ett tydligt stråk finns även längs Rosla-
gens strand från Åkersberga norr mot Roslags–Kulla. Vad denna analys 
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bland annat visar är att ekologi inte har några administrativa gränser utan 
följer de aktuella livsmiljöområdena och deras utbredning i landskapet. Det 
är därför viktigt att arbeta kommunöverskridande när arters habitatnätverk 
samt ekologiska samband modelleras och när naturvårdsåtgärder planeras på 
landskapsnivå. I bilaga 5 redovisas förstorade kartutsnitt av habitatnätverket 
för eklevande vedskalbaggar med ett maximalt spridningsavstånd om en 
kilometer. 

 
Karta 34. Ekologiska landskapssamband och habitatnätverk följer inga administrativa gränser 
och därför är kommunöverskridande naturvård nödvändig. 

Den landskapsekologiska analys som visas i det här projektet är modellerad 
ur ett länsperspektiv vilket innebär att resultatet inte alltid är tillämpbart på 
kommunnivå. Denna analys har exempelvis genomförts med grov upplös-
ning, ett raster med upplösning 100x100 meter, för att effektivisera datakör-
ningen. Det är därför nödvändigt att fler analyser görs framöver med 
högupplöst data och med ett gränsöverskridande angreppssätt. Till att börja 
med är det viktigt att samla in befintlig kunskap och resultat från tidigare 
analyser. I bilaga 6 ges tips på litteratur som behandlar förekomsten av sär-
skilt skyddsvärda träd ur ett landskapsekologiskt perspektiv och som är an-
vändbara för framtida analyser. 

När landskapsekologiska analyser modelleras är det viktigt att förmedla kun-
skapen om hur stadsplanerare och kommunekologer bör arbeta med livsmil-
jöer, spridningslänkar och spridningskorridorer. Att förankra stadsplanering 
med den gröna infrastrukturen är nödvändigt för att undvika en gradvis ut-
armning av den biologiska mångfalden. För en fördjupning kring olika sätt 
att arbeta med landskapsekologiska analyser i planering hänvisas läsaren till 
avsnittet ”Grön stadsplanering och bevarandet av särskilt skyddsvärda träd” i 
kapitlet ”Framtiden” på sidan 143. 
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Kulturvärden och historiska landskap 
I detta kapitel berörs de kulturhistoriska värden som är knutna till gamla, 
grova och ihåliga träd. En inblick i det historiska landskapet ges, samt svar 
till varför det finns så många särskilt skyddsvärda träd i en urbaniserad reg-
ion som Stockholms län. 

Att läsa landskapet utifrån gamla och grova träd 

Spår från äldre tider finns överallt i landskapet men det kan vara svårt att 
tolka ett landskap när det förekommer både äldre och yngre landmärken 
samtidigt. Genom att studera var och hur grova gamla träd är placerade i 
landskapet kan vi läsa det historiska landskapet och förstå äldre tiders sociala 
strukturer, jordbruk och användning av äldre vägar. Alléer är ett exempel på 
ett kulturvärde som påminner oss om den historiska markanvändningen. Det 
är betydelsefullt att försöka förstå de kulturhistoriska värden som går att 
utläsa genom att tänka både materiellt och immateriellt. I en allé motsvaras 
det materiella kulturhistoriska värdet av träden i allén, det faktum att det står 
en allé på en given plats. Det immateriella kulturvärdet motsvaras å andra 
sidan av själva placeringen av allén eller valet av trädslag vilka kan antyda 
en historisk mening, som exempelvis en maktdemonstration. 

Foto 105. Torsåkers lindallé vid Torsåkers säteri i Upplands Väsby kommun planterades 
på 1700-talet. Foto: Mattias Jansson (Länsstyrelsen i Stockholm). 

I Sverige planterades alléer och trädrader vid de större godsen för att visa på 
makt och rikedom redan på 1500–talet. Dessa alléer fungerade samtidigt som 
en form av nyttoträd. De användes exempelvis som lövtäkt, gärdselvirke 
eller för insamling av klenved. Under 1600–talet anlades alléerna ofta så att 
de leder fram till  och förstärker intrycket av huvudbyggnaden. Först under 
1700–talet började alléer att planteras längs vägar vilket var upptakten till 
landsvägsalléerna39. Syftet var att allén skulle ge resenären känslan av att 
färdas i ett lövvalv som skulle ge skugga under varma dagar och vägledning 
vid dimma eller snöstorm. Dessa alléer leder ofta in mot en stad eller mellan 
städer. I och med skiftesreformerna under 1700– och 1800–talet anlades nya 
räta vägar och en ny möjlighet att plantera alléer uppstod. Bönderna flyttade 
från bytomter till  utskiftade gårdar och uppfartsalléer anlades nu även till 
bondgårdarna. De flesta av dessa uppfartsalléer eller gårdsalléer tillkom 
under perioden 1850–1940. Efter andra världskriget minskade anläggandet 
av alléer på grund av den ökande bilismen som krävde bredare vägar40. 

39 Hallengren & Olsson 1999 
40 Naturvårdsverket 2014 
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Under 1600–talet började träd även planteras vid vissa begravningsplatser 
och kyrkogårdar runt om i Sverige. En av anledningarna var att platsen 
skulle synas i omgivningarna. Dock var det först under 1800–talet som den 
stora växtanvändningen på begravningsplatser påbörjades. Detta skedde 
samtidigt som att parkidealet ”engelsk park” gjorde sitt intåg inom träd-
gårdskonsten vilket influerade många kyrkogårdar41. Parkidealet, med sina 
mjuka linjer och stora träd, var särskilt populärt och stora mängder av träd 
planterades på begravningsplatser och kyrkogårdar. Under denna period 
planterades även träd kring kyrkomurarna vilket utmärker platsen i land-
skapet. 

Ytterligare en historisk användning av träd var så kallade vårdträd. Vårdträd-
står ofta i gårdsmiljöer och har planterats som ett minnesmärke av en hän-
delse eller för att vaka över gården och människorna som bor där. Vårdträ-
den utgjorde oftast gårdens högsta punkt och stod därför ut i omgivningarna. 
Idag har en del gårdar försvunnit men vanligtvis står stora kraftfulla vårdträd 
kvar och minner om svunnen tid. 

 
Foto 106. Ett exempel av ett vårdträd i form av en gammal lönn på Sjölunds fäbod i Ljusbodar-
na, Dalarna. Foto: Mattias Bovin (Calluna). 

I Sverige har vi historiskt sett, och även under modern tid, ett av Europas 
största bestånd av stora grova ekar. Detta beror på att eken varit fredad under 
långa tider. Under medeltiden skyddades eken om den växte på den gemen-
samma bymarken eller häradsallmänningen genom de medeltida landskaps-
lagarna42. Då var det ollon och foder till svinen som gjorde ekarna särskilt 
värdefulla. Senare, under Gustav Vasas tid, var det behovet av ekvirke till 
den svenska örlogsflottan som gjorde ekarna betydelsefulla. Det beslutades 
då att enbart Kronan fick avverka ekarna. Detta medförde att i stort sett inga 
ekar fälldes på allmogens marker43. Men det faktum att Kronan ägde rätten 
till ekarna, resulterade i att bönderna fick ett allt större hat mot eken44. Eken 
hade blivit som symbol för ofrihet och förtryck i flera decennier, och när väl 
Kronan avskaffats äganderätten efter en lagstiftning kring år 1830, var hatet 
så väl rotat att ett stort antal ekar fälldes på böndernas marker. Redogörelser 

                                                 
41 Mattsson 2014 
42 Eliasson 2002 
43 Naturvårdsverket 2004 
44 Eliasson 2002 
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från jägmästare, kronofogdar, landshövdingar och hushållningssällskap rap-
porterar om en snabb minskning av ek på bondejord under första hälften av 
1800–talet. Med tiden förändrades synen på ekarna och hatet lade sig. På 
frälsejordarna, där ekarna fått stå kvar, blev eken istället en symbol för rike-
dom och styrka, något som vi fortfarande förknippar med ekar, exempelvis 
genom den klassiska sparbankseken. Det är högst sannolikt att det är på 
grund av att eken fredats på de kungliga och kyrkliga markerna som vi än 
idag kan se många gamla, grova och ihåliga ekar runt om i Sverige. 

Att vi idag har så många stora ekar på Djurgården i Stockholm beror just på 
den historiska användningen av markerna. På 1570–talet anlade här Johan 
III, på grund av sitt jaktintresse, en ”djurgård” med renar, hjortar och älgar. 
Drygt hundra år senare byggdes en cirka två meter hög gärdesgård kring 
norra och södra Djurgården för att hålla kvar djuren; en jaktpark hade bil-
dats. Som mest fanns det cirka 1 500 hjortar i jaktparken, vars storhetstid 
varade fram till omkring år 175045. Att det idag finns så många ekar i områ-
det är till viss del en följd av det omfattande betet i jaktparken, då ek är 
mindre smakliga för betesdjuren på grund av sin höga tanninhalt. Betet 
gjorde också att ekarna hade mindre konkurrens av andra träd och därige-
nom undgick igenväxning och fick god tillväxt. 

Figur 4. Illustration av skalljakt på Norra Djugården år 1827. Illustration: Philip Bernhard Hebbe 
(Nordiska museet)46. 

Historiska platser med gamla träd i Stockholms län 

Stockholms län är ett historiskt präglat landskap med ett flertal slott, herr-
gårdar, gårdsmiljöer, parker, kyrkogårdar och alléer. Djurgården är, som 
nämnts, en av de platser som har en intressant historisk anknytning och före-
komst av särskilt skyddsvärda träd. Det är vanligt att just kungliga marker 
har ett stort antal grova träd, likaså även slottsmiljöer och herrgårdar. Några 
exempel på kungliga slott med hög täthet av särskilt skyddsvärda träd i 

45 www.nationalstadsparken.se  
46 Skalljakt på norra Djugården, 1824. Pilip Bernhard Hebbe. Nordiska museet. Målningen är något beskuren. 
Länsstyrelsen i Stockholms län är ansvarig utgivare. URL: 
http://www.nationalstadsparken.se/default.aspx?id=2255&ptid=0 2016-01-15 
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Stockholms län är Drottningholm, Rosersberg, Tullgarn och Ulriksdal. 
Andra slottsmiljöer som inte är kungliga, men som har många särskilt 
skyddsvärda träd är Ekebyholms slott, där även Ekebyholms allé utmärker 
sig i landskapet. Även Tyresö slott och Venngarns slott är exempel på såd-
ana slott med rikliga mängder grova träd. 

En plats i Stockholms skärgård som utmärker sig vad gäller antalet grova 
ekar är Utö. På denna skärgårdsö har det funnits människor sedan 1000–talet 
och gruvdrift bedrevs från 1100–talet fram till slutet av 1870–talet. Idag är 
norra delen av Utö ett naturreservat och tack vare den historiska markan-
vändningen finns ett stort antal grova ekar som utgör viktiga inslag i öns 
natur. 

Folktro, sägner och myter om träd i Sverige 

Folktro är nedärvd kultur som ger näring åt fantasin. 

Sägner är sagolika berättelser som anknyter till en viss plats och som gör anspråk 
på att vara sanna. 

Myter är gamla berättelser och traditioner, ofta ett handlingsförlopp över tid. En 
berättelse med stor vikt för kulturen. 

Träd har genom tiderna figurerat i folktro, myter och sägner. Samma eller 
liknande berättelser har förekommit på olika platser, både i Sverige och i 
övriga världen. Folktro innefattar olika sägner om trädslag och enskilda träd, 
oftast stora grova träd, som exempelvis vårdträd, friareträd, spökträd, 
galgekar, viloträd, supträd, smörjträd och värkträd. I detta avsnitt ges en 
beskrivning av de gamla myter som finns knutna till olika trädslag och hur 
människor nyttjade träden historiskt sett. 

 
Foto 107. Grova ekar, som Gällstaöeken, kunde historiskt användas som galgträd. Det finns 
dock ingen information om att just Gällstaöeken nyttjades för sådant ändamål. Foto: Länsstyrel-
sen i Stockholm län. 
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Alm 
Med hjälp av almens inre bark kunde olika typer av utslag botas, till exempel 
svår skorv eller fjällande hud. Den inre almbarken skulle kokas med lite 
salpeter och sedan smörjas på huden. Enligt den nordiska mytologin snidade 
Odin den andra människan, en kvinna, ur en almstubbe. 

Ask 
Asken ansågs skyddande mot sjukdom och för att stilla blod. Därför ansågs 
det var det en god idé att alltid bära med sig ett stycke askträ. Askens löv 
skulle läggas på ormbett för att lindra dem. Enligt den nordiska mytologin 
snidade Odin den första människan, en man, ur en askstubbe. Världsträdet, 
Yggdrasil, var en ask på vars grenar världen bars upp. 

Björk 
Björken har tidigare kopplats ihop med både styrka och kärlekshunger. Ritu-
ella handlingar med björkris genomfördes för att ge barnrika äktenskap och 
för att ge kroppen kraft efter långa hårda vintrar. Även gikt och värk kunde 
botas genom att ligga naken i en bädd av björklöv under svettning tills löven 
blev gula. 

Ek 
Eken har haft stor betydelse genom tiderna på grund av dess funktion som 
livsträd, kungsträd, galgträd och gudaträd. Om åskan slog ned i en ek, trod--
des den bli åskguden Tors boning, och denna ek fick absolut inte fällas47. 
Gjordes en överenskommelse under en ek ansågs den som särskilt bindande 
eftersom den då hade nått gudarnas öron. Eken kunde också användas för att 
bota åkommor. Till exempel ansågs avkok på ekbark lindra olika typer av 
magåkommor. Även munhälsan kunde stärkas och ett sårigt tandkött läkas 
genom att gurgla vatten som kokats med ekblad. 

Lind 
Linden har ofta planterats som vårdträd. Mellan vårdträdet och de boende på 
gården ansågs en mystisk samhörighet råda. Vårdträdet förknippades med 
lycka och välgång. Till trädet lind kunde gårdens kvinnor be eller offra för 
att få välstånd, och om armarna slogs om linden kunde förlossningar lindras. 
Under lindarna samlades människor till lek och dans, men linden var också 
ett allvarets träd under vilket ting ofta hölls. Om en lind skadades hotade 
sjukdomar att komma, men fästes däremot kvistar av lind i hus och stall var 
de boende skyddade mot häxorna. Till midsommarafton skyddades korna 
mot trolldom genom att lindbast bands fast i deras horn. 

Lönn 
Om det stod en lönn på gården skulle dörrhandtaget in till huset vara av lönn. 
Hade de boende tur kunde de då i månsken få se gårdstomtarna dansa runt 
lönnen. Lönnen var även bra mot sjukdomar och olika krämpor. Till exempel 

                                                 
47 Törlind 1997 
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kunde engelska sjukan tyglas genom att en sjukling bar tre lönnpinnar nära 
kroppen under så stor del av dygnet som möjligt. Lönnsirapen ansågs vara 
bra mot många åkommor som bröstsjukdomar, dålig mage och besvärliga 
infekterade sår. 

Rönn 
Rönnen har ofta använts som skydd mot olika former av ont. Den som hade 
mardrömmar kunde lägga en rönnkvist under kudden så skulle mardröm-
marna upphöra. Kroppsåkommor, som exempelvis njurvärk, kunde botas 
genom att koka te på rönnblad. Rönnbären ansågs också vara bra mot både 
skörbjugg och engelska sjukan. 

Tall 
Högresta boll- eller kvastliknande tallar användes ofta som vägmärken för 
resenärer. Andra tallar benämndes till exempel suptallar, där en sup intogs 
under resans gång. Det fanns även lik- och vilotallar där resesällskapet under 
resan till kyrkan rastade och ristade in den dödes namn och årtal. Tallar med 
delad stam som växt samman kallades ofta för smörjträd och här kunde olika 
sjukdomar botas. Tallar användes även mot värk. Med hjälp av en sticka 
eller en spik kunde den lidande peta på det värkande stället på kroppen, och 
sedan slå in stickan eller spiken i det så kallade värkträdet. Värkträd kunde 
även hjälpa djur som skadats. Ett tygstycke lades mot djurets skada och där-
efter sattes tyget i en hålighet i trädet vilket då tog emot skadan och djuret 
kunde tillfriskna. 

Träd i Stockholm med berättelser knutna till sig 

Att bestämma ålder på träd är bland annat möjligt genom dokumentation 
som visar när trädet är planterat. Till alléer och parker kan ritningar eller 
planer användas som gör det möjligt att åldersbestämma träden. För solitära 
träd saknas oftast dokumentation, och här handlar det snarare om att bedöma 
tillförlitligheten hos olika skrönor. I detta avsnitt berörs ett urval av fler träd 
eller trädmiljöer som har intressanta berättelser knutna till sig. 

Gustav Vasa-eken 
Ett sådant exempel är alla de träd som är uppkallade efter Gustav Vasa runt 
om i landet. I Stockholms län finns en särskild ek på Lindholmen i Vallen-
tuna som kallas Gustav Vasa-eken. Enligt sägnen planterade Gustav Vasa 
eken, men det är osannolikt att eken är så gammal som 500 år med tanke på 
växtplats och hur stor tillväxt en sådan ek beräknas ha. Det är mer troligt att 
eken kallas Gustav Vasa-eken på grund av den fredning av ekar han genom-
förde under 1500–talet eller på grund av att han faktiskt föddes på Lindhol-
men.  

Fiskartorpseken på Djurgården 
Fiskartorpseken, även kallad Karl XI:s ek, är en mycket stor ek som delvis 
vuxit in i fasaden och takfoten till Karl XI:s fiskarstuga. Även ekens rotsy-
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stem påverkar stugan då det delvis ligger under stugans stengrund. Eken tros 
vara från 1680–talet då stugan byggdes. Vid underhåll av byggnaden har 
speciell hänsyn tagits till eken för att inte skada den. Att eken inte tagits bort 
beror på den fredning av ekar som Gustav Vasa införde på 1500–talet. När 
fredningen upphörde på 1800–talet var eken alltför stor och utgjorde istället 
en del av fiskarstugan. 

 
Figur 5. Illustration av Karl XI:s fiskarstuga på Norra Djurgården omkring år 1870. Illustration: 
Okänd illustratör (Wikipedia48). 

 
Foto 108. Aktuellt foto av fiskarstugan på Norra Djurgården i Stockholm. Foto: Holger Ellegard 
(Wikipedia49). 

 

                                                 
48 Karl XI:s fiskarstuga på Norra Djurgården omkring år 1870 (Wikiedpa 2013). URL: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XI:s_fiskarstuga#/media/File:Fiskartorpet1870.jpg 2016-01-15 
49 Fiskarstugan på Norra Djurgården fotograferad av Holger Ellegard (Wikiedia 2011). URL: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XI:s_fiskarstuga#/media/File:Fiskarstugan_2011.jpg 2016-01-15 
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Berzelii ek i Danderyd 
Den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius som levde under slutet av 1700–
talet till mitten av 1800–talet har gett namn till bland annat Berzeliil park vi 
Nybroplan och Berzelii ek vid Kevinge gård i Edsviken. Utöver att Berzelius 
var en världsberömd kemist var han även ledamot av Vetenskapsakademin 
och Svenska akademin. Enligt sägnen ska Berzelius förlovat sig med dåva-
rande ägaren av Kevinge gård stadsrådet Gabriel Poppius dotter Betty under 
eken. Paret Berzelius lär ha vistats långa tider på gården som var deras 
sommarboställe. Kort efter Berzelius bortgång fick eken sitt nuvarande 
namn50. 

Kungseken på Djurgården 
Kungseken har fått sitt namn från 1800–talet då det kungliga ekipaget gjorde 
utflykter till Djurgården vilka hade sin vändpunkt vid eken, ett exempel som 
borgerskapet sedan tog efter. Dessutom användes Kungseken som en plats 
dit stockholmarna promenerade med kungahuset i spetsen under den första 
maj för att hälsa våren välkommen. År 1890 var eken även en vändpunkt för 
arbetarrörelsens tidigaste Första majtåg. 

Foto 109. Kungseken på Djurgården i Stockholm. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 

50 Hallnäs 2005 



– 112 –

Trolltallen vid landsväg Enhörna Malm 
Mellan Södertälje och Enhörna står Trolltallen51. Tallen är ett träd med två 
sammanväxta stammar som bildar en hålighet strax ovanför marken. Enligt 
myten drogs barn med engelska sjukan och andra åkommor genom hålet i 
stammarna. Detta skulle ske motsols och upprepas tre gånger för att trädet 
skulle ta det sjuka från barnet. Trolltallen fungerade även mot krämpor 
såsom tandvärk. Vidare berättas att Trolltallen flera gånger hotats av avverk-
ning, bland annat under mitten av 1800–talet. Trots löften om en relativt hög 
ersättning fanns ingen som tordes hugga ned trädet då myten säger att den 
som fäller trädet själv kommer att drabbas av alla de åkommor som trädet 
genom åren tagit emot52. 

Drottning Kristinas lövsal vid Stallmästaregården 
Lindarna kring det lilla åttkantiga lusthuset från 1600–talet vid Stallmästare-
gården i Solna kallas drottning Kristinas lövsal. Enligt sägnen var drottning-
en ofta ute för att rida och jaga i trakterna kring Brunnsviken. När drottning-
en med följe passerade stallmästare Håkanssons gård bestämde hon sig för 
att fira midsommar där. Ryktet om midsommarfirandet spred sig i staden och 
stallmästaren öppnade därför ett värdshus. Många år efter drottningens död 
på 1700–talet flyttades det lilla åttkantiga lusthuset till gården, och samtidigt 
planterades fyra lindar kring lusthuset. Huruvida lindarna planterades efter 
drottningens död eller inte, råder det dock tveksamheter kring då ett stag-
band av järn sägs vara märkt med ett årtal från 1600–talet. 

Foto 110. Drottning Kristinas lövsal vid Stallmästaregården i Solna stad. Foto: Länsstyrelsen 
i Stockholm. 

51 Sandberg 2013 
52 Hallnäs 2005 
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Birger jarls ek på Kungsholmen 
Birger jarls ek, eller Kung Valdemars ek som den också kallas, är en mycket 
gammal ek på Kungsholmen. Eken beräknas, precis som Stockholm, vara 
uppemot 800 år gammal och bär därför namnet Birger jarls ek. Tidigare 
ingick eken i Stora Hornsbergs slottspark. När planerna för Essingeleden 
lades fram i början av 1960–talet påståddes att vägsträckningen flyttades 
endast för att bevara eken. Även på 2010–talet när Kristinebergs trafikplats 
byggdes om togs hänsyn till eken53. 

Bellmanseken på Hasselbacken 
Utanför nuvarande restaurang Hasselbacken på södra Djurgården står Bell-
manseken. Enligt sägnen satt Carl Michael Bellman ofta med mandolinen 
under eken och improviserade visor54. Han påstås ha skrivit Fredmans epistel 
under eken, och på grund av detta har namnet Bellmanseken tillkommit. 
Vidare skulle Bellman ha ristat in sitt namn i ekens bark, men denna ska en 
autografjägare från England tagit med sig redan innan år 1865. Efter avlägs-
nandet av denna ristning sägs det att eken började ruttna inifrån. År 1872 
restes Bellmanstatyn och det var då nära att eken fälldes för att ge plats åt 
statyn. Placeringsfrågan löstes dock och eken fick stå kvar som ytterligare ett 
minne av Bellman. 

Foto 111. Bellmanseken på södra Djurgården i Stockholm. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 

53 Trafikverket 2015 
54 J. W. Svenssons förlag 1872 
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Särskilt skyddsvärda träd med kulturhistoriska spår 

En parameter som inventerades i samband med inventeringen av särskilt 
skyddsvärda träd i Stockholms län var förekomsten av kulturhistoriska spår. 
De kategorier som var möjliga att registrera var pågående eller upphörd 
hamling, nyhamling, stamkvistning, inga kulturspår eller övriga kommenta-
rer. Resultatet av inventeringen visade att majoriteten, drygt 57 procent av de 
särskilt skyddsvärda träden, inte hade några kulturhistoriska spår (diagram 
62). De vanligaste kulturhistoriska spåren var stamkvistning och upphörd 
hamling. 

Diagram 62. Kulturhistoriska spår hos de särskilt skyddsvärda träden. 

Foto 112. Upphörd hamling är ett kulturhistoriskt spår. Bilden är tagen vid Säby, Ornö i 
Värmdö kommun. Foto: Hans Sandberg (Länsstyrelsen i Stockholm). 
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Ekosystemtjänster och jätteträd 
Tillgången på natur- och kulturvärden är viktig både för den biologiska 
mångfalden och för människan. I det här avsnittet sammanvävs dessa värden 
och ett aktuellt ämne, nämligen ekosystemtjänster, beskrivs. Med eko-
systemtjänster menas de tjänster som människan får av de naturliga ekosy-
stemen, vilka i det här fallet är de särskilt skyddsvärda träden. 

Det finns många studier som pekar på betydelsen av träd i människans när-
het. Ett sätt att beskriva dessa värden är att identifiera de många och olika 
ekosystemtjänster som träd ger oss. Ekosystemtjänster är ”ekosystemens 
direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande”55. Dessa direkta 
och indirekta bidrag kan komma från ett enskilt träd som till exempel kan 
utgöra en nödvändig livsmiljö för insekter, svampar och lavar, eller erbjuda 
äpplen och ekollon att plocka. En dunge träd kan ge förutsättningar för regle-
ring av temperaturen i en stad56, och sammanhängande skogsekosystem ut-
gör habitat för större däggdjur och andra arter, vilket upprätthåller biologisk 
mångfald och ekologisk resiliens57. Ekosystemtjänster är alltså skalberoende. 
Vissa ekosystemtjänster är skalbara i meningen att fler träd ger mer frukt 
(eller timmer) än ett träd, medan andra ekosystemtjänster först uppstår på en 
viss skala. 

Vissa av skogens ekosystemtjänster är lättare att kvantifiera och värdera än 
andra, som värdet av timmerproduktion och mängd bär som plockas. För en 
kategorisering och genomgång av den svenska skogens ekosystemtjänster 
hänvisas till ”Ekosystemtjänster i svenska skogar”58.  

Vad kan vara särskilt med ”särskilt skyddsvärda träd”? 

Idag lever en majoritet av alla människor sina liv i städer. Det finns en oro 
att allt fler människor tappar kontakten med naturen i takt med ökad moder-
nisering och urbanisering. Det leder till en förlust av erfarenheter och mins-
kad förståelse för vårt beroende av omgivande ekologi. Biophilia-teorin pe-
kar på att människor är genetisk kodade att må bra av nära kontakt med natu-
ren, både vad gäller hälsa och generellt välbefinnande59. Dessa värden börjar 
nu allt mer att kvantifieras. I en studie jämfördes olika faktorer som inver-
kade på hälsa bland boende i stadsmiljö och resultatet visade att tio ytterli-
gare träd i kvarteret signalerade samma hälsovinst som om boende hade i 
medeltal nästan 90 000 kr (10 000 USD) högre årsinkomst eller var i snitt sju 
år yngre60.  

Studier har också visat att personer som engagerar sig som frivilliga i träd-
planteringsprogram i städer motiveras mer av andliga värden, att närma sig 
naturen, än av mer konkret praktiska nyttigheter som minskat buller eller 

55 Naturvårdsverket 2015 
56 Barthel et al. 2015 
57 Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Stockholm Resili-
ence Centre 2015 
58 Hansen et al. 2014 
59 Beery et al. 2015 
60 Kardan et al. 2015 
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ökade fastighetsvärden61. Detta är ett fåtal exempel på de kulturella eko-
systemtjänster som träd bidrar med. I svensk debatt har frågan väckts om 
betydelsen av kulturella ekosystemtjänster kanske underskattas62. När träd 
värderas ekonomiskt faller kulturella ekosystemtjänster under rubriken 
”mjuka värden” och får i regel liten vikt (”…dessa värden är självklart vik-
tiga att ta i beaktande… men de är däremot svåra att motivera som grund för 
värdeberäkning i domstolssammanhang”)63.  

Stora träd har en särställning för oss människor. De kan vara specifika repre-
sentanter för ”naturen” som vi kan relatera till, som vi kan känna igen, min-
nas och referera till i samtal med våra medmänniskor64. Hur vi har möjlighet 
att forma relationer till stora skyddsvärda träd blir därför en viktig fråga.  

I Melbourne har stadens innevånare möjlighet att skicka ett personligt email 
till träd65. Via en hemsida går det att klicka på ett träd och skriva ett med-
delande: ”I used to think you were the Magic Faraway Tree66 when I was a 
child. Now that I'm an adult, I still look forward to seeing you as I come 
around the bend after a tedious crawl down Hoddle Street. / A loyal friend 
always there waiting to say hello”. 

Figur 6. Hemsida för City of Melbourne och varje enskilt träd i staden. Stadens invånare har 
möjlighet att skicka e-post till trädet och därmed få en personlig anknytning till varje träd (City of 
Melbourne 2015). 

61 Giergiczny & Kronenberg 2014 
62 Biodiverse 2015 
63 Östberg et al. 2013 
64 Pearce et al. 2015 
65 City of Melbourne 2015 
66 The Magic Faraway Tree är en serie barnnoveller skrivna av Enid Blyton år 1943. Novellserien utspelar sig 
i en förtrollande skog där ett gigantiskt magiskt träd växer – the Magic Faraway Tree. 



Specifika ekosystemtjänster knutna till särskilt skyddsvärda träd 

Sammanfattningsvis går det att identifiera ett axplock ekosystemtjänster 
knutna till särskilt skyddsvärda träd: 

• Biologisk mångfald
• Temperaturreglering
• Luftrening
• Bullerdämpande
• Dagvattenreglering
• Sinnesro, stressdämpande och källa till återhämtning
• Historisk anknytning till det gamla landskapet
• Ett minne av människans tidigare generationer
• Naturpedagogik
• Estetik

Antalet ekosystemtjänster som är knutna till enskilda grova, gamla och ihå-
liga träd styrker anledningen till varför de är skyddsvärda. Med tanke på den 
långa leveranstiden, majoriteten av de särskilt skyddsvärda träden är över 
200 år gamla, är det särskilt viktigt att bevara dessa jättar. 

Foto 113. Stora ekar, som här i ett vinterlandskap, skapar en känsla av lugn och ro. 
Foto: Miguel Jaramillo (Länsstyrelsen i Stockholm). 

Möjligheter att besöka och uppleva länets jätteträd 

Som nämnts i föregående kapitel skapar stora skyddsvärda träd en rad olika 
möjligheter för oss människor. Jätteträd ger oss reglerande ekosystemtjänster 
som temperatursänkning eller kulturella ekosystemtjänster som andliga upp-
levelser. Varje enskilt träd bidrar till  någon form av ekosystemtjänst men 
alla träd kanske inte nyttjas eller upplevs av alla invånare i Stockholms län. 
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För att ge en skattning på vilka områden med särskilt skyddsvärda träd som 
är mest tillgängliga att besöka för allmänheten gjordes en GIS-analys utifrån 
Stockholms läns kollektivtrafik, det vill säga buss- och spårlinjetrafik. Med 
utgångspunkt från varje enskild busshållplats eller spårplattform gjordes 
beräkning av antalet särskilt skyddsvärda träd inom en sökradie om 500 me-
ter (karta 35). 

Karta 35. Möjligheter för människor att besöka särskilt skyddsvärda träd med kollektivtrafik i 
Stockholms län. Kartan visar busshållplatser eller språktrafikplattformar färggraderade efter 
antalet särskilt skyddsvärda träd inom en 500 meter sökradie. 

Av alla möjligheter att ta sig runt inom Stockholms län är det inom Stock-
holm kommun som de bästa förutsättningarna finns att besöka de särskilt 
skyddsvärda träden. Det är framför allt busshållplatser och tunnelbanestat-
ioner runt om norra och södra Djurgården som erbjuder ett stort antal särskilt 
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skyddsvärda träd inom en 500 meter. Förutom norra och södra Djurgården, 
går det även att ta sig till Drottningholm på Ekerö och nordväst om Rimbo 
intill sjön Skedviken för att uppleva stora bestånd av gamla, grova jätteträd. 

Några specifika hållplatser att ta sig till för att besöka träden är följande: 

Tabell 3. Topp 10 busshållplatser och spårplattformar med flest antal särskilt skyddsvärda träd 
inom en 500 meter sökradie. 

Typ av kollek-
tivtrafik 

Namn 
Antal särskilt skyddsvärda 
träd inom 500 meter 

Kommun 

Buss/tunnelbana Universitetet 280 Stockholm 

Buss Ekebyholms slott 223 Norrtälje 

Buss Ekebyholmsskolan 203 Norrtälje 

Buss Naturhistoriska riksmuseet 217 Stockholm 

Buss Frescati 197 Stockholm 

Spårvagn Bellmansro 185 Stockholm 

Spårvagn Waldermarsudde 184 Stockholm 

Buss Universitet södra 171 Stockholm 

Buss Linvävartorpet 162 Solna 

Buss Drottningholm 160 Ekerö 

Foto 114. På väg in med bussen till Universitets busshållplats passeras en särskilt skyddsvärd 
ek (t.v. i bild). Foto: Google Street View (2014)67 . 

67 Jätteek vid Universitetets busshållplats och tunnelbanestation i Google Street View (Google 2014). URL: 
https://www.google.se/maps/@59.3659979,18.0536564,3a,90y,96.43h,98.4t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKkeUHW
jNOApluF_ZRBL1UA!2e0!7i13312!8i6656?hl=sv 2015-10-08 
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Foto 115. Den omtalade TV-eken, även känd som Radiohuseken, avverkades år 2011. Delar 
av TV-eken har placerats på olika platser i Stockholm, här på Södra Djurgården. 
Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 



– 121 –
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Foto 116. En död liggande ek som någon gång fyllts med cement. Tidigare fylldes ihåliga träd 
med cement för att förbättra trädets stabilitet. Denna typ av skötselåtgärd har upphört eftersom 
det försämrade trädets hälsa och fick motsatt effekt. Foto: Miguel Jaramillo (Länsstyrelsen i 
Stockholm). 
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Hot, utmaningar och åtgärder 

Landskapet är under konstanta förändringar, både långsamma och snabba. 
Tidigare förändrades landskapet genom klimatvariationer eller rational-
isering av jord- och skogsbruket. Idag är urbanisering en av de mest påtag-
liga förändringarna och medför exploateringstryck på ny bebyggelse och 
infrastruktur68. 

Befolkningsprognoser i Stockholms län förutspår en ökning vilket ställer 
krav på fortsatt exploatering och expansion av länets tätorter. När obebyggd 
mark tas i anspråk finns en risk att värdefulla grönområden och livsmiljöer 
för olika arter förstörs, vilket resulterar i en förlust av biologisk mångfald. 
För att minska denna förlust är det nödvändigt att ny bebyggelse utformas på 
ett sätt som omfamnar den biologiska mångfalden och tar hänsyn till eventu-
ella habitat och spridningsvägar. 

Idag är cirka åtta procent av länets yta skyddat av någon form av natur-
skydd69. Det gör att dessa platser till största sannolikhet undgår exploatering. 
Å andra sidan innebär det att oskyddade områden riskerar att exploateras och 
försvinna. Det är därför viktigt att sådana miljöer pekas ut och kartläggs 
inför framtagandet av nya planeringsunderlag. 

I träddatabasen har hot klassificerats efter fem huvudsakliga kategorier; av-
verkning, igenväxning, inget, myror och övrigt. Fördelningen visar tydligt att 
majoriteten av de skyddsvärda träden inte är utsatta för något konkret hot, 
men det största av hoten är igenväxning, vilket ställer krav på olika sköt-
selåtgärder (diagram 63). 

Diagram 63. Olika typer av hot och fördelning bland de särskilt skyddsvärda träden. 

68 Arena för Tillväxt & Sweco 2015 
69 Länsstyrelsen i Stockholm 2013 
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Avverkning och exploatering 
Ett hot som inte är särskilt vanligt enligt statistiken i träddatabasen är av-
verkning. En anledning till att hotet inte är vanligt i statistiken beror på att 
det inte varit prioriterat att ta fram information om eventuella exploaterings-
hot. Denna information är dessutom en färskvara och förändras över tiden. Å 
andra sidan är det ett hot som medför stora konsekvenser och som bör bely-
sas. Avverkning beror främst på två faktorer; förändringar i markanvändning 
som exempelvis exploatering av grönytor samt avverkning som förebyg-
gande säkerhetsåtgärd om det finns träd som växer nära hus, vägar eller cy-
kelvägar. 

Foto 117. Avverkning av grova ekar vid Manhemsvägen i Vallentuna. Foto: Länsstyrelsen i 
Stockholm. 

Foto 118. Ryttareken på Djurgården i Stockholm avverkades som förebyggade säkerhetsåt-
gärd. Foto: Petter Andersson (Calluna). 

Stockholms län är en expansiv region och står inför många utmaningar 
framöver. För att regionen ska klara en befolkningsökning motsvarande ett 
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Göteborg fram till år 2030 och samtidigt utvecklas på ett hållbart sätt krävs 
ett ansvarsfullt och kraftfullt genomförande70. Ett viktigt verktyg är den reg-
ionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, som tagits fram av 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. I denna plan redovisas områden som 
regionalt sett är viktiga ur ett grön- och blåplaneperspektiv, men även ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv (karta 36). 

 
Karta 36. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen framtagen år 2010. 

En GIS-analys har genomförts för att beräkna fördelningen av samtliga sär-
skilt skyddsvärda träd inom olika delar av den regionala utvecklingsplanen i 
länet. Analysen gör det möjligt att visa de områden där risken är störst att 
särskilt skyddsvärda träd kan komma att avverkas. 

                                                 
70 RUFS 2010 
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Totalt finns 23 328 särskilt skyddsvärda träd i den regionala grönstrukturen 
och bebyggelsestrukturen. Det motsvarar 78 procent av det totala antalet 
särskilt skyddsvärda träd som inventerats i Stockholms län. Övriga 22 pro-
cent finns alltså utanför den regionala grönstrukturen och bebyggelsestruk-
turen exempelvis på landsbygden. 

Inom den regionala grönstrukturen hittas 58 procent av samtliga särskilt 
skyddsvärda träd som inventerats och majoriteten finns i gröna värdekärnor. 

Tabell 4. Antal särskilt skyddsvärda träd inom den regionala grönstrukturen enligt RUFS 2010. 

Regional grönstruktur 
Antal särskilt skydds-
värda träd 

Andel av totala 
antalet särskilt 
skyddsvärda träd 

Grön värdekärna 10468 35 % 

Grön kil 2738 9 % 

Stora samlade rekreations- natur- 
och kulturvärden 

4100 
14 % 

Totalt 17306 58 % 

 

I de områden som ingår i den regionala bebyggelsestrukturen hittas totalt 20 
procent av alla särskilt skyddsvärda träd som inventerats. 

Tabell 5. Antal särskilt skyddsvärda träd inom den regionala bebyggelsestrukturen enligt RUFS 
2010. 

Regional bebyggelsestruktur 
Antal särskilt skydds-
värda träd 

Andel av totala 
antalet särskilt 
skyddsvärda träd 

Regional stadskärna 1569 5 % 

Regional stadsbygd med utveckl-
ingspotential 

2098 7 % 

Övrig regional stadsbygd 2355 8 % 

Totalt 6022 20 % 

 

Enligt den regionala utvecklingsplanen71 är det i den regionala stadsbygden 
med utvecklingspotential som huvuddelen av regionens nya bostäder och 
lokaler bör tillkomma. Det går därför att anta att det är i dessa områden en 
stor del av den nya exploateringen kommer att ske och att det där kan finnas 
en risk att särskilt skyddsvärda träd avverkas. För att identifiera de områden 
med hög utvecklingspotential som innehar flest gamla och grova träd gjordes 
en GIS-analys (karta 37). Det är främst i dessa områden som stor försiktighet 
och hänsyn bör tas till de särskilt skyddsvärda träden vid ny exploatering i 
länets regionala stadsbygdsområden. 

                                                 
71 RUFS 2010 
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Karta 37. Antal särskilt skyddsvärda träd inom områden med hög utvecklingspotential för den 
regionala stadsbygden. 

Analysen visar att det främst är söder och norr om centrala Stockholm som 
det finns flest antal särskilt skyddsvärda träd i områden med hög utveckl-
ingspotential för den regionala stadsbygden. En stor del av dessa områden är 
idag redan bebyggda men eftersom allt fler områden ska förtätas finns en 
risk att grova träd avverkas. 

Eftersom Naturvårdsverkets riktlinjer är att särskilt skyddsvärda träd ska 
bevaras och avverkning undvikas är det dock mindre troligt att en ökad av-
verkning av träden kommer att ske. Å andra sidan är det upp till kommuner-
na själva att bestämma om ett träd ska avverkas eller inte. Förutom avverk-
ning finns det dock andra problem som är relaterade till exploatering och 
byggarbete vilka kan till exempel påverka ekarna. Eftersom ekarna är vat-
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tenkrävande organismer kan exempelvis dränering och grävningsarbete göra 
mycket skada. Det är därför viktigt att försiktighetsprincipen tillämpas när 
områden i närheten av jätteekar ska exploateras. Men så länge en kommun 
har bestämt sig för att ta hänsyn till de grova träden är det fullt möjligt att 
undvika att jätteträden skadas. Mer om detta finns att läsa i kommande av-
snitt. 

Tyvärr följs inte alltid Naturvårdsverkets riktlinjer om att bevara särskilt 
skyddsvärda träd och ett flertal jätteekar har avverkats på grund av exploate-
ring eller som skyddsåtgärder. I vissa fall har det på trädet ifråga påträffats 
fynd av den rödlistade arten bredbandad ekbarkbock Plagionotus detritus. 
Det är därför viktigt att poängtera att utan en bra och långsiktig planering på 
kommunal och regional nivå kan en del trädmiljöer vara utdömda. Genom 
att arbeta på en bred front och bevara särskilt skyddsvärda träd samt ta hän-
syn till efterträdare och föryngringsaspekten är det möjligt att skapa en kon-
tinuitet. Om det bara fokuseras på miljöer med grova träd finns en risk för 
fortsatt isolering och utdöende av känsliga arter. 

Mildrings- och kompensationsåtgärder efter avverkning 

Om ett särskilt skyddsvärt träd behöver avverkas, vilket ska vara vid sär-
skilda företeelser då det aldrig går att reparera skadan efter avverkade träd, 
är det nödvändigt att genomföra någon typ av mildrings- eller kompensat-
ionsåtgärd. En sådan åtgärd kan exempelvis vara att lämna kvar ett nedsågat 
träd, plantera nya träd, eller inrätta artificiella habitat som kan fungera för 
arter. Det är viktigt att en likadan bevarandestatus upprätthålls även efter en 
avverkning. Det bör också göras en inventering av arter och omkringlig-
gande träd för att få en samlad kunskapsbild innan en eventuell avverkning 
görs. 

Igenväxning och skuggning 
Det vanligaste hotet för särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län är igen-
växning. Träd som en gång växte i ett öppet landskap kan ha hamnat i djup 
skugga på grund av andra, yngre träd som vuxit upp naturligt och därmed 
minskat det grövre trädets tillgång till solljus. Det kan antingen ske som följd 
av att betestrycket har minskat eller på grund av att annan aktiv skötsel har 
upphört. I andra fall kan kommersiella skogsplanteringar ha anlagts runt de 
gamla träden. Som tidigare nämnts är solexponering en viktig egenskap för 
många arter och bidrar till de särskilt skyddsvärda trädens höga naturvärden. 
Dessutom behöver det individuella trädet rikligt med ljus, vatten och näring 
för att kunna fortleva. Trädets naturliga åldrandeprocess innebär oftast att 
kronan blir mindre och lägre som en konsekvens av att det yttre grenverket 
dör eller faller av. Till slut växer yngre träd över och igenom det gamla trä-
dets krona. Det begränsar mängden ljus som når det gamla trädet vilket till 
slut kan resultera i att det dör. 
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Foto 119. Jätteek i behov av friställning, Tullgarn. Foto: Vikki Bengtsson (Pro Natura). 

Den viktigaste åtgärden mot igenväxning är friställning genom röjning av sly 
och unga träd följt av betande djur eller någon annan regelbunden skötsel. 
Många kommuner i Stockholms län jobbar aktivt med att friställa grova träd 
och röjningsarbetet måste göras stegvis för att undvika att trädet plötsligt 
utsätts för livshotande förändringar i sin omgivning. Målsättningen är att se 
till att det finns ett visst avstånd mellan det gamla trädets krona och andra 
träd som växer intill. Det första steget är att ta bort de träd som växer genom 
det gamla trädets krona. Vid varje steg röjs därför några fler träd bort. Några 
år senare, under nästa fas i arbetet, kan den röjda ytan runt det gamla trädet 
utökas. Den nyskapade ljusbrunnen kan sedan stegvis göras större under 
kommande år tills trädets ljusbehov är tillgodosedda. Antalet röjningsfaser 
och tid mellan röjningarna beror på hur tätt de yngre träden växer runt det 
särskilt skyddsvärda trädet. 

Det är viktigt att inte röja bort all omgivande vegetation i en enda insats då 
det snabbt kan döda ett gammalt träd. På flera platser har det observerats hur 
dramatiska förändringar i ett gammalt träds omgivningar kan göra att trädet 
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dör72. Vid frihuggning kan beskuggning från omgivande träd minskas an-
tingen genom att träden fälls eller genom att delar av deras grenverk tas bort. 
Ett annat alternativ är att ringbarka de unga träden eller dess grenar. Detta 
gör att de långsamt dör av. Dessa åtgärder gör att ljus- och fuktighetsförhål-
landen runt det gamla trädet ändras långsamt.  

Den långsiktiga målsättningen bör vara att hålla trädet fritt från beskuggning. 
Detta kan innebära återkommande röjning av slyuppslag. Det bästa sättet att 
undvika uppslag av träd och buskar runt de skyddsvärda träden är genom 
betesdrift. Om detta inte är möjligt behövs en regelbunden manuell eller 
maskinell röjning av vedartad vegetation. 

Marken runt det särskilt skyddsvärda trädet 
När det gäller ett träds långsiktiga hälsa och vitalitet är det viktigt att beakta 
träden som helhet; det vill säga, inte bara de delar av trädet vi kan se, utan 
också det som finns under markytan. En grov uppskattning är att rotsystemet 
och kronan upptar ungefär samma volym, men har väldigt olika form. Röt-
terna kan sträcka ut sig långt från trädstammen och rotaktiviteten är oftast 
som störst i de översta 30 centimetrarna av jorden. För gamla träd är sanno-
likheten större att de har utbredda rotsystem jämfört med yngre träd. De har 
också sämre förmåga att snabbt svara på förändringar i omgivande miljö. 
Det är lätt att rötterna glöms i samband med olika åtgärder vilket är bekym-
mersamt eftersom de fyller två viktiga funktioner. Dels förankrar rötterna 
trädet i marken, dels tar de upp vatten och näring. Ett träds rotskyddszon bör 
sträcka sig ut från trädet i alla riktningar till ett avstånd som motsvarar 15 
gånger trädstammens diameter, eller fem meter utanför kronan om detta mått 
är större73. 

De mest uppenbara fallen då trädrötter skadas är när marken runt ett träd 
grävs upp, exempelvis vid anläggningsarbeten eller rörläggning, men de kan 
också skadas vid jordpackning vilket ofta är mindre uppenbart. Med jord-
packning menas tryckförändringar som kan uppstå vid olika typer av belast-
ningar. Vid jordpackning orsakad av kreatur, människor eller maskiner 
trycks luftfyllda utrymmen i jorden samman vilket förhindrar rötternas gas-
utbyte. Detta gasutbyte är nödvändigt för att rötterna ska fungera och över-
leva. Ett särskilt skyddsvärt träd bör skyddas från rotskador vid anläggnings-
arbeten genom att ett staket sätts upp innan arbeten inleds. Detta staket bör 
sedan bibehållas genom hela arbetsprocessen. 

                                                 
72 Read 2000; Lonsdale 2013 
73 Read 2000 
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Foto 120. Skyddsvärd ek som har fått rotskador som en konsekvens av skogsröjning. Foto: 
Vikki Bengtsson (Pro Natura). 

Det finns flera sätt att hjälpa gamla träd som påverkats av jordpackning i 
rotzonen. Första åtgärden är att avlägsna den direkta belastningsorsaken. 
Med hjälp av stängsling är det exempelvis möjligt att förhindra trampskador 
från människor eller kreatur. Antingen kan ett vanligt eller ett temporärt 
stängsel användas. Ett annat alternativt är att anlägga en informell “död” 
häck (foto 121). Ibland är det inte nödvändigt att sätta upp ett stort staket. 
Det räcker oftast att markera rotskyddszonens omfattning med ett lågt staket 
och låta gräset växa sig långt kan vara nog för att människor ska undvika 
området. 

 
Foto 121. Skyddsvärd ek som har fått en mer informell “död” häck för att skydda rötterna. Foto: 
Vikki Bengtsson (Pro Natura). 

Bilar kan hindras från att parkera på känsliga platser genom att strategisk 
placering av död ved, ett lågt staket eller några stolpar för att skydda det 
enskilda trädet och dess rotsystem.  
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Det bästa skötselalternativet för mark runt gamla träd är ett extensivt bete. 
Djuren förhindrar att de gamla träden omsluts av unga träd men slår inte ut 
trädföryngring helt och hållet. Betande djur skapar också en varierad flora 
och en strukturell mosaik som är särskilt viktig för den biologiska mångfal-
den. Intensivt bete kan däremot vara skadligt för träden. Då kan problem 
med jordpackning eller barkskador uppstå som en följd av barkgnag eller 
allmänt slitage. Det är också viktigt att undvika plöjning eller kultivering i 
närhet av träden. I idealfallet etableras en extensivt betad buffertzon runt 
varje träd.  

När väl orsakerna till rotskador eller jordpackning avlägsnats kan det vara 
värt att överväga ytterligare åtgärder för att förbättra situationen för det spe-
cifika trädet. En skonsam metod är att använda mulch på marken runt trädet. 
Mulchmaterialet ska helst bestå av komposterat flis av samma träslag som 
det aktuella trädet och från samma område. Det bör läggas ut i ett lager som 
är cirka 5–10 centimeter djupt men det är viktigt att undvika en tät ansamling 
av material vid stambasen eller vid exponerade rötter. Effekterna av att an-
vända mulch runt gamla träd har inte undersökts vetenskapligt men det finns 
ett betydande antal träd som har gynnats av detta. Mulching anses generellt 
vara bra för träd då det reducerar konkurrensen från annan vegetation, stimu-
lerar nedbrytare och bibehåller fuktighet. 

 
Foto 122. Skyddsvärd ek i en parkeringsplats som har gynnats genom att använda en lager 
välkomposterat mulch på marken runt trädet. Mulching anses generellt vara bra för träd då det 
reducerar konkurrensen från annan vegetation. Foto: Vikki Bengtsson (Pro Natura). 

Eftersom rötter normalt inte syns är det lätt att förbise deras betydelse. De är 
trots detta av grundläggande betydelse för trädets hälsa och vitalitet. En nog-
grann skötsel av särskilt skyddsvärda träd måste därför innehålla övervägan-
den som rör trädets underjordiska delar. Friska rötter är helt enkelt nödvän-
digt för ett friskt träd. 
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Särskilt skyddsvärda träd och beskärning 
Beskärning av ett särskilt skyddsvärt träd innebär en typ av skada och bör 
inte hanteras lättvindigt. Det finns dock situationer där det är nödvändigt 
eller önskvärt att beskära träd. Den främsta orsaken till att insatser behövs är 
där trädet visar tecken på att kunna brytas sönder eller falla omkull. Trädets 
värde skulle då kunna gå förlorat. Denna situation uppstår ofta om trädet 
tidigare har beskurits eller hamlats, men kan också uppstå genom naturliga 
skador.  

I vissa fall kan ett träd utgöra en oacceptabelt hög risk för människor eller 
egendom och kanske också för trädet själv. I de bästa fall kan sådana risker 
reduceras med hjälp av olika trädvårdsinsatser men ibland är detta inte möj-
ligt och beskärning blir då nödvändigt.  

 
Foto 123. Gammal hamlad lind som inte hade hamlats på femtio eller sextio år. Beskärning 
hade kanske varit lämpligt för att undvika att en stor gren bröts sönder. Trädet har förlorat 
mycket av det levande grenverket och dessutom många olika livsmiljöer. Foto: Vikki Bengtsson 
(Pro Natura). 

Varje träd bör omfattas av en noggrann bedömning och utvärdering innan 
beskärning påbörjas. Några viktiga frågor att besvara är: 

Hur har trädet svarat på tidigare beskärning eller skador? Är det vid god 
vitalitet eller växer det dåligt? Vilken form har kronan? Vilket trädslag är 
det och vilka ståndortsförhållanden råder, exempelvis vad gäller jordmån 
eller mikroklimat? 

I samband med beskärningsinsatser är det viktigt att tänka på hur och var 
återväxt kommer att ske efter beskärningen då detta kan styra var och vilken 
typ av beskärning som ska göras. 
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Olika tekniker kan användas vid beskärning av särskilt skyddsvärda träd för 
att reducera risken att trädet går förlorat. En generell princip är att ju mindre 
insatsen är för att nå önskat resultat desto bättre. Även en liten reduktion av 
kronan kan ha en avgörande betydelse för hur trädet påverkas av vind, vilket 
reducerar risken att trädet går förlorat i förtid. Utmaningen är att åstad-
komma en beskärning som är tillräckligt omfattande för att säkra trädets 
långsiktiga överlevnad men samtidigt inte så omfattande att trädet inte kan 
anpassa sig efter insatsen. Vid arbete med särskilt skyddsvärda träd är det 
framför allt viktigt att försöka undvika onödigt stora snittytor. Detta kan 
åstadkommas genom att en gren förkortas istället för att den sågas av nära 
basen. 

Död ved bör inte heller avlägsnas annat än om den utgör ett betydande sä-
kerhetsproblem. Det är också viktigt att undvika att såga i eller genom hålig-
heter i grenarna. Håligheter hos särskilt skyddsvärda träd är överlag få och 
därmed viktiga att bevara i så lång utsträckning som möjligt. Det är även 
viktigt att beskurna träd har tillräckligt med ljus och inte skuggas av omgi-
vande yngre träd. 

 
Foto 124. Gamla hamlade träd som har blivit kapade nära den gamla hamlingspunkten och som 
har dött fem år efter insatsen. Foto: Vikki Bengtsson (Pro Natura). 

Hamlade träd som beskärs regelbundet har små och låga kronor. Om regel-
bunden hamling upphör blir dock grenverket med tiden allt grövre. Efter en 
lång period av utebliven beskärning kan trädet ha grenar stora som hela träd 
fästa på en stam som blivit skör och påverkad av röta. Kronorna i dessa träd 
eller enskilda grenar kan bli så tunga att träden faller omkull av sin egen 
tyngd eller så att stora grenar bryts av och ofta tar med sig en stor del av 
stammen. Gamla tidigare hamlade grenar kan beskäras för att reducera deras 
hävstångseffekt så att trädets stabilitet förbättras. Det är mindre sannolikt att 
kortare grenar bryts av från stammen. Om grenar på gamla tidigare hamlade 
träd kapas nära den föregående hamlingspunkten, avlägsnas allt för mycket 
blad- och grenverk på en gång och en sådan åtgärd riskerar att döda trädet. 
Även för trädslag som normalt svarar bra på beskärning, exempelvis lind 
eller pil, innebär en alltför kraftig beskärning att trädets överlevnadschans 
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reduceras. Dessutom kan ett flertal livsmiljöer för arter knutna till skydds-
värda träd gå förlorade.  

För att stabilisera ett hamlat träd är det bättre att reducera trädets krona steg-
vis i etapper. I ett första steg tas två till fyra meter ut ur kronans översta del 
för att se hur trädet svarar på en sådan förändring. Varje gren bedöms lämp-
ligen separat för att säkerställa att den har tillräcklig potential att bilda nytt 
bladverk efter en beskärning. Nästa steg kan påbörjas när trädet har produce-
rat en god återväxt efter den första beskärningsinsatsen. Den långsiktiga 
målsättningen är att hålla trädet stabilt och förhindra att trädets tyngdpunkt 
åter hamnar för högt upp. Ytterligare beskärning kommer att behövas i fram-
tiden för att flytta beskärningspunkten närmare den gamla hamlingspunkten 
även om det aldrig uppnås. För att beskära grövre grenar på hamlade träd 
som inte beskurits under en längre tid används ibland en skördare. Detta är 
ett snabbt tillvägagångssätt men ofta tas för mycket av kronan bort och det 
bladverk som lämnas under beskärningspunkten är inte tillräckligt omfat-
tande. 

    
Foto 125. Denna hamlade lind (t.v) beskars år 2009 efter en period med utebliven hamling på 
cirka 70 år. Trädet var mycket högvuxet och ungefär 2,5 meter av kronans översta del togs bort 
vid första beskärningen. Nu har trädet fått nästa beskärning, något lägre än tidigare (t.h). Trädet 
har svarat bra på den första beskärningen och insatsen har resulterat i god återväxt i kronans 
lägre delar. Foto: Vikki Bengtsson (Pro Natura). 

Att klättra i och beskära särskilt skyddsvärda träd är ett arbete för specia-
listen. Det behöver göras med försiktighet och tar normalt sett längre tid än 
beskärning av yngre träd. Vid arbete i trädet är det viktigt att vara försiktig 
så att trädets bark eller andra ömtåliga miljöer inte skadas. De särskilt 
skyddsvärda träd som behöver beskäras, måste först artinventeras efter före-
komst eller indikationer av skyddsvärda arter. Skulle sådana arter påträffas 
behöver nödvändiga åtgärder vidtas innan en beskärning påbörjas. 
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Säkra efterträdare och spridningsmiljöer 
En viktig del i arbetet med att bevara den höga biologiska mångfalden och 
naturvärden som finns knutna till särskilt skyddsvärda träd är att säkra efter-
trädare, det vill säga nästa generation jätteträd.  

I ett bestånd bör det finnas tillräcklig många åldriga träd, som tillsammans 
med yngre och kommande generationer träd kan tillhandahålla en kontinuer-
lig tillgång till habitat för olika organismer. Det faktiska avståndet mellan 
träd som ännu inte uppnått mogen ålder bör vara stort nog för att alla träd 
obehindrat ska kunna utveckla en stor krona med solexponerad stam (föru-
tom i uppvuxen skog vilken bör skötas som åldrig skog)74. Avståndet mellan 
träd i ett bestånd bör även vara tillräckligt stort för att buskar och örter i un-
dervegetationen ska få tillräckligt med solljus. Busk- och örtskikt utgör vik-
tiga källor för pollen och nektar vilket gynnar en mängd olika arter och eko-
systemtjänster. Plantering av nya träd bör planeras så att uppväxande träd 
inte skuggar särskilt skyddsvärda träd och så att de utvecklar en vidöppet 
vuxen form. Träd bör därför gallras ut om de planterats nära varandra. Na-
turlig trädföryngring kan främjas genom att styra eller exkludera bete om de 
plantor som finns inte redan får skydd av nedfallen död ved, snår eller andra 
taggiga buskar. Om det behövs bör träd som planterats som efterträdare 
skyddas med lämpliga skyddsanordningar. 

Foto 126. Ek som har planterats med skyddsanordning. Foto: Vikki Bengtsson (Pro Natura). 

Det är också viktigt att det sker skötselarbete för att säkra, främja och skapa 
nya spridningsmiljöer mellan områden med särskilt skyddsvärda träd och 
efterträdare för att på så sätt erbjuda möjligheter för arter att röra sig runt i 
landskapet. Detta bör integreras i det pågående naturvårdsarbetet hos 
länets samtliga kommuner och Länsstyrelsen i Stockholm bör ha en över-
gripande roll för att åstadkomma en gränsöverskridande naturvård, mer 
om detta diskuteras i kapitlet om framtiden och i avsnittet på sidan 144.  

74 Green 2010 
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Det är nödvändigt att vid exploateringsprojekt samordna kommuner, myn-
digheter, ekologer och naturvetare för att kunna planera för spridningsmöj-
ligheter för olika arter. Några typer av spridningsmiljöer som kan fungera 
som refuger eller ledlinjer för arter knutna till grova och gamla träd är trädal-
léer, buskmiljöer eller bryn. 

Naturskydd för bevarande av särskilt skyddsvärda träd 
En viktig åtgärd för att bevara särskilt skyddsvärda träd är med hjälp av olika 
typer av naturskydd enligt miljöbalken eller annan lagstiftning. Naturskyd-
dets ursprung är intimt förknippat med skydd av stora träd. Under slutet av 
1800-talet uppstod exempelvis en folkrörelse i USA för att skydda återstå-
ende gigantiska redwoodträd vilka hotades av avverkning. År 1864 bildades 
världens första nationalpark, the Mariposa Grove, till skydd för dessa gigan-
tiska träd. 

De typer av naturskydd som finns i Sverige är nationalparker, naturreservat, 
Natura 2000-områden, biotopskyddsområden, och naturminnen75. National-
parker och naturreservat är långsiktiga skyddsformer med föreskrifter som 
ger ett starkt skydd mot exploatering. Dessutom finns Kungliga national-
stadsparken i Stockholms län som vilket också utgör ett visst skydd mot 
exploatering. Eftersom en nationalstadspark är en egen skyddsform skulle 
det vara möjligt att skapa nya nationalstadsparker på fler platser runt om i 
Sverige och därmed kunna skydda fler jätteträd. 

Nedan ges en sammanställning av antalet särskilt skyddsvärda träd inom 
nationalparker, naturreservat och den Kungliga nationalstadsparken i Stock-
holms län (tabell 6). 

Tabell 6. Antal särskilt skyddsvärda träd inom områden med formellt naturskydd. 

Typ av naturskydd 
Antal särskilt skyddsvärda träd i 
Stockholms län 

Nationalpark 105 

Naturreservat 5955 

Natura 2000-område 731 

Totalt 6791 

Dessutom tillkommer cirka 585 träd som är naturminnen76, men cirka 15 av 
dessa är belägna inom naturreservat vilket gör att endast 570 antal träd kan 
adderas till föregående tabell. Därmed är en grov uppskattning att knappt  
7 400 särskilt skyddsvärda träd har ett formellt naturskydd. Dessutom är 
alléer biotopskyddade och en del särskilt skyddsvärda träd skyddas av kul-
turminneslagen eller andra kulturmiljölagar som byggnadsminnen.  

75 Naturvårdsverket 2009 
76 Hallnäs 2005 
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Förutom nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och naturmin-
nen finns även Kungliga nationalstadsparken som innehar 2 378 särskilt 
skyddsvärda träd (ett träd borträknat eftersom det ligger inom Igelbäckens 
naturreservat som överlappar med parken). Vad gäller skyddsbestämmelser 
för Kungliga nationalstadsparken77 står det att: 

”Inom ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra 
åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller na-
turmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i 
övrigt skadas.” (4 kap 7 § Miljöbalken, 1998:808). 

Totalt sett finns det alltså många olika typer av skydd och en grov skattning 
är att cirka 60–70 procent av de särskilt skyddsvärda träden är skyddad i 
någon form. Det innebär å andra sidan att cirka 30–40 procent inte är skyd-
dade och därmed löper risk att avverkas. 

Vid sidan av de olika naturskyddsformerna fattar även kommunerna beslut 
som förbjuder fällning av träd i många områden, exempelvis med hjälp av 
detaljplaner. Det går alltså inte att ange en exakt siffra på hur många särskilt 
skyddsvärda träd som är skyddade. 

Foto 127. Det finns många typer av naturskydd vilket försvårar sammanställningen av hur 
många sär-skilt skyddsvärda träd som faktiskt omfattas av något skydd. En grov skattning 
är dock att drygt 40 procent inte är skyddade. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 

Foto 128. En tall som är fredad av Kungliga domänstyrelsen. Många typer av naturskydd 
gör det svårt att skatta antalet skyddade jätteträd i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen i 
Stockholm. 

77 Miljöbalken (1998:808) 
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Foto 129. Miguel Jaramillo, ansvarig för inventeringen av särskilt skyddsvärda träd i 
Stockholms län står framför en av Stockholm stads största ekar, ”Prins Eugens ek”. Foto: 
Länsstyrelsen i Stockholm. 



Framtiden 

Hur arbetar Länsstyrelsen i Stockholm vidare? 
Parallellt till inventeringen har Länsstyrelsen i Stockholm arbetat med 
bland annat friställning av ekar, rådgivning till  markägare och spridning av  
information (kurser och liknande). Friställningsarbetet har resulterat i att 
över 1 700 träd har friställts under samma period som inventeringen 
har pågått. Åtgärdsprogrammen har lett till en rad projekt där även kom-
munerna har tagit initiativ till friställning och inventering av skydds-
värda träd.  

Det är dock viktigt att påpeka att arbetet med åtgärdsprogrammen för 
särskilt skyddsvärda träd kräver bättre finansiering. Om syftet är att arbete 
med skyddsvärda träd ska omfatta hela landskapet innebär detta att 
ÅGP-medel måste finnas för att hålla ihop detta arbete. I annat fall riskerar 
marker som idag inte är skyddade att hamna i skymundan.  

Inom den närmaste tiden har Länsstyrelsen flera utmaningar, exempelvis hur 
de ska kartlägga särskilt skyddsvärda träd på tomtmark. Dessutom vore 
det önskvärt att komplettera träddatabasen med en fortsatt inventering 
av de delar skärgården som ännu inte inventerats.  

En stor del av Länsstyrelsens framtida arbete kommer utgöras av 
skötselinsatser, främst vad gäller friställningar. Ytterligare en viktig insats 
är att införa den nödvändiga hävden i marker med skyddsvärda träd för 
att hålla landskapet öppet. 

Eftersom Länsstyrelsen har identifierat ett antal värdekärnor kommer en del 
av skötselarbetet av särskilt skyddsvärda träd riktas till dessa 
områden. Kopplat till detta planerar Länsstyrelsen att ta fram en 
strategi för det länstäckande arbetet med särskilt skyddsvärda träd som 
kommer att gälla år 2016–2019. 

Fortsatt inventering av särskilt skyddsvärda träd och efter-
trädare 

Det finns troligen fortfarande en stor mängd träd som uppfyller kraven 
för att benämnas som särskilt skyddsvärda träd inom Stockholms län 
som ej ännu identifierats. Många träd är funna på privata tomtmarker som 
inte tidigare inventerats. Ett flertal träd finns även i skogsmarker där 
Skogsstyrelsen i dagsläget har ansvar att registrera särskilt skyddsvärda träd. 
Det vore positivt att samordna inventeringar gjorda av andra myndigheter, 
organisationer och företag i en gemensam databas för att effektivisera 
uppföljning och övervakning av särskilt skyddsvärda träd. 
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Ett gott exempel är Trädportalen78. Ytterligare en viktig aspekt är att 
inventera efterträdare, det vill säga nästa generations jätteträd och särskilt 
skyddsvärda träd.  

En metod som kan användas för att effektivisera inventeringen av särskilt 
skyddsvärda är flygbildstolkning av infraröda flygbilder med digital stereo-
fotogrammetri. Det är en metod som använts under en lång tid i Sverige 
bland annat för att kartera biotoper och naturskyddade områden. Numera 
används exempelvis flygbildstolkning i förstudier vid standardiserad natur-
värdesinventering79 där ett flertal grova träd kunnat identifieras inom olika 
projekt. Flygbildstolkningen skulle därför kunna användas för att identifiera 
enskilda jätteträd och avgränsa områden med efterträdare vilka sedan besöks 
i fält. Eftersom det är enklare att urskilja solitära och grova träd jämfört med 
bestånd av träd, skulle denna metod kunna användas för att inventera särskilt 
skyddsvärda träd på tomtmark (foto 130). 

Foto 130. Solitär och grov ek på tomtmark i infraröda flygbilder med digital stereofotogrammetri. 
Stereoglasögon gör det möjligt att analysera vegetationens höjd och landskapets topografi. 
Denna metod skulle fungera för att inventera grova träd på privat tomtmark. Flygbilder och 
orienteringsdata till en stereomodell går att beställa från Lantmäteriet. Foto: Mattias Bovin (Call-
una). 

78 www.tradportalen.se  
79 Naturvärdesinventering, SIS/TK 555 2014 
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Grön stadsplanering och bevarandet av särskilt 
skyddsvärda träd 
Eftersom allt mer kunskap tas fram om gamla, grova och ihåliga träd, om 
artförekomst och ekologiska landskapssamband är det viktigt att visa hur 
sådan information kan användas i praktiken. 

I en tidigare kartbild (s. 125, karta 37) visades regionala stadsbygder med 
utvecklingspotential och antalet särskilt skyddsvärda träd inom varje utpekat 
område. Ett tydligt mönster var att utvecklingsområden i närhet av Stock-
holms stad hade ett stort antal särskilt skyddsvärda träd. Det ger alltså en 
indikation på var fortsatta analyser bör göras för att bevara särskilt skydds-
värda träd. Dessutom har en länstäckande landskapsekologisk analys80 ge-
nomförts för skalbaggar knutna till gamla, grova och ihåliga ekar, vilket ger 
ytterligare ett underlag att dra nytta av (karta 38). 

Karta 38. Karta med ekologiska samband för eklevande skalbaggar, regional grönstruktur och 
regional stadsbygd med utvecklingspotential. Kartan innehåller en kombination av analysen i 
karta 33 på sidan 102 och karta 37 på sidan 127 i rapporten. De svarta pilarna visar några av 
de områden där det finns överlappande spridningskorridorer och regional stadsbygd med ut-
vecklingspotential. 

Det är tydligt att det finns ett flertal överlapp mellan den regionala stadsbyg-
den med utvecklingspotential och med ekologiska samband för eklevande 
skalbaggar söder om Stockholm. Eftersom eklevande skalbaggar är begrän-
sade vad gäller spridning och urval av habitat visar den landskapsekologiska 
analysen även potentialen för andra arter att sprida sig. I de områden där det 
finns en överlappning, det vill säga konfliktområden, bör därför detaljerade 
analyser och artinventeringar riktas för att identifiera känsliga miljöer i ett 
tidigt skede, och därmed kunna bevara dessa samt stärka spridningskorridor i 
kommande planering och exploatering. 

80 Bovin 2015 
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Pedagogisk visualisering av ekologiska samband och känsliga miljöer krävs 
för att sådana analyser ska integreras effektivt i både den översiktliga och 
den detaljerade planeringen. Förutom kartans roll, är 3D-visualisering ett 
verktyg som människor har lätt att ta till sig. För att illustrera styrkan med 
3D-visualisering gjordes ett utsnitt över den välkända getingmidjan mellan 
Norra och Södra Djurgården som utgör den svagaste länken i det ekologiska 
sambandet mellan de två kärnområdena. Baserat på en kommuntäckande 
landskapsekologisk analys från projektet ”Kartläggning av ekosystemtjänster 
i Stockholms stad”81 redovisas här resultatet av en analys för arter knutna till 
äldre ädellövträd med en maximal spridning om tre kilometer (figur 7). I 
nedanstående modell redovisas livsmiljöer för skalbaggar knutna till äldre 
ädellövträd i mörkgröna ytor, stödjande ädellövsområden i röda ytor, sprid-
ningslänkar som gröna linjeobjekt, särskilt skyddsvärda träd från Länsstyrel-
sens inventering som röda cylindrar och övriga modellerade träd (ej i skog) 
utifrån laserdata som gröna cylindrar. 

Figur 7. 3D-visualisering av habitatnätverket för ädellövslevande arter i Stockholms stad. Visua-
lisering av spridningssamband i 3D ger en bättre förståelse för var det finns svaga länkar och 
var förbättringsåtgärder bör genomföras. 

Eftersom analysen har pekat ut ett flertal potentiella spridningslänkar över 
Ladugårdsgärdet kan det vara lämpligt att plantera bärande träd och buskar 
samt att skapa brynartade miljöer som fungerar som ledlinjer för skalbaggar-
na i landskapet. 

Behovet av gränsöverskridande naturvård 
Ett av de starkaste ekologiska sambanden för eklevande skalbaggar i länet 
finns söderut från Stockholms stad och går igenom en av de regionala stads-
bygderna med hög utvecklingspotential. Det visar behovet av gränsöverskri-
dande naturvård, både över kommun- och länsgränser men också över natur-
reservatsgränser. 

81 Barthel et al. 2015 
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Ett gott exempel på gränsöverskridande naturvård är Södertörnsekologernas 
arbete i södra Stockholm. På deras hemsida82 skriver de att naturen inte kän-
ner några administrativa gränser och med ett samarbete kan de åstadkomma 
en större naturvårdsnytta utifrån samlade kunskaper. Södertörnsekologerna 
utgörs av kommunekologer från Tumba kommun, Haninge kommun, Hud-
dinge kommun, Nacka kommun, Nykvarns kommun, Nynäshamns kommun, 
Salems kommun, Stockholms stad, Södertälje kommun och Tyresö kommun. 
Till exempel har de drivit ett ekprojekt där de valde varsin grov ek, genom-
förde artinventeringar och sammanställde arbetet i en rapport. 

Ytterligare ett gott exempel på gränsöverskridande naturvård är arbetet med 
de gröna kilarna i Stockholms län. I Rösjökilen har exempelvis Sollentuna 
kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Danderyds kom-
mun och Täby kommun arbetat tillsammans och tagit fram viktiga underlag 
för att belysa de gränsöverskridande naturvärdena som finns inom kilen83. 

Informera mera! 
Slutligen ska det understrykas att det är nödvändigt att fortsätta informera 
om och belysa vikten av särskilt skyddsvärda träd för att människor ska inse 
värdet i att bevara dessa jätteträd, exempelvis med hjälp av olika typer av 
rapporter eller hemsidor. 

Det bör också sättas upp informationsskyltar i närheten till ett urval av de 
särskilt skyddsvärda träden för att belysa alla de värden som är knutna till 
respektive träd. Det har exempelvis gjorts vid Mångfaldseken i Bergianska 
trädgården i Stockholms stad. 

Foto 131. Framför Mångfaldseken vid Bergianska i Stockholms stad finns en informations-
skylt som informerar besökare. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm. 

Att sprida kunskap är en viktig del inom naturvårdsarbete. Därför ges tips på 
informationsrika och intresseväckande rapporter om Naturvårdsverkets, 
länsstyrelsernas och kommunernas arbete med bevarandet av särskilt 
skyddsvärda träd i bilaga 6. 

Det är även viktigt att arbeta tvärvetenskapligt och över olika sektorer för att 
belysa de värden som finns knutna till  särskilt skyddsvärda träd. Genom att 
skapa en förståelse för träden är det möjligt att bevara dem som ett minne av 
det historiska landskapet och som hem för hundratals arter. 

82 http://www.sodertornsekologerna.org/ 
83 Koffman et al. 2014 
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Foto 132. Genom att sätta upp fågel- och fladdermössholkar på träd utan håligheter är 
det möjligt att hjälpa fåglar och fladdermöss att hitta bra boplatser. Foto: Länsstyrelsen i 
Stockholm.
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Slutord 

Den här rapporten har behandlat Länsstyrelsen i Stockholm läns väl genom-
förda arbete med att inventera särskilt skyddsvärda träd inom länet. 

Förhoppningsvis bidrar rapporten till att belysa de unika egenskaper 
som gamla, grova och ihåliga träd besitter, och hur viktiga de är för den 
biologiska mångfalden. 

Ett tack riktas till alla som på ett eller annat sätt har bidraget med synpunkter 
om rapporten och tips om särskilt skyddsvärda träd. Ett speciellt tack 
till personalen från Länsstyrelsen i Stockholm, inventerarna, kommunekolo-
gerna och alla föreningar samt eldsjälar som har bidragit med värdefull 
information. 

Mattias Bovin 

Miguel Jaramillo 
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Foto 133. Knotig och mosstäckt ek i Vallentuna. Foto: Bo Eknert. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Inventeringsparametrar och databasstruktur 
Länsstyrelsen i Stockholm läns trädinventering finns att ladda hem på hem-
sidan med länsvisa geodata. Trädinventeringen finns som shapefil och inne-
håller följande attributfält. För information om de olika klassificeringarna 
hänvisas till den förklaringsfil som erhålls tillsammans med shapefilen. 

 

• TrädID Trädets ID i inventeringen 

• Omkrets Trädets omkrets i centimeter vid brösthöjd 

• Trädslag Trädart 

• Hot  Eventuella hot 

• Vårdbehov Eventuellt vårdbehov 

• Vitalitet Trädets status 

• HålUppe Hålighet uppe 

• HålNere Hålighet nere 

• Brandspår Förekomst av brandspår 

• Kulturspår Förekomst av kulturspår 

• Exponering Exponering till solljus 

• FleraHål Förekomst av flera hål 

• ExpVed Exponerad ved 

• Kommentar Fritextfält med kommentarer 

• InvTrDatum Inventeringsdatum 
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Bilaga 2. Inventeringspersonal i Stockholms läns 
inventering av särskilt skyddsvärda träd 
Tabell 7. Medverkande personer i Stockholms läns inventering av särskilt skyddsvärda träd. 

Namn Organisation/företag 

Miguel Jaramillo Länsstyrelsen i Stockholm  

Johan Möllegård Länsstyrelsen i Stockholm 

Mats Gothnier Länsstyrelsen i Stockholm  

Daniel Udd Norrtälje Naturvårdsstiftelse 

Jessica Eisenring Norrtälje Naturvårdsstiftelse 

Elisabeth Hedin Norrtälje Naturvårdsstiftelse 

Mikael Söderman Norrtälje Naturvårdsstiftelse 

Cecilia Rätz Norrtälje Naturvårdsstiftelse 

Cristian Jaramillo Norrtälje Naturvårdsstiftelse 

Maria Ericsson Norrtälje Naturvårdsstiftelse 

Hans Sandberg Biomedia 

Christer Olsson Fågelperspektiv 



 

 

– 156 – 

Bilaga 3. Täthetsanalys av särskilt skyddsvärda hål-
träd i Stockholms län 

 
Karta 39. Länstäckande täthetsanalys av särskilt skyddsvärda träd med någon form av hålighet. 
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Bilaga 4. Rumslig statistisk analys av förekomsten av 
särskilt träd och intressanta arter 

Urval av artobservationer 

Ett stort antal arter är knutna till särskilt skyddsvärda träd. Många av arterna 
är dessutom rödlistade och en del riskerar att dö ut. För att undersöka sam-
bandet mellan förekomsten av särskilt skyddsvärda träd och förekomsten av 
intressanta arter gjordes en GIS-baserad statistisk analys. Baserat på tidigare 
litteratur och expertkunskap gjordes ett urval och utsök av artobservationer i 
Stockholms län mellan år 2000 och 2015 för arter som är knutna till de egen-
skaper som hittas bland särskilt skyddsvärda träd. Både rödlistade och ej 
rödlistade arter inkluderades och urvalet återges i slutet av denna bilaga. 
Totalt eftersöktes 114 olika arter inom tio separata organismgrupper. Av 
samtliga arter fanns 102 i Stockholms län och 7 424 fynd har inrapporterats 
in till Analysportalen under perioden 2000–2015. Nästan hälften av de arter 
som eftersökts är rödlistade, cirka 45 procent, och tio procent av dessa är 
starkt hotade eller akut hotade. De mest förekommande arterna knutna till 
grova, gamla och ihåliga träd inom länet var fågelarterna stare, gröngöling 
och kattuggla, storsvampen tallticka, stekelarten bålgeting, fjärilsarten 
eksnabbvinge, lavarten lunglav, mossarterna guldlockmossa och fällmossa, 
och fladdermusarten dvärgpipistrell. 

Statistiskt samband mellan områden med hög täthet av särskilt 
skyddsvärda träd och hög täthet av intressanta artobservationer 

Den rumsliga utbredningen av artobservationerna utvärderades sedan mot 
den rumsliga utbredningen av de särskilt skyddsvärda träden. Genom att ta 
fram en täthetsanalys med förekomsten av särskilt skyddsvärda träd och en 
täthetsanalys med förekomsten av observerade arter, och extrahera värden 
med hjälp av slumpvist placerade punkter, var det möjligt att analysera hy-
potesen att högre täthet av särskilt skyddsvärda träd resulterade i högre täthet 
av artobservationer. 

Den statistiska analysen visade att det finns ett signifikant samband mellan 
hög täthet av särskilt skyddsvärda träd och hög förekomst av intressanta arter 
(tabell 8, diagram 64). 

Tabell 8. Statistiska mått som visar signifikant samband mellan områden med hög täthet av 
särskilt skyddsvärda träd och hög täthet av intressanta arter knutna till grova, gamla och ihåliga 
träd. 

 

Spearman rank korrelation 
 
p < 0,001 
r = 0,49 
 
n = 3012 
 
Linjär regression 
 
p < 0,001 
R2 = 0,26  
 
n = 3012 
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Diagram 64. Statistiskt samband mellan hög täthet av särskilt skyddsvärda träd och stor före-
komst av intressanta arter varav 45 procent är rödlistade. 

Eftersom 45 procent av de arter som analyserades är rödlistade understryker 
resultatet behovet att bevara de särskilt skyddsvärda träden som finns i 
Stockholms län. Det är viktigt att betona att anledningen för ett statistiskt 
samband kan vara att artinventerare varit ute och sökt efter dessa arter på de 
platser där det finns ett grova, gamla och ihåliga träd. 

Rumsliga överlapp av höga tätheter 

Med hjälp av de täthetsanalyserna klassificerades data in i fem olika klasser 
för täthet med särskilt skyddsvärda träd och täthet för artobservationer. Klas-
sificeringen bygger på statistiska mått för att fördela kontinuerliga data och 
hitta brytpunkter i datafördelningen. Sedan aggregerades klassificeringarna 
för att identifiera överlapp med hög täthet av särskilt skyddsvärda träd och 
hög täthet av artobservationer. Resultatet visade ett tiotal områden som har 
både hög täthet av särskilt skyddsvärda träd och stor förekomst av artobser-
vationer. Som tidigare utmärker sig Norra och Södra Djurgården, men även 
Tyresö slott, Barockparken vid Stora Wäsby, Viby-Ekbacken samt Sollentu-
naholm väst om Norrviken i Sollentuna, och Ekholmsnäs i Lidingö stad. Det 
vore intressant att fortsatt analysera vilka områden som har täta bestånd av 
särskilt skyddsvärda träd men få artobservationer. En sådan analys har inte 
rymts inom detta projekt men skulle exempelvis vara användbar för att iden-
tifiera områden där artinventeringar bör göras. 

De arter som hittats på Norra Djurgården var bland annat ekmulmbagge, 
eksnabbvinge, svart praktbagge, bredbandad ekbarkbock, gulbent kamklo-
bagge, brun guldbagge och oxtungssvamp. På Södra Djurgården har exem-
pelvis svavelticka, bredbandad ekbarkbock, vattenfladdermus, större brun-
fladdermus, bålgeting, kattuggla och gröngöling observerats. Runt Tyresö 
slott har guldlockmossa, korallticka, kattuggla, lunglav och tallticka hittats. I 
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Viby, väster om Norrviken i Sollentuna, har observationer av bland annat 
ekmulmbagge, större brunfladdermus och kattuggla gjorts. 

Karta 40. Rumsliga överlapp med hög täthet av artobservationer av intressanta arter och hög 
täthet av särskilt skyddsvärda träd. 
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Artutdrag från Analysportalen med arter knutna till grova, gamla 
och ihåliga träd 

Artgrupp Vetenskapligt namn Svenskt namn Status 
Finns i länet 
2000-2015 

Däggdjur Myotis dasycneme Dammfladdermus EN x 

Däggdjur Myotis daubentonii Vattenfladdermus LC x 

Däggdjur Myotis mystacinus  
Mustaschfladder-
mus 

LC x 

Däggdjur Nyctalus noctula 
Större brunflad-
dermus 

LC x 

Däggdjur Pipistrellus nathusii Trollpipistrell LC x 

Däggdjur Pipistrellus pygmaeus  Dvärgpipistrell LC x 

Däggdjur Plecotus auritus Brunlångöra LC x 

Fjärilar Catocala promissa  Ekordensfly LC x 

Fjärilar Catocala sponsa 
Vågbandat ordens-
fly 

LC x 

Fjärilar Dichonia aprilina Grönt ekfly LC x 

Fjärilar Epicallima formosella Snedfläckpraktmal CR x 

Fjärilar Fagivorina arenaria Vit lavmätare EN 
 

Fjärilar Favonius quercus  Eksnabbvinge LC x 

Fjärilar 
Synanthedon vespifor-
mis 

Getinglik glasvinge VU x 

Fåglar Picus viridis  Gröngöling NT x 

Fåglar Strix aluco Kattuggla LC x 

Fåglar Sturnus vulgaris Stare VU x 

Lavar Buellia violaceofusca Blyertslav NT x 

Lavar Calicium adspersum Gulpudrad spiklav LC x 

Lavar Caloplaca lucifuga Skuggorangelav NT x 

Lavar Cliostomum corrugatum Gul dropplav NT x 

Lavar Graphis scripta Skriftlav LC x 

Lavar Lobaria pulmonaria Lunglav NT x 

Lavar Ramalina baltica Hjälmbrosklav NT x 

Lavar 
Schismatomma decolo-
rans 

Grå skärelav LC x 

Lavar 
Schismatomma 
pericleum 

Rosa skärelav NT x 

Mossor Antitrichia curtipendula Fällmossa LC x 

Mossor 
Homalothecium seri-
ceum 

Guldlockmossa LC x 

Mossor Plagiomnium medium Bågpraktmossa LC x 

Skalbaggar Abdera affinis Albrunbagge LC x 

Skalbaggar Agrilus biguttatus 
Tvåfläckig prakt-
bagge 

LC 
 

Skalbaggar Allecula morio 
Gulbent kamklo-
bagge 

NT x 
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Skalbaggar Ampedus cardinalis 
Kardinalfärgad 
rödrock 

NT x 

Skalbaggar Ampedus hjorti Rödpalpad rödrock LC x 

Skalbaggar Ampedus nigroflavus Orange rödrock LC x 

Skalbaggar Ampedus praeustus 
Svartspetsad röd-
rock 

LC x 

Skalbaggar Anitys rubens 
Svenskt namn 
saknas 

NT x 

Skalbaggar Anthaxia similis Svart praktbagge LC x 

Skalbaggar Batrisodes delaporti 
Svenskt namn 
saknas 

VU 
 

Skalbaggar Calambus bipustulatus 
Rödaxlad lund-
knäppare 

LC x 

Skalbaggar Colydium filiforme 
Svenskt namn 
saknas 

EN x 

Skalbaggar Conopalpus testaceus Ekgrenbrunbagge LC x 

Skalbaggar Corticeus bicolor 
Tvåfärgad bark-
svartbagge 

NT x 

Skalbaggar Corticeus fasciatus 
Brokig barksvart-
bagge 

VU x 

Skalbaggar Cryptarcha undata 
Svenskt namn 
saknas 

LC x 

Skalbaggar Cryptophagus fallax 
Svenskt namn 
saknas 

NT 
 

Skalbaggar Cryptophagus labilis 
Svenskt namn 
saknas 

LC 
 

Skalbaggar Cryptophagus micaceus Bålgetingfuktbagge LC x 

Skalbaggar Cryptophagus quercinus Rödbrun fuktbagge LC x 

Skalbaggar Dorcatoma chrysomelina 
Svenskt namn 
saknas 

LC x 

Skalbaggar Dorcatoma flavicornis Bred tickgnagare LC x 

Skalbaggar Dorcatoma substriata Sprängtickgnagare LC x 

Skalbaggar Dryocoetes villosus Ekbarkborre LC x 

Skalbaggar Enicmus brevicornis Lindmögelbagge VU x 

Skalbaggar Epuraea guttata 
Svenskt namn 
saknas 

LC x 

Skalbaggar Euglenes oculatus Mörk ögonbagge LC x 

Skalbaggar Euryusa sinuata 
Svenskt namn 
saknas 

VU x 

Skalbaggar Gnorimus nobilis Ädelguldbagge NT x 

Skalbaggar Grynocharis oblonga Avlång flatbagge LC x 

Skalbaggar Haploglossa gentilis 
Svenskt namn 
saknas 

LC x 

Skalbaggar Hypulus quercinus Ekbrunbagge NT 
 

Skalbaggar Ischnomera cinerascens Matt blombagge NT x 

Skalbaggar Laemophloeus monilis 
Svenskt namn 
saknas 

VU x 

Skalbaggar Liocola marmorata Brun guldbagge LC x 
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Skalbaggar Lucanus cervus Ekoxe LC x 

Skalbaggar Lymexylon navale Skeppsvarvsfluga NT x 

Skalbaggar Microrhagus lepidus 
Svenskt namn 
saknas 

LC x 

Skalbaggar Mycetochara humeralis 
Mindre svampklo-
bagge 

NT x 

Skalbaggar 
Mycetophagus decem-
punctatus 

Tiofläckig ved-
svampbagge 

NT x 

Skalbaggar Mycetophagus piceus 
Ljusfläckig ved-
svampbagge 

LC x 

Skalbaggar Nemadus colonoides 
Svenskt namn 
saknas 

LC x 

Skalbaggar Nothorhina muricata Reliktbock NT x 

Skalbaggar Osmoderma eremita Läderbagge NT x 

Skalbaggar Pediacus depressus 
Svenskt namn 
saknas 

VU x 

Skalbaggar Pentaphyllus testaceus Ekmulmbagge NT x 

Skalbaggar Phloeophagus turbatus 
Svenskt namn 
saknas 

NT x 

Skalbaggar Plagionotus detritus 
Bredbandad ek-
barkbock 

EN x 

Skalbaggar Plegaderus caesus 
Svenskt namn 
saknas 

LC x 

Skalbaggar Prionocyphon serricornis 
Svenskt namn 
saknas 

LC x 

Skalbaggar Prionychus ater 
Kolsvart kamklo-
bagge 

LC x 

Skalbaggar Procraerus tibialis Smalknäppare LC x 

Skalbaggar 
Pseudocistela 
ceramboides 

Orangevingad 
kamklobagge 

LC x 

Skalbaggar Rhagium sycophanta Ekträdlöpare NT 
 

Skalbaggar Scraptia fuscula 
Brunhuvad spol-
bagge 

LC x 

Skalbaggar Tenebrio opacus Matt mjölbagge VU 
 

Skalbaggar Tetratoma fungorum 
Blåvingad 
lövsvampbagge 

LC x 

Skalbaggar Trichoceble memnonia 
Svenskt namn 
saknas 

LC x 

Skalbaggar Uloma culinaris 
Större sågsvart-
bagge 

NT x 

Skalbaggar Velleius dilatatus Bålgetingkortvinge LC x 

Skalbaggar Xyleborinus saxesenii Brun vedborre LC x 

Skalbaggar Xyleborus monographus Plattad lövvedborre NT x 

Spindeldjur Allochernes wideri Rötträklokrypare LC x 

Spindeldjur Anthrenochernes stellae Hålträdsklokrypare NT x 

Spindeldjur Larca lata 
Gammelekklokry-
pare 

NT x 

Steklar Camponotus fallax Ekhästmyra CR 
 

Steklar Lasius brunneus Brun trämyra LC x 
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Steklar Vespa crabro Bålgeting LC x 

Storsvampar Aureoboletus gentilis Gyllensopp VU x 

Storsvampar Boletus queletii Flamsopp VU 

Storsvampar 
Climacodon septent-
rionalis  

Grentaggsvamp NT x 

Storsvampar Fistulina hepatica Oxtungssvamp NT x 

Storsvampar Grifola frondosa Korallticka NT x 

Storsvampar Hapalopilus croceus Saffransticka CR x 

Storsvampar Laetiporus sulphureus Svavelticka LC x 

Storsvampar 
Pachykytospora tubercu-
losa 

Blekticka NT x 

Storsvampar Phellinus robustus Ekticka NT x 

Storsvampar Porodaedalea pini Tallticka NT x 

Storsvampar Spongipellis spumeus Skumticka NT x 

Storsvampar Tricholoma nauseosum Goliatmusseron VU x 

Tvåvingar Callicera aenea 
Ljus bronsblom-
fluga 

NT 

Tvåvingar Callicera aurata 
Mörk bronsblom-
fluga 

NT 

Tvåvingar Pocota personata 
Jordhumleblom-
fluga 

NT x 

Tvåvingar Spilomyia diophthalma 
Gulfotad trädblom-
fluga 

LC x 

Tvåvingar Spilomyia manicata 
Svartfotad träd-
blomfluga 

LC x 
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Bilaga 5. Landskapsekologisk analys av ekmiljöer i 
Stockholms län 
 

 
Karta 41. Översiktskarta med kartbladsindelning av habitatnätverket för eklevande skalbaggar i 
Stockholms län. 
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Karta 42. Kartutsnitt 1 med habitatnätverket för eklevande skalbaggar i Stockholms län. 
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Karta 43. Kartutsnitt 2 med habitatnätverket för eklevande skalbaggar i Stockholms län. 
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Karta 44. Kartutsnitt 3 med habitatnätverket för eklevande skalbaggar i Stockholms län. 
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Karta 45. Kartutsnitt 4 med habitatnätverket för eklevande skalbaggar i Stockholms län. 
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Karta 46. Kartutsnitt 5 med habitatnätverket för eklevande skalbaggar i Stockholms län. 
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