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Förord 
Ett av de största åtgärdsprogrammen i Naturvårdsverkets satsning på hotade 
arter är åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. 
Arbetet utgör en viktig del för att kunna nå miljökvalitetsmålen Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Som en del i arbetet med att 
vårda de skyddsvärda träden i de områden med riktigt många eller 
värdefulla skyddsvärda träd har Länsstyrelsen låtit ta fram trädvårdsplaner. 
 
Författare till trädvårdsplanen är Vikki Bengtsson och Mattias Lindholm, 
Pro Natura och de tackas för sin insats. Författarna ansvarar för rapportens 
innehåll och den avspeglar inte nödvändigtvis Länsstyrelsens åsikt. 
 
 
Anna Stenström 
Koordinator Åtgärdsprogram för hotade arter 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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TRÄDINVENTERING I GULLMARSBERG  
 
Introduktion 
Pro Natura har i genomfört en inventering av alla gamla träd på Gullmarsberg på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. De inventerade träden har inventerats för att få fram 
en individuell skötselplan till varje träd. Många av ekarna har blivit underkvistade, vilket har 
påverkat stabiliteten och har i många fall lett till att trädens krona växer sig högre och risken 
att träden knäcks blir då större. 7 träd har varit hamlade och det råder en risk att trädet 
kommer att knäckas på grund av en för tung krona. Länsstyrelsen vill bevara de gamla träden 
så länge som möjligt och har för avsikt att prova den ”engelska metoden” för att där det är 
lämpligt stegvis reducera kronan och försiktigt frihugga.  
 
Metoden 
Alla träd inventerades med avseende på vitalitet, de förseddes med en identitetsbricka och 
fotograferades. Vid inventeringen samlades följande information in: 
� notering om skottbildning och var de var lokaliserade  
� bedömning av förmåga till övervallning  
� notering av det levande kronverket jämför med den ursprungliga kronan. (1-4, då 4 > 

75% , 1 < 25% av den ursprungliga kronan finns kvar) 
� notering av den levande befintliga kronan (1 – 10 gradig skala som speglar procentsats) 
� notering av beskuggning (0 – 4, då 4 är helt beskuggat) 
� notering av skador eller hot 
� bedömning av målsättning för varje träd angående skötsel och sluthöjden efter alla 

åtgärderna genomförts. 
� för varje träd bedömdes slutligen vilken skötsel som behövs för att förlänga livet på de 

gamla träden. 
 
Resultat och de viktigaste sammanfattande slutsatserna 
� 19 träd inventerades av sammanlagt 22 träd som tidigare har mätts in (8 askar, 2 lönnar 

och 9 ekar). 3 träd som inte inventerades var döda. 
� 14 träd har ett levande grenverk som är mer än 70 % av den befintliga kronan  
� 15 träd har bra övervallningsförmåga. 
� För 14 träd rekommenderas att skötseln påbörjas i år, beskärning (8 stycken), 

frihuggning (5 stycken) och/eller övriga skötselåtgärder (4 stycken). Igenväxning 
tvingar de gamla träden att sträcka sig efter ljus i en enda riktning vilket kan skapa 
instabilitet och på sikt ökar risken för att trädet förloras i förtid. Frihuggning måste 
genomföras försiktig för att inte resultera i nya problem med kraftig vindexponering 
som i sin tur kan öka risken att trädet dör. 

� 15 träd är beskuggade och av dessa är 2 träd kraftigt beskuggade, vilket betyder 
beskuggning från alla riktningar samt ovanifrån.  

� Generellt råder en risk att träden kommer att knäckas på grund av att de har en tung 
krona. Många ekar har tidigare blivit underkvistade vilket påverkar trädens stabilitet. 
Det bör undvikas i framtiden och har delvis lett till dagens problem. 7 träd har tidigare 
hamlats och behöver åtgärder för att undvika kollaps. 

� De träd som identifierats som högprioriterade för skötselåtgärder är träd som löper 
hög risk att kollapsa eller brytas sönder men som samtidigt har ett gott hälsotillstånd. 
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Det betyder att insatta skötselåtgärder har god chans att lyckas och att man därmed 
kan säkerställa ett fortsatt gott hälsotillstånd för dessa träd i framtiden. 

� Ganska få ekar ”växer ned” som är helt naturligt och en del av åldringsprocessen. Den 
här processen är den man vill spegla genom försiktigt beskärning eftersom det minskar 
risken för kollaps. 

� Tramp från kor och körning skapar sammanpressning av de övre jordlagren vilket 
leder till skador på trädens rotsystem. Man bör flytta vägar och grindar så att de inte 
ligger intill de gamla träden.  

� Det finns endast få arvtagare i området. 
� Vissa träd står intill hus och stugor vilket gör dem särskilt utsatta för beskärnings-

arbeten som har andra syften än att sköta träden. Därför är det bra att börja arbeta 
med dessa träd och att utföra åtgärderna på ett sätt som även gör nytta för träden. 

� Ett träd har dött sedan 2005 som redan då hade mycket försämrad vitalitet. 
 
 
 
Bilagor  
1 – Fältblankett med noterade parametrar per träd 

2 – Skötselplaner till varje träd 

3 – Karta över bedömt träd; GSD-Fastighetskartan © Lantmäteriet 

 

 

 
 



 

BILAGA 1 – Fältblankett med noterade parametrar per träd 

Fältblankett    

Datum   

Träd nr LST   

Tag nr   

Foto nr.  

Fotoriktning  

Trädslag   

Befintlig levande krona (1(>50%) 2(25-50%) 
3(<25%) 4(kronan död) 5(trädet helt död)   

Krona 4 >75%, 1 < 25% från ursprungligen   

Befintlig krona (% levande) (1-10)    

Vattskott (B-bas, S-Stam, K-krona)   

Förmåga att övervalla (1 - dålig, 4 - v bra) 
  

Skador/hotar (till ex. eld, djurtramp, blixt 
mm)   

Beskuggning (0-4)   

Skötsel   

Tidigare åtgärder 
  

Beskärning respons (0-4)   

Målsättning - (höjd m)   

Tidsperiod (år)   

Antalet åtgärder tillfälle   

Initiala åtgärder och när   
1 - ett år   

2 - 2 - 3 år   

3 - 4 - 5 år   

4 - 5 - 10 år   

5 - +10 år   

Skylift/Klättring   

Bedömning - översiktlig 

Anteckningar 

 



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

109

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

70% av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från både stammen och kronan.

Trädet är beskuggat från en sida.

Dike, åker, väg och marktryck.

S.

Trädet har nått sin målsättning i höjd.
—

1. Lämna en buffertzon av 20 m oplöjd mark runt trädet. Inom 1 år
2. Upphör med körning på vägen intill. Inom 1 år

1. Uppföljning av trädets kondition. vart 5-10 år 5-10 år kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

Ganska bra kondition och inget akut behov av beskärning.

Trädet har tidigare blivit underkvistat.

Ek 1300



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

110

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

70 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från kronan.

Trädet är beskuggat från en sida.

Gunga hänger från en gren.

NO.

När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.  Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.  

1. Minska östra delen av kronan med 15%. Inom 1 år.

1. Minska kronan med 15% (viktigt med uppföljning av trädets kondition 5-10 år
 efter utförd åtgärd): Vart 9:e år Inom 1 år 3

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet är ostabilt pga dålig utförd beskärning. Mindre bra kondition hos trädet kräver noggrann uppföljning.

—

Ek 1294



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

111

50-75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

50 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Trädet skjuter skott från kronan.

Trädet är beskuggat från en sida.

Hårdhänt beskärning.

O.

När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.  Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.  

— —

1. Minska kronan med 15% (viktigt med uppföljning av trädets kondition 5-10 år
 efter utförd åtgärd): Vart 9:e år Inom 1 år 3

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet är ostabilt pga dålig utförd beskärning. Mindre bra kondition hos trädet kräver noggrann uppföljning.

Trädet har tidigare blivit underkvistat.

Ek 1292



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

112

 Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

60 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från både stammen och kronan.

Trädet är ej beskuggat.

Mjöldagg.

S.

Trädet har nått sin målsättning i höjd.
—

1. Uppföljning av kondition. Är vissa grenar för tunga bör de beskäras. 4-5 år

1. Minska kronan med 20% vart 10:e år +10 år —

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

Väldigt hård beskärning (stympning) gör att trädets tillväxt är kopplad till svaga punkter.

Väldigt hård beskärning - stympning.

Ek 1288



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

113

25-50 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

50 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från kronan.

Trädet är beskuggat från en sida.

Rör fi nns i en gren. En gunga hänger från trädet.

S.

När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.  Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.  

— —

1. Minska kronan med 15% (viktigt med uppföljning av trädets kondition 5-10 år
 efter utförd åtgärd): Vart 9:e år 1 år 3

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet behöver beskärning pga av närliggande träd.

Trädet har tidigare blivit underkvistat.

Ek 1291



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

114

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

60 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från både stammen och kronan.

Trädet är beskuggat från alla sidor.

Beskuggat.

NO.

När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.  Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.  

1. Hamla 3 st ekar till 3 m höjd och ta bort asp. Båda åtgärderna på trädets syd-, 
öst- och västsida. Inom 1 år. 
2. Ta bort eller ringbarka 50% av ekarna som växer precis utanför kronan. Inom 1 år
3. Eventuellt behöver trädet frihuggas med ytterligare 30%. 4-5 år

1. Minska kronan med 15% (viktigt med uppföljning av trädets kondition 5-10 år 
efter utförd åtgärd). Vart 9:e år 5-10 år   4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet är allt för beskuggat. Konditionen måste bedömmas innan beskärning och eventuellt fl yttas längre fram i tiden.

Trädet har tidigare blivit underkvistat.

Ek 1284



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

115

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

80 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från både stammen, basen och kronan.

Trädet är beskuggat från alla sidor samt ovanifrån.

Beskuggning.

O.

När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 6 meter.
Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 20 år.  Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 20 år.  

1. Hamla 2 st ekar till 2-3 m höjd i syd och väst. Inom 1 år. 
2. Ta bort 4 st ekar i syd, öst och väst. Inom 1 år.
3. Minska kronan med 10%. 2-3 år
4. Eventuellt mer frihuggning. +10 år

1. Minska kronan med 15%. Vart 6:e år 5-10 år 3

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet behöver mer ljus och kronsänkning. Det har redan tappat några grenar.

Trädet har tidigare blivit hamlat.

Lönn 1287



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

116

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

70 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från kronan.

Trädet är beskuggat från en sida.

Väg, djurtramp och rotskador.

SO.

—
—

1. Lägg lite död ved och väl komposterad fl is på marken under kronan. Inom 1 år
2. Uppföljning av trädets kondition. Notera speciellt askskottssjuka. 4-5 år

—

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet visar tecken att det mår lite dåligt. Anledningen är osäker och därför föreslås inga stora åtgärder för tillfället.

Trädet har blivit frihugget.1

Ask 1279



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

117

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

80 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Trädet skjuter skott från kronan.

—

—

SV.

—
—

1. Hamla ekar och körsbär som är i kontakt med kronan. 2-3 år
2. Uppföljning av trädets kondition. 5-10 år

—

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet kräver endast några få åtgärder för att motverka lite beskuggning.

—

Ek 1282



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

118

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

70 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från kronan.

Trädet är beskuggat från en sida.

Marken lyfter, trädet är ostabilt, djurtramp kring trädet.

SV.

När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.  Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.  

1. Minska kronan med 20% (framför allt den östra delen). Inom 1 år
2. Minska kronan på lönnen som står norr om trädet med 15%. 2-3 år

1. Minska kronan med 15% (viktigt med uppföljning av trädets kondition 
5-10 år efter utförd åtgärd) vart 7:e år 4-5 år 4

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

Tung krona och många sprickor. Värdefullt träd med många habitat men är i stort behov av åtgärder.

—

Lönn 1280



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

119

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

80 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från kronan.

Trädet är beskuggat från en sida.

Dike, åker, väg och marktryck.

NV.

När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.  Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.  

—

1. Minska kronan med 15% (viktigt med uppföljning av trädets kondition 
5-10 år efter utförd åtgärd) vart 7:e år 1 år 3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet har tidgare hamlats och behöver därför beskärning.

Tidigare har tidigare blivit underkvistat och hamlat.

Ask 1283



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

120

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

90 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från både stammen och kronan.

Trädet är ej beskuggat.

—

SO.

När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 8 meter.
Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.  Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.  

—

1. Minska kronan med 15% (viktigt med uppföljning av trädets kondition
5-10 år efter utförd åtgärd) vart 7:e år 2-3 år 3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet har tidigare hamlats och behöver därför beskärning. Trädet har också svagheter i stammen.

Trädet har tidigare blivit hamlat.

Ask 1285



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

121

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

70 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från kronan.

Trädet är beskuggat från en sida.

—

SV.

När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 7 meter.
Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.  Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.  

1. Minska kronan på linden som står intill med 15%. 2-3 år

1. Minska kronan med 10% (viktigt med uppföljning av trädets kondition 
5-10 år efter utförd åtgärd)  vart 8:e år 2-3 år 3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet har tidgare hamlats och behöver därför beskärning.

Trädet har tidigare blivit hamlat.

Ask 1289



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

122

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

90 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Trädet skjuter skott från kronan.

Trädet är beskuggat från en sida.

Trädet har bränts inuti.

V.

När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 6 meter.
Åtgärder bör utföras kontinuerligt.  Åtgärder bör utföras kontinuerligt.  

1. Beskär grenar som är större än 5 cm i diameter och lämna en meter långa stumpar. Inom 1 år
2. Beskär resterande grenar och lämna en meter långa stumpar. 2-3 år

1. Återkommande hamling (viktigt med uppföljning av trädets kondition 
5-10 år efter utförd åtgärd).  vart 7:e år 5-10 år kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

Tillväxten är kopplad till svaga punkter. Trädet behövs därför åtgärdas så att det inte tappar fl er grenar.

Trädet har tidigare blivit hamlat.

Ask 1290



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

123

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

80 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från både basen och kronan.

Trädet är beskuggat från en sida.

Trädet växer på en mur.

SO.

När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 6 meter.
Åtgärder bör utföras kontinuerligt.  Åtgärder bör utföras kontinuerligt.  

1. Beskär grenar som är större än 5 cm i diameter och lämna en meter långa stumpar. Inom 1 år 
2. Ta bort alm som står SV om trädet. Inom 1 år
3. Beskär resterande grenar och lämna en meter långa stumpar. 2-3 år

1. Återkommande hamling (viktigt med uppföljning av trädets kondition 
5-10 år efter utförd åtgärd).  vart 7:e år 5-10 år kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

Tillväxten är kopplad till svaga punkter. Det behövs därför åtgärdas så att det inte tappar fl er grenar.

Trädet har tidigare blivit hamlat.

Ask 1286



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

124

25-50 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

80 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från både stammen och kronan.

Trädet är beskuggat från en sida.

Trädet har tidigare haft dåligt beskärning, trädet ligger på 
tomtmark.

S.

—
—

1. Beskär linden som står väster om trädet med 25%. Inom 1 år
2. Beskär linden som står väster om trädet med ytterliggare 15-20%. 4-5 år 
3. Minska kronan med 15%. 4-5 år

1. Uppföljning av kondition. vart 5:e år 5 år kont.

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet kräver uppföljning och beskärning pga tidigare hård beskärning.

Mycket beskärning.

Ek 1293



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

125

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

70 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från både stammen och kronan.

Trädet är ej beskuggat.

Rotskador från körning.

SV.

—
—

1. Upphör med plöjning eller körning i en radie av 15 m från trädet. Inom 1 år

1. Uppföljning av kondition. Vart 5:e år 5 år kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet står öppet och växer ned av sig själv. Markskador bör undvikas.

Trädet har tidigare blivit underkvistat.

Ek 1295



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

126

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

70 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Trädet skjuter skott från kronan.

Trädet är beskuggat från en sida.

Rotskador från körning.

SV.

När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.  Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.  

1. Hamla eken som står söder om trädet. Inom 1 år 
2. Upphör med körning och plöjning under kronan. Inom 1 år

1. Minska kronan med 15% (viktigt med uppföljning av trädets kondition 
5-10 år efter utförd åtgärd). vart 8:e år 5-10 år 3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet har mycket tung krona och det visar tecken på skador.

Trädet har tidigare blivit hamlat.

Ask 1296



Gullmarsberg, Västra Götalands län
Datum vid fältbesök: 2007-09-10

BESKRIVNING
Trädslag Nr på bricka Lst:s nr Omkrets (cm) Koordinat

Vitalitet: ♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ 

Skador: ♦ 

Tidigare åtgärder: ♦ 
Foto av trädet från 

Målsättning: ♦ 
♦   

SKÖTSEL

Initiala åtgärder När

Återkommande åtgärder

♦ 
KOMMENTAR

Pro Natura

Intervall TidigastTidigast Antal

♦♦ ♦♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ 

127

Mer än 75 % av den ursprungliga kronan fi nns kvar.

60 % av den befi ntliga kronan består av levande grenverk.

Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Trädet är beskuggat från en sida.

—

SV.

När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 8 meter.
Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.  Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.  

—

1. Minska kronan med 15% (viktigt med uppföljning av trädets kondition 
5-10 år efter utförd åtgärd)  vart 7:e år 2-3 år 3

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

Trädet har inte så hög vitalitet och det är ostabilt. Det har dock fi na habitat.

Trädet har tidigare blivit hamlat.

Ask 1298





 


