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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

TRÄDINVENTERING I TORPANÄSET NATURRESERVAT
Introduktion
Pro Natura har i genomfört en inventering av 75 gamla träd i Torpanäset naturreservat på
uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. De inventerade träden har inventerats för
att få fram en individuell skötselplan till varje träd. Det finns mer än tvåhundrafemtio gamla
träd utspridda i Torpanäset naturreservat. Vissa träd har hamlats (framförallt lind) senast för
mer än femtio år sedan och många av ekarna har blivit underkvistade, vilket har påverkat
stabiliteten. En ökad beskuggning har i många fall lett till att trädens krona växer sig högre
och risken att träden knäcks blir då större. 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 att alla
åtgärderna har genomförts

för varje träd bedömdes slutligen vilken skötsel som behövs för att förlänga livet på de
gamla träden
Resultat och de viktigaste sammanfattande slutsatserna

75 ekar inventerades.

38 träd har ett levande grenverk som är mer än 70 % av den befintliga kronan

20 har förmodligen hamlats någon gång i tiden (18 lindar och 2 ekar).

för 38 träd rekommenderas att beskärning (12 stycken) och/eller frihuggning (28
stycken) påbörjas i år. 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.

69 träd är beskuggade och av dessa är 23 träd som är kraftigt beskuggade, vilket
betyder beskuggning från alla riktningar samt ovanifrån.

Generellt råder en risk att träden kommer att knäckas på grund av en tung krona.
Många ekar har tidigare blivit underkvistade vilket påverkar trädens stabilitet och det
bör undvikas i framtiden.

Alla lindar har inte hamlats på länge och detta betyder att kronan växer ut från en svag
punkt och att den ofta blir tung. Detta ger en ökad risk att trädet knäcks.

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.








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.
Det finns ganska få ekar som ”växer ned”, som är en del av åldringsprocessen, på
grund av beskuggningen. Den här processen är den man vill spegla genom försiktig
beskärning.
Det finns ganska gott om arvtagare men inte så många som växer helt fritt och därför
behövs någon form av frihuggning för att de på lång sikt kan få vida kronor.
Ibland står ekarna tätt intill varandra och detta kan ställa till problem med
beskuggningen och att man måste prioritera vissa träd.
På vissa områden finns det granskog som har huggits ned för fort och detta har varit
orsaken till att de gamla träden har knäckts eller dött.
Träden som står vid åkermarken visar tecken på att må dålig på grund av plöjningen.
Beskuggning är det största hotet och behöver lösas för framtiden, t ex betesdjur över
hela naturreservat.

Bilagor
1 – Fältblankett med noterade parametrar per träd
2 – Skötselplaner till varje träd
3 – Karta över bedömda 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

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
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"%3+2)6.).'
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/MKRETS CM

+OORDINAT

4901

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Väg. Bark lyfter.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat.

Foto av trädet från NO.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort asp, hamla sälg S och minska ek som står bredvid i NV med
25%
—


)NOM ETT »R

 Visar trädet bra respons minska kronan med 15%

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

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

+/--%.4!2
♦ Lite ostabil och därför värd att jobba med. Framforallt frihuggning

Pro Natura
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4906

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Stora sår efter beskärning och stor del av trädet borta
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Stor del av trädet borta.

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort 2st asp (1 N och 1 S). Minska grenen med 30 % på eken
som står i S.
 Minska kronan med 15 % .

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Ostabil och har inte tillräckligt med ljus.
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6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort alla träd som växer under kronan eller 5m utanför. Hamlar
högt upp 2st ekar till N +Ö
 Minskar kronan vid 15% samtidigt som 37

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

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

+/--%.4!2
♦ Högt kronan pga skugga, behöver hjälp att växa ner.

Pro Natura
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6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 50 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Bark är borta.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort 4st björkar i S och N.

)NOM ETT »R

 —

  »R

 Gör uppföljning av trädets kondition efter frihuggning

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Det växer ned bra men behöver mer ljus.
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6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mindre än 25 % av den
ursprungliga kronan.
♦ 20 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat rån två sidar samt ovanifrån.
3KADOR ♦ Bark är borta.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från V.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort björk, ask och rönn runt hela trädet (lämna ekarna).

)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 Undersök trädets kondition efter frihuggning.

  »R

 —

 »R

+/--%.4!2
♦ Viktigt träd men dåligt kondition. Frihuggning kan göra så det överlever.
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6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 40 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat,
frihuggning

Foto av trädet från SÖ.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Frihugga en ring till runt trädet (björk och alm), men lämnar ekarna.

  »R

 —

  »R

 Minskar grenarna som hänger över vägen vid 20% om den visa bra
tecken efter mer frihuggning
 —

  »R
 »R

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Fantastiskt träd som ser bra ut efter frihuggning. Behövs beskärning för stabilitet.

Pro Natura
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6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Minska kronan av eken i SV me 40 % och ta bort björken på andra
sidan vägen.
 —

  »R

 Kolla kondition

  »R

 —

  »R

 »R

+/--%.4!2
♦ Behöver mer ljus, vilket kan komma genom beskärning av 43 & 44.

Pro Natura
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6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid sex tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort 2st björk och 1st sälg på andra sidan vägen. Minska kronan
med 20% (samtidigit som 44).
 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

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

+/--%.4!2
♦ Två träd som påverkar varandra och nära vägen.

Pro Natura
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6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från Ö.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid sex tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Minska kronan med 20 % (samtidigit som 43).

  »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Två träd som påverkar varandra och nära vägen. Spricka ﬁnns

Pro Natura
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6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ 50% trädet har ramlat
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från NV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Minska kronan med 20 %, minska även kronan med 20% på eken
som står brevid.
 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

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

+/--%.4!2
♦ Fint träd men ostabilt.

Pro Natura
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6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ blixt
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 Ta bort rönn från hål i trädet. Minska kronan av ekan i SÖ med 20%

  »R

 —

  »R

 Gör uppföljning av trädets kondition.

 »R

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Behöver mer ljus,

Pro Natura
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6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 Minska övre delen av kronen med 10 % om det fortsätter att växa
ner.
 —

  »R

 —

  »R
 »R

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Väldigt lång och ganska svagt stam.
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6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 40 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara mycket bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort 40-50% av gren på eken till öster och som växer i kronan av
detta träd.
—


)NOM ETT »R

 —

  »R

 Undersök trädets kondition.

  »R

 —

  »R

 »R
(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Trädet behöver mer ljus och undersök sedan trädet efter några år (5 - 10 år).

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

49

/MKRETS CM

+OORDINAT

4943

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara mycket bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från V.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 7 m i V och 10 m i Ö.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Minskar väster gren vid 20% och östlig vid 15% och minskar eken
brevid som ligger öst vid 20% samtidigt
—


)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

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

+/--%.4!2
♦ Stor risk att trädet ramlar I två delar.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

50

/MKRETS CM

+OORDINAT

50

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter inga skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara mycket bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från N.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fem tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Stort hål och svag del i stammen. Minska med 20%

  »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Stor risk att trädet faller.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

51

/MKRETS CM

+OORDINAT

4967

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mindre än 25 % av den
ursprungliga kronan.
♦ 90 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara mycket bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Många grenar har fallitt
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från V.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 Beskära 20-25% varje (5-7år)

  »R

 —

  »R

 Beskära 20-25% varje (5-7år)

 »R

+/--%.4!2
♦ Väldigt bra vitalitet på den del av kronan som ﬁnns kvar. Den behöver skötsel för att den ska
överleva på lång sikt.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,)ND

.R P» BRICKA

,STS NR

52

/MKRETS CM

+OORDINAT

4961

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 90 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara mycket bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlade

Foto av trädet från V.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 7 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Minska hela kronan med 20%. Hamla lind som ligger i SV och som
växer genom kronan av detta träd.
 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Gammalt, hamlat träd som behöver kronminskning för att undvika att den faller.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

53

/MKRETS CM

+OORDINAT

5037

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 50 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är ej beskuggat.
3KADOR ♦ Har frihuggits för fort.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från Ö.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 35 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 Minska kronan med 15%, (efter den har haft mer tid att anpassats
sig till det ökade ljusförhållandet).
 —

  »R

 —

  »R
 »R

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Risk att trädet kan falla. Trädet behöver minskas. Det har dock ökad vitalitet efter det ökade
ljusinsläppet.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

54

/MKRETS CM

+OORDINAT

5031

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Skogsväg går 6 m från trädet
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från N.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort alla träd som växer genom kronan och 2-3m utanför. Minska
kronan av yngre ek som står i S med 25-30%.
—


)NOM ETT »R

 —

  »R

 Uppföljning av trädet kondition.

  »R

 —

  »R

 »R

+/--%.4!2
♦ Fint träd men vidare åtgärder bör vänta till dess man har bedömt responsen på frihuggningen..

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

55

/MKRETS CM

+OORDINAT

5100

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 30 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara mycket bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat rån två sidar samt ovanifrån.
3KADOR ♦ Trädet har trillat
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlat.

Foto av trädet från SV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 4 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 15 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid två tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort gran, björk och asp runt om trädet, men inte ek eller hassel.

)NOM ETT »R

 Hamla yngre skott från basen men lämna de gamla delarna.

  »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Klättring eller stege kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Fantastiskt träd som har fallit, men trädet börjar skjutar nya rötter. Värd att jobba med de levande
delarna. Arbeta med trädet samtidigt som 56 och 57.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

56

/MKRETS CM

+OORDINAT

5102

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 20 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidar samt
ovanifrån.
3KADOR ♦ Trädet har fallit.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlade

Foto av trädet från N.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 4 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 20 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid tre tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort allt inom 5m av trädet (rönn, björk, även hassel).

)NOM ETT »R

 Hamla yngre skott beroende på hur bra det mår efter frighuggningen

  »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Stege kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Väldigt ﬁnt träd även om den har fallit. Arbeta med trädet samtidigt som 55 och 57.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

57

/MKRETS CM

+OORDINAT

5106

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara mycket bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ev. tidigare hamlat eller underkvistat

Foto av trädet från SV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fem tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort allt gran till SÖV inom 10m av stammen

)NOM ETT »R

 Minskar kronan vid 15%

  »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Har gått bra efter att den ﬁck mer ljus och därför värd att jobba med. Risk av kollaps på grund av
mycket skugga tidigare. Jobbar med samtidigt med 55 & 56

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

58

/MKRETS CM

+OORDINAT

5081

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara mycket bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidar samt
ovanifrån.
3KADOR ♦ Mycket skugga från gran
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlat.

Foto av trädet från N.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fem tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort en 10 meter ring av gran. Hamla närliggande lindar. Ta bort
asp.
Minska
kronan med 20 % och hamla skott som kommer från basen.


)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Träd behöver mer ljus, helst innan granarna ska tas bort. Väldigt högt pga gran.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

59

/MKRETS CM

+OORDINAT

5015

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Stig ligger nära.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från NV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 Undersök trädets kondition och hur de tvä träd som står bredvid
påverkar varandra.
 —

  »R
 »R

+/--%.4!2
♦ Låg prioritet för att det inte skjuter så mycket skott mm trots mycket ljus. Trädet bredvid är också
värdefullt.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

60

/MKRETS CM

+OORDINAT

5004

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Trädet ligger nära en stig.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från SV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

  »R

 Uppföljning av trädets kondition.

 »R

+/--%.4!2
♦ Trädets vitalitet är låg. Trädet som står bredvid är friskare och därför har detta träd en låg prioritet.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

61

/MKRETS CM

+OORDINAT

4980

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fem tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 Ta bort 15% från båda stammarna.

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Svag koppling mellan två stammar men visar bra vitalitet med mycket skottskjutning.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

62

/MKRETS CM

+OORDINAT

5035

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från både basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlade, frihugget

Foto av trädet från V.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 Ta bort gran och björk runt om linden.

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Risk att den faller och borde därför beskäras.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

63

/MKRETS CM

+OORDINAT

5024

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från både basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlat, frihugget

Foto av trädet från V.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Minskning ekens krona i S med 20%. Hamla de små lindarna
bredvid denna. Minska kronan på detta träd med 20%
 —

  »R

 Frihugg ytterligare ca 4m runt om trädet.

  »R

 —

  »R

 »R
(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Tillväxten är kopplad till svaga punkter på stammen. Den behöver beskäras.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

64

/MKRETS CM

+OORDINAT

5030

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Väg går några meter ifrån trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat,
frihuggning

Foto av trädet från NV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fem tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort rönn och sälg S och Ö om eken. Minska kronan av eken som
står norr om med 20%.
 Minska detta trädets krona med 15%

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

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

+/--%.4!2
♦ Bra skottskjutning. Ligger brevid väg och är väldigt hög pga skugga.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

65

/MKRETS CM

+OORDINAT

5032

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Träd ligger väldigt nära vägen.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat.
Frihugget

Foto av trädet från NV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort 3 st björk på andra sidan av vägen

  »R

 Minska kronan med15%

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Behövs skötas eftersom den står nära en väg och det är bättre att arbetet börjar snart och att man tar
hänsyn till naturvård än säkerhet.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

66

/MKRETS CM

+OORDINAT

5044

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Frihugget.

Foto av trädet från NO.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort alla gran och björk runt omkring 5-6m till

  »R

 Uppföljning av trädets kondition.

  »R

 —

  »R

 —

 »R

+/--%.4!2
♦ Trädet har ganska liten krona idag och är därför bättre att vänta att arbeta med tills efter mer
frihuggning.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

67

/MKRETS CM

+OORDINAT

5039

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat.
Frihugget.

Foto av trädet från SO.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Hamlar lind, lönn och ask omkring.

  »R

 —

  »R

 Uppföljning av kondition efter frihuggning.

  »R

 —

 »R

+/--%.4!2
♦ Trädet har ganska liten krona idag och därför bättre att vänta med att arbeta med tills efter mer
frihuggning.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

68

/MKRETS CM

+OORDINAT

5016

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Blixtskador
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat.
Frihugget.

Foto av trädet från SV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort mer - allt som rör kronan av eken (man kan hamla yngre
ekar). Minska högsta delen av kronan med 10%
 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

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

+/--%.4!2
♦ Ihåligt träd som har tydliga svagheter och är därför värd att beskära. Mkt skott.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

69

/MKRETS CM

+OORDINAT

5013

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 50 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Stor del av trädet har fallit
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Frihugget

Foto av trädet från NO.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid tre tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort mer björk i S och V, hamlar ekar i S och V. Minska grenarna
från ek bredvid som växer in i den här kronan.
 Minskar kronan vid 10%

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Mkt skott och några få svagheter därför värd att göra någonting med.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

70

/MKRETS CM

+OORDINAT

4991

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 90 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från både basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara mycket bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Stor del har fallit
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlat, frihugget

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fem tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort träd och buskar inom 5-6 m (små ekar kan hamlas). Minska
kronan med 25%
—


)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

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

+/--%.4!2
♦ Stor risk att det faller. Kräver mycket arbete.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

71

/MKRETS CM

+OORDINAT

4972

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 90 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från både basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlat, frihugget

Foto av trädet från SO.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fem tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort björk och hamla yngre ekar och lindar. Minska kronan med
20 %.
—


)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

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

+/--%.4!2
♦ Friskt träd men ostabilt.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

72

/MKRETS CM

+OORDINAT

4988 &
4989

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 90 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlat, frihugget

Foto av trädet från SO.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta en ring till av gran och hamla yngre lindar bredvid. Minska
kronan av både träden med 20%
 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Risk ﬁnns att de faller. De måste behandlas på samma sätt och samtidigt.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

73

/MKRETS CM

+OORDINAT

16073

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 20 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ skogsväg nära och granskog
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat.
Frihugget

Foto av trädet från

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort mer gran i söder.

  »R

 —

  »R

 —

  »R

 Kolla kondition

 »R

+/--%.4!2
♦ Träd svagt pga skugga av granskog. Men den visar bra övervallningsförmåga och kommer
förmodligen reagera positivt på mer ljus.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

74

/MKRETS CM

+OORDINAT

5055

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Trädet står nära en väg.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlade. Stora grenar har huggats bort.

Foto av trädet från SO.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort björk och minska kronan av linden som står brevdid med
30%
—


)NOM ETT »R

 Hamla i någon cykel men ta inte bort allt med en gång och lämna
stubbar.
 Hamla i någon cykel men ta inte bort allt med en gång och lämna
stubbar
 Hamla i någon cykel men ta inte bort allt med en gång och lämna
stubbar

  »R

  »R

  »R
 »R

+/--%.4!2
♦ Har varit stympat och därför behöver skötseln fortsätta. All tillväxt sedan sista behandlingen är
kopplad till svaga punkter på stammen.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

75

/MKRETS CM

+OORDINAT

4933

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Mindre bra tidigare beskärning.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Frihugget

Foto av trädet från SO.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort all lönn, rönn och björk som rör kronan. Hamla små ekar i
SV.
 —

  »R

 Minska kronan med 15%

  »R

 —

  »R

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Har bra vitalitet, men behöver mer ljus.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

76

/MKRETS CM

+OORDINAT

4931

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 30 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidar samt
ovanifrån.
3KADOR ♦ Barken är skadd.a
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från Ö.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort allt som växer under och 2 m utanför kronan

)NOM ETT »R

 —

  »R

 Ta bort allt som växer 5 m utanför kronan

  »R

 Uppföljning av trädets kondition.

  »R

 —

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Stort behov av frihuggning.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

77

/MKRETS CM

+OORDINAT

4929

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidar samt
ovanifrån.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlat

Foto av trädet från

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort allt som växer under kronan och 3 m utanför.

)NOM ETT »R

 Ta bort allt som växer upp till 6 m utanför kronan (kan hamla eller
ringbarka).
 Minska kronan med 20%

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

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

+/--%.4!2
♦ Fantastiskt träd som behöver frihuggas och sedan beskäras eftersom det ﬁnns svaga punkter på
stammen och stora, tunga grenar.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

78

/MKRETS CM

+OORDINAT

4930

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från både basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidar samt
ovanifrån.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlat. Har tappat en av två stammar

Foto av trädet från Ö.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort allt som växer under kronan och 3 m utanför.

)NOM ETT »R

 Ta bort allt som växer upp till 6m utanför kronan (kan hamla eller
ringbarka).
 Minska kronan med 20%

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

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

+/--%.4!2
♦ Bra kondition men svagheter som behöver åtgärdas. Risk att den faller utan åtgärder.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

79

/MKRETS CM

+OORDINAT

4926

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från både basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidar samt
ovanifrån.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ev. hamlat

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 15 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid två tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort allt som växer under kronan och 3 m utanför.

)NOM ETT »R

 Ta bort allt som växer upp till 6 m utanför kronan (kan hamla eller
ringbarka).Minska kronan med 25%
 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Stor risk att trädet faller utan åtgärder.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

80

/MKRETS CM

+OORDINAT

5012

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidar samt
ovanifrån.
3KADOR ♦ Väg/stig ligger nära.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från SV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 35 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort allt som växer under kronan och 6m utanför.

)NOM ETT »R

 Ta bort allt som växer upp till 15 m utanför kronan (kan hamla eller
ringbarka).
 —

  »R

 Minska kronan med 10-15% om det har gått bra efter frihuggning.

  »R

 —

  »R

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Behöver mer ljus. Värd att jobba med för att det står vid en väg.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

81

/MKRETS CM

+OORDINAT

5051

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från Ö.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid sex tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort ekarna som växer intill kronan och några aspar i SV.

  »R

 Minska kronan med 15%

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Risk att en del av stammen kommer att falla. Det verkar lovande om den har mer ljus.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

82

/MKRETS CM

+OORDINAT

5123

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Trädet ligger nära väg.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Minskar grenar på ek i SÖ som växer in i kronan.

)NOM ETT »R

 Regelbundet åtgärder - minska kronan med 10%

  »R

 —

  »R

 Regelbundet åtgärder - minskar kronan med10%

  »R

 —

 »R
(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Väldigt ﬁnt träd som har redan nått sin höjd och behöver mer ljus och regelbundna åtgärder för att
behålla kronen liten.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

83

/MKRETS CM

+OORDINAT

5122

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från SV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 Uppföljning av kondition.

  »R

 —

  »R

 —

 »R

+/--%.4!2
♦ Har en svaghet i stammen och behöver hållas under uppsikt.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

84

/MKRETS CM

+OORDINAT

5117

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från SV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort rönn, björk och al som rör kronan

  »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R

+/--%.4!2
♦ Träd visar tecken att den kan växa ner själv om det blir öppet.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

85

/MKRETS CM

+OORDINAT

5115

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mindre än 25 % av den
ursprungliga kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är ej beskuggat.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från V.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Minska levande, stora grenar med 20%

)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 Minska levande, stora grenar med 20%

  »R

 Uppföljning av trädets kondition.

 »R

(Sky-lift eller stege kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Lätt träd att jobba med och det som ﬁnns kvar är friskt.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

86

/MKRETS CM

+OORDINAT

5109

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 40 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Hållare för elledning ﬁnns i trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från NV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 15 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid två tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Minska eken som ligger S med 30% (ligger nära staket)

  »R

 —

  »R

 Minskar den övre delen av kronan med 15 %. Minska den del som
är över vägen med 20 %.
 —

  »R
 »R

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Bra naturvårdsträd som behöver beskärning för att stabilisera sig. Trädet ligger även bredvid en väg

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

87

/MKRETS CM

+OORDINAT

5086

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mindre än 25 % av den
ursprungliga kronan.
♦ 20 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter inga skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Djurtramp och barkskador av djur
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från SO.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Flytta djurfoderutfodring och ta bort björk i V. Lägga en yta av
komposterade ﬂis på marken under kronan
—


)NOM ETT »R

 —

  »R

 Uppföljning av trädets kondition.

  »R

 —

  »R

 »R

+/--%.4!2
♦ Dålig kondition men ett värdefullt träd så det är värt att arbeta med omgivningen.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

88

/MKRETS CM

+OORDINAT

5083

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Vatten och kanske djurtramp.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Frihugget

Foto av trädet från V.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort lönn och ek i S.

  »R

 —

  »R

 Uppföljning av trädets kondition.

  »R

 —

 »R

+/--%.4!2
♦ Kolla hur trädet mår efter mer ljus och frihuggning.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

89

/MKRETS CM

+OORDINAT

5080

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är ej beskuggat.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat,
frihuggning

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 Uppföljning av trädets kondition

  »R

 —

 »R

+/--%.4!2
♦ Trädet har en liten krona och behöver ej åtgärdas. Uppföljning bör göras.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

90

/MKRETS CM

+OORDINAT

5061

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter inga skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Frihuggning

Foto av trädet från NO.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort rönn och ringbarka ek i SÖ

  »R

 Minska gren i SÖ med 20%

  »R

 Uppföljning av trädets kondition. Bedöm beskuggning.

  »R

 —

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Behovs mer ljus och lite beskärning för att det skall stabilisera sig.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

91

/MKRETS CM

+OORDINAT

5052

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 50 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från Ö.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 Uppföljning av trädets kondition.

  »R

 —

 »R

+/--%.4!2
♦ Inte värd att göra mycket här pga låg vitalitet och det skulle innebär mycket jobb på närliggande ekar
som är friskare.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

92

/MKRETS CM

+OORDINAT

5056

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Stor spricka i trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från Ö.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort ek i SV och minska kronan med 20-25%.

)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Stor risk att det kollapsar. Trädet är dock väldigt frisk.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

93

/MKRETS CM

+OORDINAT

5074

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 25-50 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara mycket bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Frihugget

Foto av trädet från NO.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Minska övre delen av kronan med 20%.

  »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Har nått höjd och växer ner av sig själv. Behöver beskäras pga svagt punkt i kronen.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

94

/MKRETS CM

+OORDINAT

5049

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Marken omkring har odlats tidigare
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Frihuggning och stor gren borttagna.

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Lämna en buffertzon av 20m oplöjd mark.

)NOM ETT »R

 Lämna en buffertzon av 20m oplöjd mark.

  »R

 Lämna en buffertzon av 20m oplöjd mark.

  »R

 Lämna en buffertzon av 20m oplöjd mark.

  »R

 Uppföljning av trädets kondition.

 »R

+/--%.4!2
♦ Svag pga plöjning.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

95

/MKRETS CM

+OORDINAT

5023

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från SV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort 2 st björk i V.

)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R

+/--%.4!2
♦ Fantastiskt träd som växer ner. Behöver vara öppet.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

.R P» BRICKA

,STS NR

96

%K

/MKRETS CM

+OORDINAT

5026

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 50 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Åker
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från V.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Lämna en buffertzon av 20 m oplöjd mark.

)NOM ETT »R

 Lämna en buffertzon av 20 m oplöjd mark.

  »R

 Lämna en buffertzon av 20 m oplöjd mark.

  »R

 Lämna en buffertzon av 20 m oplöjd mark.

  »R

 Uppföljning av trädets kondition

 »R

+/--%.4!2
♦ Svagt pga av plöjning..

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

.R P» BRICKA

,STS NR

97

%K

/MKRETS CM

+OORDINAT

5029

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 50 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Åker
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från SV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort ek i S och äpple som växer genom kronan. Lämna en
buffertzon av 20m oplöjd mark.
Lämna
en buffertzon av 20m oplöjd mark.


)NOM ETT »R

 Lämna en buffertzon av 20m oplöjd mark.

  »R

 Uppföljning av trädets kondition.

  »R

 —

  »R

 »R

+/--%.4!2
♦ Svagt pga av plöjning.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

98

/MKRETS CM

+OORDINAT

4986

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara mycket bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Stig ligger nära.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Frihugget

Foto av trädet från SV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort al i SV. Minskar kronan mellan 20 % av den gamla.

)NOM ETT »R

 —

  »R

 Uppföljning av trädets kondition.

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Stor spricka och två grenar rör på sig. Nära en stig så värd att göra någonting.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

%K

.R P» BRICKA

,STS NR

99

/MKRETS CM

+OORDINAT

5002

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat,
frihuggning

Foto av trädet från

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Ta bort 2st äpple i S och N och 2st björk i S.

)NOM ETT »R

 Minska kronan med 15%

  »R

 —

  »R

 Minska kronan med 15%

  »R

 —

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Behöver mer ljus för de nedre grenarna.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

.R P» BRICKA

%K

100

,STS NR

/MKRETS CM

+OORDINAT

4975

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är ej beskuggat.
3KADOR ♦ Elledning går intill
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ev. hamlat.

Foto av trädet från SV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 35 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fem tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Minska sydliga grenar med sprickor med 10%

)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 Minska kronan med 15%

  »R

 —

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Har sprickor som behöver åtgärdas för att undvika att den tappar ﬂera stora grenar.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

.R P» BRICKA

%K

101

,STS NR

/MKRETS CM

+OORDINAT

4990

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Frihuggning

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 35 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fem tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Minska grenar på yngre ek som ligger på andra sidan av stigen i V.
Minska västlig gren på detta träd med 20%
—


)NOM ETT »R

 —

  »R

 Uppföljning av trädets kondition. Minska kronan med 15% om
trädet visar bra kondition.
 —

  »R

  »R

 »R

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

+/--%.4!2
♦ Fantastiskt träd som har redan tappat en gren och därför behöver mer beskärning och ljus.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

.R P» BRICKA

%K

102

,STS NR

/MKRETS CM

+OORDINAT

4969

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Väg ligger nära.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från Ö.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 Ta bort eller skada eken som ligger SV om trädet

  »R

 —

  »R

 —

 »R

+/--%.4!2
♦ Står ganske öppet och har börjat växa ner själv.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

.R P» BRICKA

%K

103

,STS NR

/MKRETS CM

+OORDINAT

4996

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från två sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Trädet har tidigare blivit underkvistat

Foto av trädet från SV.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ —
♦—
♦—
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 Uppfölkjning av trädets kondition.

  »R

 —

 »R

+/--%.4!2
♦ Bokarna är också gamla och har naturvärden och har redan påverkat eken som har låg vitalitet. Inte
värd att göra någonting med eken.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

104

/MKRETS CM

+OORDINAT

4964

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är ej beskuggat.
3KADOR ♦ Nära väg
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlade

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Minskar central gren vid 25% och den som hänger över vägen vid
20%
—


)NOM ETT »R

 Minskar hela kronan vid 20%

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

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

+/--%.4!2
♦ Fint träd men har redan tappat en gren och har en spricka. Behöver åtgärdas omedelbart.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

105

/MKRETS CM

+OORDINAT

4955

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Nära parkeringplats
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlat

Foto av trädet från V.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 8 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Hamlar ask Ö till 6-7m höjd. Minskar kronan av linden vid 20%

)NOM ETT »R

 —

  »R

 Minskar kronan vid 15%

  »R

 —

  »R

 Minskar kronan vid 15%

 »R

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

+/--%.4!2
♦ Fint träd med jorden lyfter och den ligger nära ett hus. Tidigare hamlat och behöver därför åtgärdas.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

.R P» BRICKA

%K

106

,STS NR

/MKRETS CM

+OORDINAT

4947

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från en sida.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från V.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort 2st björk mot söder. Minska hela kronan med 15%.

  »R

 —

  »R

 Minska kronan med 15%

  »R

 —

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Bör beskäras eftersom den har en svagt del i stammen.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

.R P» BRICKA

%K

107

,STS NR

/MKRETS CM

+OORDINAT

4925

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är ej beskuggat.
3KADOR ♦ Staket och stenmur ligger intill
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Ingen uppgift om tidigare åtgärder.

Foto av trädet från V.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid sex tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 Minska kronan med 15% och ﬂytta staket om det är möjligt

)NOM ETT »R

 —

  »R

 —

  »R

 Minska kronan med 15%

  »R

 —

 »R
(Både sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ Mkt ﬁnt och stort träd. Väldigt hög krona som har redan tappat en stor gren.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

901

/MKRETS CM

+OORDINAT

5009

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat mer än 75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 80 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från både basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlat, frihugget.

Foto av trädet från

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort 4st ekar SÖV och allt annat inom 6m från trädet. Minskar
kronan vid 20% och hamlar basskottar.
 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R

  »R

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ 902, 901 och 903 påverkar varandra och alla behöver skötsel.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

902

/MKRETS CM

+OORDINAT

5006

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 70 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från både basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlat, frihugget

Foto av trädet från Ö.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort allt som ﬁnns inom 6m av trädet. Minska kronan med 15%

  »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ 902, 901 och 903 påverkar varandra och därför behöver alla skötsel.

Pro Natura

(OFSNØS 6ØSTRA 'TALANDS LØN
$ATUM VID FØLTBESK   

"%3+2)6.).'
4RØDSLAG

,IND

.R P» BRICKA

,STS NR

903

/MKRETS CM

+OORDINAT

5005

6ITALITET ♦ Trädet har förlorat 50-75 % av den ursprungliga
kronan.
♦ 60 % av den beﬁntliga kronan består av levande
grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från både basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.
"ESKUGGNING ♦ Trädet är beskuggat från alla sidor.
3KADOR ♦ Inga allvarliga synliga skador ﬁnns på trädet.
4IDIGARE »TGØRDER ♦ Hamlat, frihugget

Foto av trädet från S.

3+43%,
-»LSØTTNING ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Alla åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.
♦ Åtgärderna bör utföras vid fyra tillfällen.
)NITIALA »TGØRDER

.ØR

 —

)NOM ETT »R

 Ta bort allt som ﬁnns inom 6 m av trädet. Minska kronan med 20%

  »R

 —

  »R

 —

  »R

 —

 »R
(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

+/--%.4!2
♦ 902, 901 och 903 påverkar varandra och därför behöver alla skötsel.

Pro Natura

