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Inledning
På uppdrag av Järfälla kommun har Foran Sverige genomfört en återinventering av
särskilt skyddsvärda träd på kommunens eget markinnehav. Den nu genomförda
inventeringen är en uppföljning och uppdatering av de inventeringsresultat som
erhölls sommaren 2008 samt anpassning till det nationella ”Åtgärdsprogram för
särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.”
I uppdraget ingick också att utvärdera möjligheterna att finna fler skyddsvärda träd
med hjälp av laserdata, se bilaga 1.
I den mån rödlistade arter/signalarter har påträffats så har de beskrivits.
Den inventering som gjordes 2008 omfattade skyddsvärda träd på all mark inom
Järfälla kommun medan denna inventering har inriktats på de träd som står på
kommunens eget markinnehav.
Resultaten från inventeringen presenteras i föreliggande rapport, i en databasfil samt
en fotobilaga med omkring 500 foton på inventerade träd.
Samtliga foton har tagits av författaren. Fotot på försättssidan visar en vy från
Hummelmora, ett område med hög koncentration av skyddsvärda träd.

Samtliga inventerade träd på kommunens egen mark.

Material och metoder
Den nu genomförda inventeringen har utgått från databasfilen från föregående
inventering (2008) samt Naturvårdsverkets metodbeskrivning (version 1.0, 2009):
”Inventering av skyddsvärda träd”. Föregående inventering är gjord innan nämnda
metodbeskrivning presenterats offentligt och har av det skälet inte i alla delar samma
struktur och innehåll som eftersträvats vid denna inventering.
Efter vissa tillrättalägganden och karthantering på rummet besöktes (med några
ytterst få undantag) samtliga träd i fält. Fältarbetet gjordes under två veckor i augusti
och under mestadels gynnsamma väderförhållanden.
Till hjälp för orientering användes en fältdator, kopplad till GPS, med inlagda shapefiler för kommunens markinnehav samt för de aktuella träden i form av ett punkttema.
En till tre digitala bilder togs på respektive träd.
Efter fältarbetet gjordes en uppdatering av databasen. En del förändringar och tillägg
(se nedan) har gjorts för en bättre överensstämmelse med Naturvårdsverkets
metodbeskrivning. Det har också visat sig nödvändigt med en del förtydliganden och
tolkningar av definitioner men det är endast i de fall avvikelser/avsteg skett från
metodbeskrivningen som de kommenteras i resultatdelen.
Vidare har en filmapp skapats innehållande samliga foton och med samma unika
(Tree-)ID som i databasen. Benämningen av varje enskilt foto består av
TrädID+löpnummer i form av gemener+ trädets exposition, dvs fotot visar den del av
trädet som vetter mot kameran. Fotofilen 135aNV betyder således att det är träd nr
135 som fotograferats samt att det är det första fotot och att det visar den del av
trädet som vetter mot nordväst.

Resultat
Här beskrivs kortfattat några övergripande och betydande resultat samt en
genomgång av metodbeskrivningen i den ordning rubriker förekommer i
metodbeskrivningen vilket gör det enkelt att parallellt läsa och jämföra
metodbeskrivningen och denna rapport. De rubriker som återfinns i
metodbeskrivningen återges här med fet text medan underliggande
klasser/kategorier skrivs med kursiv text.
På kommunens marker finns nu 247 uppdaterade träd. Som framgår av tabellen
nedan så är ek den överlägset vanligaste skyddsvärda trädarten följt av alléarten
lind. Övriga arter har enstaka förekomster:
Alm
Ask
Asp
Bok
Ek
Hästkastanj
Klibbal
Lönn
Lind
Sälg
Totalt

2
6
1
1
180
1
1
2
52
1
247

Utöver ovanstående tillkommer två tidigare inventerade träd vilka vid denna
inventering inte kunde besökas eftersom de står i en beteshage med baggar. Den
varningsskylt som upplyser om ”bagg-varning” tillsammans med åsynen av den
fårflock som sökt skugga under de två ekarna ingav respekt! Ett par träd från
föregående inventering har uteslutits då de ej bedömdes vara kvalificerade att ingå.
Ett femtontal träd har tillkommit, huvudsakligen rör det sig om hamlade alléträd vid
Säby gård.

I allén vid Görvålns slott står en lind som kvalificerar sig till tre skyddsvärden: Gammalt, hålträd och
hamlat. Som en extra liten knorr så växer det en askplanta i lindens stora hål!

Skyddsvärde
De skyddsvärdeskategorier som används är: Grovt träd; Gammalt träd; Hålträd;
Hamlat träd och Övrigt. Den mest frekventa kategorin är Gammalt träd, detta som en
följd av att ett enskilt träd kan ha skyddsvärde i fler än en kategori, så är till exempel
samtliga Grova träd också Gamla träd.
Följande resultat beträffande skyddsvärde återfinns hos träden i Järfälla:

Skyddsvärde

50

3
153

90

Grovt
Gammalt
Hålträd
Hamlat
Övrigt

244

Figur 1: Av diagrammet framgår att 244 av de totalt 247 träden är gamla träd. Notera att kategorierna
överlappar varandra och många träd återfinns i både tre och fyra kategorier.

Jätteträd är en synonym benämning på Grova träd. Ett jätteträd ska vara minst 1
meter i diameter, dvs med en omkrets på minst 314 cm på det smalaste stället under
brösthöjd (1,3m). Det grövsta trädet vid denna inventering är en ek (trädID 159) vilket
ståtar med 712 cm i omkrets. En klassning av omkretsen för samtliga träd resulterar i
följande tabell:
< 314 cm
95
314-399 cm
101
400-499 cm
39
500-599 cm
9
600-699 cm
2
>700 cm
1
De äldsta träden är förmodligen några jätteekar med en uppskattad ålder på mer än
500 år.

En av de allra grövsta och äldsta ekarna på kommunens marker. Den här eken, med ID 78, står nära
Sandviks gård och den lilla badplatsen och piren. Det är ibland svårt att ge rättvisa åt trädens storhet
med ett foto, men med hjälp av den halvliters pet-flaska som placerats på stammens högra del kan
man få en känsla för trädets enorma dimensioner.

Förekomsten av Hålträd blir tveklöst underskattad, detta eftersom det är synnerligen
svårt att se hålen vilka inte sällan finns högt uppe i trädkronan och kan döljas av
bladverk och krokiga och grova grenar. Ibland är det också ogörligt att för att få
översikt ta sig runt trädet för att spana efter håligheter.

Hålstadium
Hålstadium ska enligt metodbeskrivningen anges i 5 klasser, 1-5. Vid denna
inventering har klass 1 inte beaktats utan endast 4 klasser (2-5) har använts och då
enbart för kategorin Hålträd. Metodbeskrivningens klass 1 avser nämligen ”Inga hål
synliga” och det är tidsödande och tämligen meningslöst att registrera det på
samtliga träd, för hittar man en hålighet i ett träd så är det per definition ett Hålträd
och är det ett Hålträd så blir ju klass 1 överflödig. Hittas inget hål så är det inget
Hålträd och då torde informationen ”Inga hål synliga” inte vara något som behöver
anges.
Hamlade träd utgörs nästan uteslutande av lind i alléer. Sådana lindalléer finns vid
infarten till Säby gård och omkring Görvålns slott. För alléen vid Säby gård är
grendiametern 3-4 cm och en hamling har föreslagits inom en 10-årsperiod.
Alléträden runt Görvålns slott har till synes hamlats för inte så länge sedan,
grendiametern är här 1-2 cm och någon ny hamling inom 10-årsperioden har inte
föreslagits.
Övriga skyddsvärda träd kan exempelvis avse ett flerstammigt träd, som förgrenar
sig under brösthöjd (1,3m).
Flera av de äldsta och grövsta träden är Naturminnen. Dock har skylten som
upplyser om att trädet i fråga är ett Naturminne i en del fall avlägsnats. Vid årets
inventering har information om eventuellt Naturminne inte noterats i databasen.

Status/vitalitet
En viktig parameter är naturligtvis hur vitala träden är vilket också kan leda till olika
beslut om åtgärder i syfte att om möjligt förlänga trädets livslängd.
I ”manualen” finns 6 klasser, se nedan, medan författaren sett det angeläget att
tillföra ytterligare 2 klasser: klass 12 som avser träd med något nedsatt vitalitet, dvs
med 50-75 % av kronan vital samt klass 7 som avser träd som ej kunnat
bedömas/besökas (temporärt, pga av exempelvis baggar). Om man så vill kan klass
12 slåss samman med klass 1 och då får man samma resultat som om man strikt
följer Naturvårdsverkets metodbeskrivning, dock tappar man då betydelsefull
information om trädstatus och vitalitetstrender och eventuellt tappar man också tid för
livsförlängande åtgärder.
Levande träd klassas enligt metodbeskrivningen:
1 Friskt (> 50 % av kronan vital)
2 Klart försämrad (20-50 % av kronan vital)
3 Låg vitalitet (< 20 % av kronan vital)
Döda träd klassas:
4 Dött stående träd (inkl. högstubbar ≥ 2 m)

5 Dött liggande träd. Träd ska ej registreras om veden är så murken att man vid
mätställe utan ansträngning kan trycka in hela bladet på en morakniv (=10 cm).
För ej återfunna träd anges:
6 Trädet saknas

För Järfällas skyddsvärda träd ser vitalitet/trädstatus ut som följer:

Status

Friskt
Något nedsatt
Klart nedsatt

Låg
Dött, stående
Dött, liggande

Figur 2: Drygt hälften av träden visar sig vara friska och vitala. Men det framgår också att mer än en
fjärdedel av träden har en vitalitet på 50-75 % och dessa träd torde vara intressanta att följa för att
kunna vidta åtgärder innan det visar sig vara för sent.

Drygt 10 % av samtliga träd på kommunens eget markinnehav visade sig vara
antingen stående eller liggande döda träd.

Fotot visar en jätteek (trädID 234), med låg vitalitet, dvs klass 3. Det är sannolikt försent att förbättra
vitaliteten hos detta träd även om en röjning av omkringstående hasselbuskar sker omgående.

Vegetation
I likhet med föregående inventering har vid årets inventering vegetationen beskrivits
som ett samlat uttryck för omgivande träd och buskar. Tre klasser, 1-3, har använts:
1= Vegetationstäckning <25 %. Fristående träd
2= Vegetationstäckning 25-75 %. Halvslutet.
3= Vegetationstäckning >75 %. Slutet.
Den omgivande vegetationen är av stor betydelse för det skyddsvärda trädets vitalitet
och är också helt avgörande för vilken skötselåtgärd som föreslås samt när denna
bör göras.
Skötselförslag
För att det skyddsvärda trädet, och den biologiska mångfald som är kopplad till
trädet, ska ha så goda livsbetingelser som möjligt behöver omgivande vegetation
ibland tas bort. Skötselförslag har här lämnats med 10 års horisont eftersom
återinventeringar enligt ”Åtgärdsprogrammet” bör göras med ca 10 års mellanrum.
Skötselförslag har angetts i 6 klasser, 0-5, med följande innebörd:
0= Inget behov av skötsel
1= Frihuggning. Fokus på krona och stam. Inkluderar Röjning. Kräver
motorsåg/avverkningsmaskin och röjsåg.
2= Röjning. Fokus på stammen (och epifyter). Röjsåg/röjyxa tillräckliga redskap.

3= Hamling
4= Skydda trädet. Skydda trädet mot exv betesskador.
5= Skydda människor. Ofta vägnära träd där säkerhetsaspekten överväger.
I några fall kan det uppstå en konflikt när det skyddsvärda trädet påverkas negativt
av omgivande träd men då omgivande träd även de tillhör kategorin skyddsvärda
träd. I sådana fall har klass 0 använts.
Lämnade skötselförslag fördelar sig enligt följande:
Ingen Skötsel
Frihuggning
Röjning
Hamling
Skydda träd
Skydda folk

143
24
49
29
1
1

Den bedömning som gjorts visar att drygt hälften av de skyddsvärda träden förväntas
klara sig bra utan särskild skötsel de närmaste 10 åren. På kommunens marker är
hasselbuskar den vanligaste vegetationen med negativ inverkan på de skyddsvärda
träden. I de allra flesta fall rör det sig om unga hasselbuskar som behöver röjas bort.
Prioritering av skötselförslag
Prioriteringen avser den närmaste 10-årsperioden och anges endast då
Skötselförslag (> 0) har angetts. Är Skötselförslaget 0 blir också Prioriteringen 0.
Behovet att åtgärda enligt Skötselförslaget anges i en av två klasser:
1= Akut.
2= Inom 10-årsperioden
Prio 1
Prio 2
Ingen prio.

38
66
143

Bedömningen har gjorts att 38 träd är i akut behov av åtgärd medan det för 66 träd
finns lite mer tid att vidta de föreslagna åtgärderna.
Nuvarande omgivning (inom 50 m radie från det skyddsvärda trädet)
Två olika beskrivningar av nuvarande omgivning kan anges. I de fall två omgivningar
har angetts är det förstnämnda den omgivning som antas ha haft störst influens på
trädet.
Den omgivning som benämns Park inkluderar grönområden, badplats, grill- och
campingplatser.

Markanvändning
I tveksamma fall anges markanvändningen för de senaste 5 åren.
Rödlistade-/signalarter
Utan att eftersöka sådana arter kunde ändå några fynd göras. I området mellan
Sandviks gård och Hummelmora finns det på ekarna tämligen gott om signalarterna
Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum) och Sotlav (Cyphelium inquinans). På en
död grov ek sågs en purfärsk fruktkropp av oxtungsvamp (Fistulina hepatica) NT. På
en levande jätteek mellan Säby gård och Säbysjön hittades den exklusiva
knappnålslaven ekspik (Calicium quercinum) VU.

Ekspik.

Sotlav.

Oxtungsvamp.

Slutord
Att sörja för Efterträdare är av största betydelse för att även på sikt ha
förutsättningar att bevara biologisk mångfald. På kommunens marker finns generellt
sett gott om potentiella efterträdare. Dock behöver dessa efterträdare adekvat
skötsel, likt dagens skyddsvärda träd, för att kunna utvecklas till framtidens jätteträd.
En god idé kan därför vara att redan nu välja ut 1-2 efterträdare per skyddsvärt träd
och åtgärda efterträdarna samtidigt som skötselåtgärderna för de skötselprioriterade
träden enligt ovan genomförs. Därigenom fås en kostnadseffektiv hantering av
skötselåtgärderna samtidigt som efterträdare kommer in i hanteringen/databasen och
därmed får kommunen en seriös plan för sitt långsiktiga naturvårdsarbete.

Bilden ovan visar inventerade skyddsvärda träd nära Kallhäll, där grön färg anger
träd utan skötselbehov de närmaste 10 åren. Gul färg anger att skötselbehov finns
inom perioden och röd färg anger behov av en akut insats. Det framgår av bilden att
det finns en koncentration, väster om Arlas mejerianläggning, av träd som snarast
behöver skötsel. Om man i det området omgående identifierar efterträdare så kan
man på ett kostnadseffektivt sätt sköta såväl skyddsvärda träd som identifierade
efterträdare vid en och samma skötselinsats.

Bilaga 1
Kan man finna ytterligare skyddsvärda träd med hjälp av laserdata?
Järfälla kommun har tillgång till högupplöst laserdata, sk Single Tree, vilket normalt
används i skogsbruket för att få högkvalitativt data om varje enskilt träd.
Försök gjordes på kommunens egen mark med Single Tree laserdata för att se om
det gick att finna fler skyddsvärda träd. Försöken visade emellertid att laserdatat inte
kunde bidra med information om några nya skyddsvärda träd. Orsaken härtill är
jätteträdens ofta långa grova grenar vilka ger träden mycket vidvuxna trädkronor som
inte sällan är 20 meter i diameter. Denna omständighet gör att laserdatat ”ser” flera
mindre träd i den stora kronan. Med en annan inställning och kalibrering av laserdatat
skulle jätteträd möjligen kunna hittas, men det skulle samtidigt innebära att dungar
med klena träd skulle misstolkas som ett stort jätteträd.
Även om det inte gick att finna ytterligare skyddsvärda träd med laserdatat så var det
ändå till mycket stor nytta vid kartläggningen av alléträden vid Sörby gård. Utan hjälp
av laserdata så hade den uppgiften blivit synnerligen problematisk eftersom tidigare
koordinatsättning av träden gjorts med GPS med en angiven noggrannhet på 25
meter och en utskrift av alléträdens läge såg närmast ut som portar i en slalombacke.
För att kunna göra ändamålsenliga uppföljningar är det naturligtvis av yttersta vikt att
lägesangivelser är korrekta så att det inte råder någon tvekan om att det är ”rätt” träd
som mäts in och följs upp. Med hjälp av laserdatat så kunde alléträden enkelt
koordinatsättas och resultatet blev två raka rader med träd, precis så som dessa
vackra alléer ser ut.

Alléen vid Sörby gård. I laserdatat framgår tydligt alléträdens läge.

