
Bilaga 3 

Metodik för klassificering av skyddsvärda träd 
Detta PM beskriver Ekologigruppens metod för inventering av skyddsvärda träd. Avverkning av 
skyddsvärda träd kan innebära behov av samråd med länsstyrelsen enligt § 12 MB.  

Med särskilt skyddsvärda träd avses (Naturvårdsverket 2004): 

a) jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. 

b) mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 

c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam. 

Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper hos det enskilda trädet. 
Både levande och döda träd ingår i definitionen. Basinventeringen förkortas framöver som BI. 

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

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

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

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

I den samlade bedömningen räknas det högsta uppnådda kriteriet (kriterierna Ålder, Storlek, 
Hålträd, Hamling, Skyddsvärda arter) för att ge träd en viss värdeklass. Exempel; ett träd med en 
diameter mindre än den som anses mycket grovt, men som har en ålder som ligger inom 
definition för gammalt träd, resulterar i klass 2, skyddsvärt träd. Det vill säga att ett klass 2-kriterie 
har en högre rangordning än ett klass 3-kriterie. 
 

Tabell 1. Kriterier för och bedömning av trädvärden 

Värdeklass Ålder Storlek Hålträd, mm. Hamling Skyddsvärda 
arter 

Klass 1. Särskilt 
skyddsvärda 
träd 

Mycket 
gammalt 

Jätte-
träd 

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

Grovt 
hamlat 
träd 

Hotade arter 
eller flera 
rödlistade 
arter 

Klass 2. 
Skyddsvärda 
träd 

Gammalt Mycket 
grovt 

Hålträd, <40 cm i 
diameter i brösthöjd, 
med utvecklad 
hålighet i huvudstam  

Eller träd med 
utvecklad vedblotta 
med insektsgnag  

Nästan 
grovt 
hamlat 
träd 

Rödlistad art 
eller flera 
natur-
vårdsarter 

Klass 3. 
Värdefullt träd 

Nästan 
gammalt 

Grovt  Hamlat 
träd 

Förekomst av 
naturvårdsart 



Definitionerna av gammalt träd följer den metod som används i basinventering av skyddade 
områden (Naturvårdsverket 2004). Den överensstämmer också med definitionen av skyddsvärda 
träd enligt Naturvårdsverket 2004 med två undantag. Triviallövträd och ädellövträd (förutom bok 
och ek) klassas som mycket gamla redan vid en ålder på 140 år.  

Tabell 2. Definition av gammalt träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 – BI). 

Trädart Nästan gamla träd - ålder 
(år), BI Södra Sverige 

Gamla träd - ålder 
(år), BI Södra Sverige 

Mycket gamla träd (år), hela 
Sverige 

Ek ≥ 130 150–200  ≥ 200 

Bok ≥ 100 150–200  ≥ 200 

Gran ≥ 80 120–200  ≥ 200 

Tall ≥ 100 150–200  ≥ 200 

Triviallöv ≥ 65 100–140  ≥ 140 

Övriga ädellövträd 
(och hästkastanj)  

≥ 80 100–140  ≥ 140 

 

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

Trädart Grova träd, BI (cm), 
Södra Sverige 

Grova träd, 
Ekologigruppen 
(cm) 

Mycket grovt, 
Ekologigruppen (cm) 

Jätteträd (cm)  

Ask & alm* ≥ 60  ≥ 20 ≥ 60 ≥ 100 

Bok ≥ 80 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 

Ek ≥ 80 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 

Hägg ≥ 50  ≥ 50 ≥ 70 ≥ 100 

Hästkastanj ≥ 80 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 

Oxel ≥ 40 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 100 

Rönn ≥ 30 ≥ 30 ≥ 50 ≥ 100 

Skogslönn, 
lindar 

≥ 50  ≥ 50  ≥ 70 ≥ 100 

Sälg ≥ 40 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 100 

Tall/Gran ≥ 70 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 100 

Triviallöv ≥ 50 ≥ 50 ≥ 70 ≥ 100 

 

*Bedömning av de rödlistade träden ask, skogsalm, lundalm och vresalm.  
Eftersom träden ask respektive skogsalm och lundalm i snabb takt minskar på grund av två 
svampsjukdomar, är de i behov av att särskild hänsyn tas till förekomsterna. Ask är numera 
rödlistad som starkt hotad (EN), vresalm är sårbar (VU) och skogs- och lundalm är akut hotade 
(CR). En lösning för att bevara asken är att spara träd och bibehålla en genetisk variation. På sikt 
kan det bidra till en ökad genetisk motståndskraft mot sjukdomen hos ask, vilket redan har 
noterats hos vissa träd. Unga träd är också bevaransvärda då de har överlevt svampsjukdomen, 
vid tillväxtens kritiska perioder.  

Det finns många artgrupper som är starkt knutna till dessa trädarter, som likaså är stadda i 
minskning (exempelvis flera rödlistade insekter, lavar och svampar). Med ovanstående faktorer i 



åtanke bedömer Ekologigruppen att träden ask och almar därmed är skyddsvärda redan vid en 
lägre diameter (diameter på 20 cm eller mer) än andra ädellövträd. 
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