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Sammanfattning 
Karlshamns kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för fastigheterna Lasarettet 7 och 

Lasarettet 8 m.fl. i centrala Karlshamn. På uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget AB har 

Naturföretaget därför gjort en naturvärdesinventering av området den 9 maj 2019 samt en 

trädinventering 28 mars 2019. 

 

Naturvärdesinventeringen utfördes enligt svensk standard för Naturvärdesinventering avseende 

biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Det inventerade området delades upp i delområden som 

beskrevs i text och vars naturvärdesklass bedömdes. En trädinventering utfördes vilket innebar 

trädmätning och klassning av träd. Eftersom ramslök, som är fridlyst, finns i området, gjordes en 

bedömning om vart man skulle kunna flytta beståndet av ramslök som en kompensationsåtgärd. I 

området klassades två naturvärdesobjekt, parkmark och ädellövskogslund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bakgrund 
Karlshamns kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för fastigheterna Lasarettet 7 och 

Lasarettet 8 m.fl. i centrala Karlshamn. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nytt vårdboende, 

bostäder, kontor och tillfällig vistelse i form av bl.a. vandrarhemsverksamhet och musikskola. Under 

samrådstiden 19 november - 5 december 2018 kom det in synpunkter som föranleder att det är 

nödvändigt med en inventering av planområdet och dess arter samt en bedömning av naturvärdet. På 

uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget AB har Naturföretaget därför gjort en naturvärdesinventering av 

området den 9 maj 2019 samt en trädinventering den 28 mars 2019. Trädinventeringen beskrivs i ett 

PM i bilaga 4. 

 

Begreppet naturvårdsarter förekommer i rapporten. Enligt ArtDatabankens definition är 

naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom naturvården; arter 

som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka på att 

områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade 

arter, skyddade arter (fridlysta arter och sådana som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv eller 

fågeldirektiv), signalarter (indikerar artrikedom), typiska arter (som är lämpliga indikatorer för en 

Natura 2000-naturtyps bevarandestatus), ansvarsarter (arter som har en betydande andel av sin 

population inom ett visst begränsat geografiskt område), samt nyckelarter (arter som bär upp 

artsamhällen).   

 

Metodik 
Naturvärdesinventering  
Området inventerades den 9 maj 2019. Inventeringen utfördes enligt svensk standard för 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Inventeringen utfördes 

på fältnivå med detaljeringsgrad Medel, och med tilläggen Naturvärdesklass 4 och Detaljerad 

redovisning av artförekomst.  

 

Syftet med naturvärdesinventering är att identifiera områden som är av betydelse för biologisk 

mångfald. Det inventerade området delades upp i delområden som beskrevs i text och vars 

naturvärdesklass bedömdes. Naturvärdesklassen baseras på områdets biotopvärde och artvärde. 

Biotopvärdet bedöms utifrån områdets biotopkvaliteter och på biotopens sällsynthet eller hur hotad 

den är. Artvärdet bedöms utifrån förekomst av naturvårdsarter, rödlistade arter, hotade arter samt 

artrikedom. 

 

Naturvärdesbedömningen resulterar i antingen lågt naturvärde (områden av ingen eller ringa betydelse 

för biologisk mångfald) eller någon av följande naturvärdesklasser: 

 

Klass 1. Högsta naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

nationell eller global nivå. 

 

Klass 2. Högt naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional eller nationell nivå. Motsvaras ungefär av t.ex. Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 

Våtmarksinventeringens klass 1 och 2 och skogsbrukets klass Urvatten. 

 

Klass 3. Påtagligt naturvärde: Området behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse 

att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 

upprätthålls eller förbättras. Motsvaras ungefär av Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 

Våtmarksinventeringens klass 3 och 4 och skogsbrukets klass Naturvatten. 

 



Klass 4. Visst naturvärde: Området behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av 

dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det 

trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre 

produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.  

 

Datainsamling 
Data samlades in i fält med appen Collector for ArcGIS i surfplatta, med ortofoto som bakgrund. 

Polygoner, punkter och linjer ritades in i appen, och synkroniserades direkt in i ArcGIS. Datat kunde 

sedan tas ut från ArcGIS i olika format, t.ex. shapefiler. Noggrannheten var ca 5-10 m. 

Koordinatsystemet som användes var Sweref 99 TM. Träden mättes in med en noggrannare GPS, en 

Topcon FC-5000. 

 

Rapportering av arter 
Alla naturvårdsintressanta arter rapporteras in till Artportalen. För rödlistade och skyddade arter togs 

en koordinat för varje förekomst, med undantag för om många förekomster av samma art fanns i 

samma delområde. Övriga naturvårdsintressanta arter rapporterades med en koordinat per delområde 

som de förekommer i.  

Arter inom Artskyddsförordningen 

Arter som omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordning (SFS 2007:845) tas upp under 

rubriken Skyddade och fridlysta arter. Där sammanfattas vilka skyddade arter som har påträffats i 

området. 

 

Förstudie 
Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken. Uppgifter om naturvärden och 

områdesskydd har inhämtats från Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och Naturvårdsverkets 

karttjänst Skyddad natur.  

 

Osäkerhet i bedömningen 
Inventeringen var en naturvärdesinventering med detaljeringsgrad medel, så ingen artgrupp har 

inventerats detaljerat. 

  



Övergripande beskrivning av området och dess naturvärden  
Övergripande beskrivning 
Det inventerade området var cirka 4,5 hektar, och består till stor del av hus och parker. Parkerna är 

välskötta och gräsmattorna klipps regelbundet. I parkerna finns en del grova, gamla lövträd som t ex 

lind, hästkastanj, enstaka ek, ask och alm. Övriga delar består av något varierande ädellövskog som 

bitvis är lundartad. Variationen av lövträd är stor, bl a finns bok, ek, avenbok, alm, ask, lind, asp och 

björk. Hällar, berg och stenblock dominerar, men det förekommer även morän i området. 

 

Områdets naturvärden 
Både ask och alm finns spritt i området, som båda är rödlistade. De minskar snabbt i landet på grund 

av askskottsjukan och almsjukan, och även de arter som är knutna till dessa lövträd påverkas. I det här 

området är de flesta askarna och almarna friska, men ett par askar har dött och några ser lite svagare 

ut, även någon enstaka alm ser svag ut. Det finns både äldre lövträd och efterträdare av de flesta 

lövträden, men främst ek och ask. Bitvis är det ganska högt inslag av sly och buskar. På flera ställen i 

området växer stora bestånd av tandrot som är en signalart enligt Skogsstyrelsen. Den trivs bäst i 

lundartad lövskog med viss kontinuitet. Två invasiva arter hittades i området, de är båda med på listan 

som ArtDatabanken har tagit fram över invasiva arter i Sverige. Intill parkeringen i mitten står det ett 

par plantor av jätteloka, och i objekt 1 finns även snöbär.  

 

Troligen förekommer det insekter knutna till lövträd och även tallar i området. Det kan vara intressant 

att sätta upp några insektsfällor, för det finns flera träd med insektshål. I denna typ av lundmiljö kan 

det även finnas ett rikt fågelliv. Ingen fågelinventering är gjord, men några arter sågs vid besöket, t ex 

bofink och trädkrypare. 

 
Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades i området. Rödlistade arter: med förkortningar enligt rödlistan 2015, 

signalarter: arter som är utpekade som signalarter enligt Skogsstyrelsen (SKS) eller ängs- och 

betesmarksinventeringen (ÄoB), skyddade arter: arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen, typiska 

arter: arter som är lämpliga indikatorer på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus,  
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Kommentar 

Kärlväxter      

Alm X    Rödlistad som CR 

Ask X    Rödlistad som EN 

Gul 

fetknopp 

   X Typisk art för flera naturtyper bl a 

Hällmarkstorräng 8230 

Idegran   X  Fridlyst i Blekinge län 

Ramslök  X X  Signalart enl. SKS, fridlyst i Blekinge län 

Svartkämpar    X Typisk art för Silikatgräsmarker 6270 

Tandrot  X  X Signalart enl. SKS, Typisk art för Nordlig 

ädellövskog 9020 och Näringsrik bokskog 9130 

      

Lavar      

Skinnlav  X  X Signalart enl. SKS, Typisk art för flera naturtyper 

bl a Nordlig ädellövskog 9020 

 



Skyddade och fridlysta arter 

Dokumenterad förekomst 

Ett par idegransbuskar finns i området, men dessa skulle kunna vara trädgårdsrymlingar, vilket är svårt 

att avgöra.  

 

I östra delen intill en parkering växer ett stort bestånd av ramslök som är fridlyst i Blekinge. Det växer 

i en ravinliknande del av området.  

 

 
Figur 1. Foto på beståndet av ramslök. 

  



Beskrivning av delområden 
Området delades in i två delområden. För karta över de olika delområdena, se Bilaga 1 och 2. Här 

nedan beskrivs delområdena i text och bild.  

 

1. Ädellövskog 

Figur 2. Foto på ädellövskog. 

 

Beskrivning 
Den här delen av området är en ädellövskog som bitvis är lundartad. Ädellövskogen varierar lite i 

struktur, bitvis är det hällar och ibland ganska blockrikt. Berg och stenblock dominerar i jordmånen 

men det finns även morän. I trädskiktet finns det många olika lövträd, bl a ek, ask, alm, lind, lönn, 

tysklönn, asp, bok, avenbok och enstaka tall, björk och sälg. Äldre träd finns spritt i hela området, 

främst av ek och ask. Det finns även flera olika buskar, bl a snöbär, björnbär, syren, häggmispel, 

hasselbuskar. Några av buskarna är trädgårdsrymlingar. Snöbär har brett ut sig på ett par platser, vilket 

kan vara negativt för vissa arter, och den tas upp på listan över invasiva arter av ArtDatabanken.  

 

Fältskiktet består till stor del av löv och lövförna, men vid besöket växte mycket svalört. På hällarna 

förekommer det inte så mycket intressanta arter, mest är det triviala arter som t ex stinksyska, men 

bergsyra och gul fetknopp fanns dock. I den östra delen växer det ett stort bestånd av ramslök, som är 

signalart och fridlyst i Blekinge. Området med ramslök är ca 40 kvadratmeter stort. På flera ställen i 

området växer det även ganska stora bestånd av tandrot, som är både signalart och typisk art för bl a 

ädellövskog. Bitvis finns det även tämligen allmänt med död ved, både stående och liggande. 

 

 



Naturvårdsarter 
Ask, alm, ramslök, skinnlav, tandrot, idegran, gul fetknopp 

 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde främst med avseende på att 

det förekommer äldre träd, stående och liggande död ved samt en viss kontinuitet av träd. Artvärdet 

klassades som Påtagligt artvärde, främst med avseende på att det förekommer flera olika 

naturvårdsarter med livskraftig förekomst i stora bestånd.  
 

Natura 2000-naturtyp 
Får lövskogen stå orörd kan den på sikt klassas som Nordlig ädellövskog, 9020. 

 

2. Park 

 

 
Figur 3. Parkmiljö med blommande magnolia. 

 

Beskrivning 
Det här objektet består av två parker intill husen: en i södra delen av hela området och en liten del i 

nordost. Här finns äldre träd av lind, ask, ek, hästkastanj och även några aplar och magnolia som 

blommade så vackert vid besöket. Gräsmattan i parkerna är välskött och klippt ordentligt. Gräsmattan 

domineras av triviala gräs, tusensköna och maskrosor. Men några mindre bestånd av svartkämpar 

finns. I västra kanten i buskarna växer några vildtulpaner. 

 

Naturvårdsarter 
Ask, alm, svartkämpar 



 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde främst med avseende på att det 

förekommer äldre träd. Artvärdet klassades som Visst artvärde, främst med avseende på att det 

förekommer enstaka naturvårdsarter. Dock klassas området som klass 4 ändå eftersom det är en 

välskött park med bara enstaka biotopkvalitéer. 

 

Natura 2000-naturtyp 
- 

 

Flytt av ramslök 
Eftersom området ska bebyggas föreslås en flytt av ramslöken som en kompensationsåtgärd. Det finns 

inget riktigt liknande ställe inom planområdet som där det stora beståndet av ramslök växer. Det går 

inte att garantera att beståndet inte minskar vid en eventuell flytt. Beståndet är dock stort, och det 

skulle även kunna räcka med att flytta större delen av det. Här nedan föreslås några partier dit 

ramslöken kan flyttas och med stor sannolikhet etableras. Områdena som föreslås ligger inom 

planområdet samt på den kommunägda fastigheten Karlshamn 4:1 som ligger precis öster om 

planområdet.  

 

Vid plantering och flytt av ramslök är det bäst om lökarna är färska. Därför bör de grävas ner direkt 

när de grävs upp. Ramslöken kan planteras om närsomhelst under året, men den får bäst 

förutsättningar under höst och tidig vår. Bäst är det att plantera om ramslök på hösten. Då är det 

naturligt fuktigt i marken och lökarna börjar rota sig när temperaturen i jorden sjunker under 10 

grader. Det är viktigt att lökarna kommer i jorden med detsamma. Ramslöken trivs bäst i skugga till 

halvskugga i lundartad lövskog och ska inte planteras nära barrträd och helst inte vid ek. Jorden bör 

vara mullrik och väldränerad, gärna lucker sand- eller grusblandad jord. Ramslöken vill ha kalkrik jord 

med högt pH värde, därför kan det vara bra att även tillföra kalk till en början i jorden. Plantera ner 

lökarna djupt, så att toppen av löken får ungefär 5-10 cm jord ovanför sig. 

 



 
Figur 4. Området med det befintliga beståndet av ramslök. 

 

 

Förslag på ställen inom området dit ramslök kan flyttas 

Nedan är förslag på ställen inom området dit ramslök kan flyttas. Totalt föreslås sju områden. För 

placering av områden, se karta i bilaga 3. 

 

 

Område 1. 

Precis öster om det befintliga ramslöksbeståndet, kan det gå att flytta en del av ramslöken. Det är 

ganska fuktigt och man har avverkat en del träd här. För att öka förutsättningarna att ramslöken ska gå 

att flytta hit kan det tillföras lite mer jord som passar för ramslök. 

 



 
Figur 5. Område 1, förslag dit ramslök kan flyttas. 

 

 

Område 2. 

Här finns det mindre kvadratmeterstora hyllor i östlig sluttning där man kan placeras ramslök. Här 

växte redan ett mindre bestånd av ramslök på ca 10 plantor. 

 

 
Figur 6. Bild på område 2 som är ett förslag dit ramslök kan flyttas. 

 

Område 3.  

Till det här området kan man försöka flytta ett litet större bestånd av ramslök, här växer redan en del 

tandrot som trivs i lundartad lövskog. 

 



 
Figur 7. Bild på ett område dit ett större bestånd av ramslök kan flyttas. 

 

Område 4. 

Hit han man flytta ett litet bestånd med ramslök, man kan försiktigt placera mindre klungor med 

ramslökslökar mellan tandrotsplantorna. 

 

 
Figur 8. Foto på område 4 som är ett förslag dit ramslök kan flyttas. 

 

Område 5. 

Här kan man placera en litet bestånd av ramslök, det är en del sly omkring men just här är det en liten 

öppnare del som ändå är skuggig. 

 



 
Figur 9. Foto på ett område dit ett mindre bestånd av ramslök kan flyttas. 

 

Område 6. 

En del som är ganska öppen, men skuggig, intill den inhägnade tomtmarken. 

 

 
Figur 10. Foto på ett område dit ett bestånd av ramslök kan flyttas. 

 

Område 7. 

Som ett sista alternativ och andrahandsval kan man även flytta ramslök till den mest skuggiga delen i 

parken som ligger längst nere i söder i området. Dock inte alltför nära eken. 

 



 
Figur 11. Foto på parken i södra delen av området, dit ett bestånd av ramslök kan flyttas. 
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Bilaga 4 

PM Inventering av skyddsvärda träd på Lasarettet 7 och 8  
Karlshamns kommun 
 

Uppdaterat 2019-06-04 

 

Bakgrund 

Karlshamns kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för fastigheterna Lasarettet 7 och Lasarettet 

8 m.fl. i centrala Karlshamn. Som ett underlag för detaljplanen har Naturföretaget fått i uppdrag att 

utföra en inventering av skyddsvärda träd, samt en naturvärdesinventering, i området. Detta PM 

redogör för trädinventeringen. Inga skyddsvärda träd finns registrerade sedan tidigare i området på 

Trädportalen, men en inventering som gjorts av kommunens landskapsvårdare har visat på värdefulla 

träd inom området.  

 

Metodik 
Området inventerades den 28 mars 2019. Inventeringen utfördes enligt svensk standard för 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Inventeringen utfördes 

på fältnivå med detaljeringsgrad Detalj, med syfte att identifiera alla skyddsvärda träd inom området.  

 

Identifierade skyddsvärda träd beskrevs i text och deras naturvärdesklass bedömdes. GPS-koordinat 

och foto togs för varje träd, och träden markerades även med naturvårdsband. Naturvärdesklassen 

baseras på biotopvärde och artvärde. Vid trädinventering kan varje trädindivid ses som en biotop, och 

biotopvärdet bedöms utifrån trädets biotopkvaliteter (som t.ex. ålder, barkstruktur och död ved på stam 

eller grenar) och på trädartens sällsynthet eller hur hotad den är. Artvärdet bedöms utifrån förekomst 

av naturvårdsarter, rödlistade arter, hotade arter samt artrikedom. 

 

Att fastställa trädens ålder exakt är inte möjligt utan att borra i träd. På grund av naturvårdsskäl har vi 

avstått från att borra. Trädens åldersuppgifter är därmed uppskattningar och ungefärliga. 

 

Naturvärdesbedömning enligt svensk standard resulterar i antingen lågt naturvärde (områden av ingen 

eller ringa betydelse för biologisk mångfald) eller någon av följande naturvärdesklasser: 

 

(Klass 1. Högsta naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

nationell eller global nivå. Ej riktigt tillämpligt för enskilda träd.) 

 

Klass 2. Högt naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional eller nationell nivå. Motsvaras ungefär av särskilt skyddsvärda träd, enligt Naturvårdsverkets 

åtgärdsprogram: 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.  

I denna klass ingår även gamla individer av de rödlistade trädslagen ask och alm.  

 

Klass 3. Påtagligt naturvärde: Området behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse 

att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 

upprätthålls eller förbättras. Motsvaras av träd som har minst ett visst biotopvärde (pga. ålder, grovlek, 

håligheter eller barkstruktur) och minst ett visst artvärde. Denna klass är värdefull på en kommunal 

nivå. 

 

Klass 4. Visst naturvärde: Området behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av 
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dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Motsvaras av träd som har ett visst biotopvärde (pga. ålder, grovlek, håligheter eller barkstruktur) eller 

ett visst artvärde. Denna klass är värdefull på en lokal nivå.  

 

Datainsamling 

Träden mättes in med en noggrann GPS, en Topcon FC-5000. 

 

Osäkerhet i bedömningen 

Trädinventeringen utfördes tidigt på våren innan lövsprickningen. Det gör bland annat att det är svårt 

att se om träden är angripna av t.ex. askskottsjukan. Det gjorde även artbestämningen av ett par träd 

svår, men uppgiften om art korrigerades vid behov när området återbesöktes vid 

naturvärdesinventeringen. Några få träd hade ännu inte utspruckna löv vid återbesöket heller, men 

efter återbesöket kan ändå naturvärdesklasserna ses som säkra.  

 

Resultat 

Inom området påträffades 27 skyddsvärda träd. Av dessa träd har 7 st högt naturvärde (klass 2), 15 st 

påtagligt naturvärde (klass 3) och 5 st visst naturvärde (klass 4). Delar av det inventerade området 

består av lövlund, där det finns gott om ädellövträd. Ädellövträd har alltid ett visst värde, men de som 

är utpekade i denna inventering är de som sticker ut i biotopen som särskilt skyddsvärda. Det fanns 5-

10 yngre askar i skogsdungen som inte bedömdes som särskilt skyddsvärda, men som gärna får sparas 

ändå om möjligt, då trädet ask är rödlistat som starkt hotad (EN). I den nordvästra utstickande delen av 

området står en handfull ekar som är ganska grova, men bara ca 100 år gamla. Några av dem får gärna 

sparas om möjligt, men de utmärker sig inte som särskilt skyddsvärda.  

 

De träd som har högt naturvärde (klass 2) är viktigast att spara. I vissa fall uppfyller klass 2-träd 

definitionen för särskilt skyddsvärda träd (se under Metodik ovan). När man vill utföra en åtgärd som 

väsentligt skulle kunna påverka särskilt skyddsvärda träd bör man rådgöra med Länsstyrelsens 

handläggare om huruvida åtgärden kan genomföras. Träden med Visst naturvärde (klass 4) är inte lika 

viktiga att spara. Där gäller snarare att det är bra att spara dem ifall det är möjligt, men man kan välja 

ut några av dem som man sparar istället för alla.  

 

För karta över de skyddsvärda träden, se figur 1. Här nedan beskrivs träden med text och 

naturvärdesklass. Foton på alla skyddsvärda träd levereras som bildfiler. 
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Figur 1. Karta över de skyddsvärda trädens placering och deras naturvärdesklasser. 
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1. Ask 

Beskrivning 

Solitär, solexponerad, ganska grov, över 100-årig vidkronig ask. Barken börjar få grov struktur. Lite 

död ved finns i form av ett par döda grenar. Omkrets i brösthöjd: 2,65 m. 

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på solexponering, 

ålder och lite död ved. Artvärdet klassades som Högt artvärde, med avseende på att trädet ask är 

rödlistat som starkt hotad (EN).  

 

2. Hästkastanj 

Beskrivning 

Äldre, beskuren, ca 100-årig solitär hästkastanj med grov bark. Trädet är solexponerat. Viss förekomst 

av blottad ved i gamla grensnitt. Omkrets i brösthöjd: 2,10 m. 

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på solexponering, 

ålder och lite blottad ved. Artvärdet klassades som Obetydligt artvärde, med avseende på att inga 

naturvårdsarter eller artrikedom sågs, och att hästkastanj är ett träd som är relativt nytt i Sverige 

jämfört med andra lövträd, och därför har färre kryptogamer och andra arter knutna till sig.  

 

3. Hästkastanj 

Beskrivning 

Äldre, beskuren, ca 100-årig solitär hästkastanj med grov bark. Trädet är solexponerat. Viss förekomst 

av blottad ved i gamla grensnitt. Omkrets i brösthöjd: 2,04 m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på solexponering, 

ålder och lite blottad ved. Artvärdet klassades som Obetydligt artvärde, med avseende på att inga 

naturvårdsarter eller artrikedom sågs, och att hästkastanj är ett träd som är relativt nytt i Sverige 

jämfört med andra lövträd, och därför har färre kryptogamer och andra arter knutna till sig.   

 

4. Lind 

Beskrivning 

Ca 100-årig solitär, solexponerad, beskuren lind med påbörjan till grov bark. Lite antydan till död ved 

finns i något grenbrott. Lavfloran börjar att bli lite artrikare. Omkrets i brösthöjd: 2,28 m.   

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på solexponering, 

ålder och barkstruktur. Artvärdet klassades som Obetydligt artvärde, med avseende på att inga 

naturvårdsarter sågs, men kan snart komma upp i ett visst artvärde om lavfloran fortsätter att utvecklas 

med trädets ålder. Därför är trädet på god väg att bli naturvärdesklass 3.  

 

5. Skogsalm 

Beskrivning 

Solexponerad, solitär, beskuren skogsalm. Svårt att bestämma trädarten säkert pga. att löven ännu ej 

spruckit ut helt. Bara några klena döda grenar. Omkrets i brösthöjd: 1,64 m. 

 

Naturvärdesbedömning  
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Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Obetydligt biotopvärde eftersom trädet ännu ser 

relativt ungt ut för att vara en alm. Artvärdet klassades som Högt artvärde, med avseende på att trädet 

skogsalm är rödlistat som akut hotad (CR).  

 

6. Hästkastanj 

Beskrivning 

Grov, vidkronig, solitär gammal hästkastanj. Grov barkstruktur och grova grenar. Lite inslag av död 

ved, ett större hål där en gren har suttit, samt ett troligt bohål. Grenhålet sitter högt upp och det är svårt 

att bedöma hur djupt in i trädet det går. Omkrets i brösthöjd: 2,71 m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Högt biotopvärde med avseende på solexponering, 

ålder, hålighet och grovlek. Artvärdet klassades som Visst artvärde, med avseende på att gamla hålträd 

sannolikt har artrikare insektsfauna än yngre träd utan hål.  

 

7. Ek 

Beskrivning 

Grov, solitär, vidkronig ek. Trots att eken är grov är den troligtvis inte äldre än ca 150 år, vilket kan 

ses på att barkstrukturen ännu ej är så grov. Det finns ganska många döda grenar i kronan, vilket kan 

bero på skador på rötterna från omgivande asfaltering mm. Inga synliga hål. Omkrets i brösthöjd: 3,07 

m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på 

solexponering, grovlek och död ved. Artvärdet klassades som Obetydligt artvärde, med avseende på 

att inga naturvårdsarter eller artrikedom sågs, och barken har ännu ej den grova struktur som brukar 

hysa rödlistade arter. Men eftersom omkretsen om några cm uppfyller åtgärdsprogrammets definition 

för skyddsvärda träd, sattes naturvärdesklassen ändå till 2.  

 

8. Ask 

Beskrivning 

Delvis solexponerad, knappt 100-årig, högvuxen ask med smal krona. Omkrets i brösthöjd: 1,77 m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Obetydligt biotopvärde med avseende på trädets 

unga ålder och avsaknad av död ved och hål. Artvärdet klassades som Högt artvärde, med avseende på 

att trädet ask är rödlistat som starkt hotad (EN). 

 

9. Ask 

Beskrivning 

Delvis solexponerad, knappt 100-årig, högvuxen ask med smal krona. Omkrets i brösthöjd: 1,68 m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Obetydligt biotopvärde med avseende på trädets 

unga ålder och avsaknad av död ved och hål. Artvärdet klassades som Högt artvärde, med avseende på 

att trädet ask är rödlistat som starkt hotad (EN).  

 

10. Tall 

Beskrivning 

Grov, drygt 150-årig, tall med pansarbark och vridna grenar. Flera döda grenar och några små grenhål 

finns, samt gott om insektshål. Omkrets i brösthöjd: 2,10 m.  
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Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på 

solexponering, ålder, barkstruktur och lite död ved. Artvärdet klassades som Visst artvärde, med 

avseende på att gamla solexponerade tallar ofta kan ha varierad insektsfauna (ofta med 

naturvårdsarter), och här sågs gott om insektshål, som kan tyda på detta.  

 

11. Tall 

Beskrivning 

Ca 100-årig tall med påbörjan till grov bark, vridna grenar och döda grenar. Omkrets i brösthöjd: 1,69 

m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på solexponering, 

påbörjan till grov bark och lite död ved. Artvärdet klassades som Obetydligt artvärde, med avseende 

på att inga naturvårdsarter eller artrikedom sågs, och att trädet ändå är relativt ungt.  

 

12. Bok 

Beskrivning 

Ganska grov, delvis solexponerad, gammal bok som är döende. Döda grenar, hål och lite exponerad 

stamved. Lite svårt att se att det verkligen är en bok eftersom löv ännu saknades och delar av kronan 

var död. Omkrets i brösthöjd: 1,91 m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på 

solexponering, håligheter och död ved. Artvärdet klassades preliminärt som Visst artvärde, med 

avseende på att hål indikerar att trädet har artrikare insektsfauna än omgivande träd. 

 

13. Idegran 

Beskrivning 

Ung buskformig idegran. Idegranen är fridlyst i Blekinge län.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Obetydligt biotopvärde med avseende på den låga 

åldern. Artvärdet klassades som Påtagligt artvärde, med avseende på att idegranen är fridlyst.  

 

14. Bok 

Beskrivning 

Medelålders bok med nedsatt vitalitet. Vedsvampar, stora hål, mulm och blottad död ved. Omkrets i 

brösthöjd: 1,53 m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Högt biotopvärde med avseende på hål, mulm och 

blottad död ved. Artvärdet klassades som Visst artvärde, med avseende på att både vedsvampar och 

hål indikerar att trädet har artrikare flora och fauna än omgivande träd.  

 

15. Ask 

Beskrivning 

Knappt 100-årig ask, högvuxen med smal krona. Omkrets i brösthöjd: 1,73 m. 

 

Naturvärdesbedömning  
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Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Obetydligt biotopvärde med avseende på trädets 

unga ålder och avsaknad av död ved och hål. Artvärdet klassades som Högt artvärde, med avseende på 

att trädet ask är rödlistat som starkt hotad (EN). 

 

16. Bok 

Beskrivning 

Medelålders bok som har gott om blottad död ved upptill på stammen pga. en skada. Nedtill sipprar 

det ut lite mulm. Ett bohål i stammen. Omkrets i brösthöjd: 1,41 m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på död ved, mulm 

och bohål. Artvärdet klassades som Visst artvärde, med avseende på att mulm indikerar stamhålighet 

med möjlighet till artrik insektsfauna.  

 

17. Bok 

Beskrivning 

Grov, delvis solbelyst, lite äldre bok. Lite påbörjan till hål i grensnitt. Omkrets i brösthöjd: 2,50 m. 

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på solexponering, 

ålder och grovlek. Artvärdet klassades som Obetydligt artvärde, med avseende på att inga 

naturvårdsarter eller artrikedom sågs.  

 

18. Bok 

Beskrivning 

Grov, solitär, solbelyst bok, med små inslag av död ved, bland annat i gamla grensnitt. Omkrets i 

brösthöjd: 2,69 m. 

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt (på gränsen till Visst) biotopvärde med 

avseende på solexponering, ålder, barkstruktur och grovlek. Artvärdet klassades som Obetydligt 

artvärde, med avseende på att inga naturvårdsarter eller artrikedom sågs. 

 

19. Ek 

Beskrivning 

Ca 150-årig ek med ganska vid krona och relativt många döda grenar. Delvis solbelyst. Påbörjan till 

grov bark. Omkrets i brösthöjd: 2,2 m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på 

solexponering, ålder och död ved. Artvärdet klassades som Obetydligt artvärde, med avseende på att 

inga naturvårdsarter eller artrikedom sågs.  

 

20. Ek 

Beskrivning 

Grov, delvis solbelyst, vidkronig, ca 150-årig ek. Lite döda grenar, ganska grov bark. Lite mulm ser ut 

att sippra ut nedtill. Omkrets i brösthöjd: 2,71 m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på 

solexponering, ålder, mulm och lite död ved. Artvärdet klassades som Visst artvärde, med avseende på 

att mulm indikerar stamhålighet med möjlighet till artrik insektsfauna.  
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21. Ek 

Beskrivning 

Grov, delvis solbelyst, vidkronig, ca 150-årig ek. Lite döda grenar, ganska grov bark. Lite mulm ser ut 

att sippra ut nedtill. Omkrets i brösthöjd: 2,78 m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på 

solexponering, ålder, mulm och lite död ved. Artvärdet klassades som Visst artvärde, med avseende på 

att mulm indikerar stamhålighet med möjlighet till artrik insektsfauna.  

 

22. Ask 

Beskrivning 

Solitär, solbelyst, gammal ask med ganska grov bark. Stammen delar sig i två delar i kronan, men ena 

stammen är avsågad. Omkrets i brösthöjd: 2,66 m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på 

solexponering, ålder och grovlek. Artvärdet klassades som Högt artvärde, med avseende på att trädet 

ask är rödlistat som starkt hotad (EN).  

 

23. Ask 

Beskrivning 

Solitär, solbelyst drygt 100-årig ask. Barkstrukturen börjar bli grov. Ett bohål finns i stammen. 

Omkrets i brösthöjd: 2,45 m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på 

solexponering, ålder och grovlek. Artvärdet klassades som Högt artvärde, med avseende på att trädet 

ask är rödlistat som starkt hotad (EN).   

 

24. Ek 

Beskrivning 

Solitär, solbelyst ganska vidkronig ca 150-årig ek. Påbörjan till grov bark, lite döda grenar. Omkrets i 

brösthöjd: 2,45 m. 

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på 

solexponering, ålder och lite död ved. Artvärdet klassades som Obetydligt artvärde, med avseende på 

att inga naturvårdsarter eller artrikedom sågs.  

 

25. Skogsalm 

Beskrivning 

Solitär, solbelyst, ganska vidkronig drygt 100-årig alm. Eftersom trädet inte hade löv gick det inte att 

utesluta att det inte är en vresalm, men det hade inte påverkat naturvärdesklassen. Omkrets i brösthöjd: 

2,32 m.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 2. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde med avseende på ålder, 

solexponering och mulm. Artvärdet klassades som Högt artvärde, med avseende på att trädet skogsalm 

är rödlistat som akut hotad (CR). 
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26. Idegran 

Beskrivning 

Ung, buskformig, knappt meterhög idegran. Idegranen är fridlyst i Blekinge län.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Obetydligt biotopvärde med avseende på den låga 

åldern. Artvärdet klassades som Påtagligt artvärde, med avseende på att idegranen är fridlyst. 

 

27. Sälg 

Beskrivning 

Femstammig äldre sälg med döda grenar. Några små hål/sprickor i stammen med mulm.  

 

Naturvärdesbedömning  

Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde med avseende på ålder, död 

ved och mulm. Artvärdet klassades som Visst artvärde, med avseende på att mulm indikerar 

stamhålighet med möjlighet till artrik insektsfauna, samt att sälgar är viktiga som nektar- och 

pollenkälla för tidigflygande insekter. 
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