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

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, slutrapport kommer efter att naturvärdesinventeringen har gjorts. 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 

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.  
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Datainsamling 

Data samlades in i fält med appen Collector for Arcgis, i surfplatta med GPS-noggrannhet på ca 3 m. 

Koordinaterna stämdes sedan av mot högupplöst ortofoto, och justerades vid behov. 

 

Osäkerhet i bedömningen 

Inventeringen 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 korrigeras vid behov när området återbesöks vid naturvärdesinventeringen. 

Naturvärdesklasserna kan trots detta ses som säkra, förutom om osäkerheten gäller huruvida trädet är 

ask eller alm, eftersom de är rödlistade (detta gäller träd nr 5).  

 

Vad gäller träd 15,16 och 27 ville inte GPS-koordinaten stämma riktigt i fält, och dessa träd justeras 

eventuellt något vid återbesöket. Men de är utmärkta med naturvårdsband i fält, så deras läge går att 

identifiera.  

 

Resultat 

Inom området påträffades 27 skyddsvärda träd. Av dessa träd har 7 st högt naturvärde (klass 2), 14 st 

påtagligt naturvärde (klass 3) och 6 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.  

 

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

naturvärdesklass. Foton på alla skyddsvärda träd levereras som bildfiler. 

 

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.  
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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. Avenbok(?) 

Beskrivning 

Solexponerad, solitär, äldre beskuren avenbok. Svårt att bestämma trädarten säkert pga. att löven ännu 

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

 

Naturvärdesbedömning  

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

barkstruktur och lite döda grenar. Artvärdet klassades som Obetydligt artvärde, med avseende på att 

inga naturvårdsarter sågs.  

 

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.  
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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.  

 

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.  
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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  

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.  

 



 
                         2019-04-05 

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.  

 

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.  



 
                         2019-04-05 

 

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). 

 

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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