Hållbar utveckling Väst är regionalt energikontor i Västra Götaland. Vi driver på utvecklingen mot ett
hållbart samhälle och verkar genom samordning, nätverksbyggande, projektutveckling och projektledning.
Våra målgrupper är i första hand länets kommuner, men även företag och organisationer. Vi samordnar
kommunernas energi- och klimatrådgivare och driver ett kommunnätverk för hållbar utveckling.

Sammanställning över vanliga frågor om skyddsvärda träd
- Får jag ta ned trädet som står på kommunens mark utanför min tomt?
- Får man verkligen ta ned gamla ekar på sin egen tomt? Är de inte skyddade?
- Trädet är dött därför vill vi att det tas ned.
- Oro över att träd kan vara farliga/riskträd. Frågor vad man kan göra då.
- Önskemål om att ta ned träd för de skuggar, mycket löv i hängrännan/gräsmattan. Ek- och boklöv
multnar inte. Ibland även oro för pollen och man vill ha ned björk på grund av det.
De frågor som överväger är att folk är rädda för att träden ska blåsa ner eller gå av eller på annat sätt
skada hus och människor. De är i allmänhet mer rädda än vad de behöver vara.
En hel del hör också av sig om att det är "ostädat" och att man ska ta bort sådant som är dött eller
döende.
Någon enstaka fråga om hur man kan bevara ett träd som är skadat.

Allmänheten ställer mycket frågor om träd som skuggar, Och som de är oroliga för att de
skall bli vindfällen in på tomter. Och känslan är ”hur jag än gör är det alltid någon som har
synpunkter.”
Vanliga villaägare frågar ofta om stora alernativt gamla träd på deras tomt är skyddade eller om de
får ta ner träden. De brukar även fråga om vilka risker det finns med gamla träd.
Rekommendationen är att man beskär träden istället för att helt ta bort dem om de orsakar
problem.

Får jag ta ner träd på kommunens mark?
Nej, markägaren äger träden. Det innebär att du varken får ta ner träd på någon annans mark
eller på kommunens mark. Du kan bli polisanmäld och skadeståndsskyldig om du olovligt tar
ner träd på någon annans mark.
Varför är vissa träd värdefulla?
Träd som har stor betydelse för flera andra arter betraktas som värdefulla. Som särskilt
värdefulla träd räknas träd med en stamdiameter på minst 80-100 cm, träd med större hålighet
och träd som hyser värdefulla arter.
Ihåliga träd kan till exempel vara hem för fladdermöss och ugglor. På gamla och grova träd
kan man hitta flera olika mossor, lavar och svampar. Insekter trivs i träd där det finns gott om
död ved. Därför är det viktigt att träden får stå kvar så länge som möjligt och att det finns gott
om träd i alla åldrar.
Länsstyrelserna och vissa kommuner har inventerat skyddsvärda träd. Inventeringen har varit
mycket sparsam i de norra delarna av länet och knappt några träd finns inrapporterade i
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Kungsbacka. Om du vill veta mer om ett specifikt träd som du tror är inventerat sök på
www.tradportalen.se
Kan jag ta ner ett värdefullt träd?
Värdefulla träd är inte i lagens mening skyddade såvida de inte är ett naturminne eller står i ett
skyddat område t.ex. ett naturreservat. Det bästa är alltid att låta värdefulla träd få stå kvar
men ibland kan träden bli en säkerhetsrisk om de kan ha murkna grenar och liknande. Välj i
så fall i första att beskära trädet. Om du inte har kunskaper om hur du beskär träd så bör du
kontakta en arborist. . Att beskära ett värdefullt träd är inte detsamma som att beskära ett
äppelträd.
Måste jag ta ner ett träd om det är ihåligt och riskerar trilla ner på annan persons
egendom?
Det beror på trädets skick. Om det är uppenbart att trädet kan orsaka skada bör du beskära det
eftersom du kan bli skadeståndsskyldig den dag något händer. Blåser däremot ett friskt och
stabilt träd omkull får personen som fått sin egendom förstörd troligen stå för
reparationskostnaderna själv.
Ofta är de ihåliga träden starkare än de solida träden och även om hålet är stort är träet som är
kvar ofta mycket hårt. Om trädet har tunga grenar och ihålig stam finns det risk för att det
knäcks och då kan det vara lämpligt att beskära trädet. Rätt utfört kan beskärning och
regelbunden besiktning öka ett träds livslängd.
Nu när både asken och almen är rödlistade borde jag avstå från att röja bort sådant sly och
avverka?
Asken och almen har blivit hårt drabbad av asksjukan respektive almsjukan. Idag är det
mycket svårt att sia om almens framtid. I vissa bestånd verkar det finnas en viss
motståndskraft mot almsjukan och i dessa bestånd är det viktigt att låta träd stå kvar inklusive
slyet.
Grannens träd skuggar min tomt, måste han inte ta ner det?
Nej, grannen är inte skyldig att ta ner trädet. Att få sin tomt skuggad eller att det faller ner löv
är inte att betrakta som en olägenhet.
Varför ligger det större högar med ris och stockar här och var? Ska ni inte rensa bort det?
I vissa delar av kommunens skogar så ligger det rejäla rishögar eller veddeponier som vi
kallar dom. Död ved har stor betydelse för insekter, fåglar, svampar och många andra
organismgrupper. Under lång tid har mängden död ved i skogarna drastiskt minskat. . Att
skapa veddeponier är ett enkelt sätt att öka mångfalden i ett område och ett led i arbetet med
att uppnå de lokala miljökvalitetsmålen för miljömålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växtoch djurliv”.
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