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Karta riskträdinventering -Ekön 
Utförd av Katarina Wahle, Landskapsingenjör, Gata&Park -planeringsenheten 
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Trädinventering med fokus på säkerhet - Ekön 
Utförd av Katarina Wahle, Landskapsingenjör, Gata & Park -planering (ej certifierad besiktningsman/arborist)

Nr: Art: Bedömning: Rekommenderad säkerhetsåtgärd:
1 Område enl karta En död björk som ska tas bort. I övrigt ser träden bra ut. (1 bild) Fällning 1 st död björk.

2 Område enl karta 1 st björk med urglesad krona, troligen torkpåverkad, inga övriga synliga skador. Övriga 

björkar ser bra ut ovan mark.  Lite torrrgrenar som kan tas bort. Grävning under träd, 

status rotsystem osäkert. (2 bilder)

Fällning av björk. Ta bort död ved. 

3 Område enl karta Björkarna/träden ser överlag bra ut. 5-10 björkar bör fällas pga nedsatt vitalitet 

och/eller skador. Hela partiet behöver gås över för att plocka bort torrgrenar. (7 bilder)

Fällning 5-10 björkar. Ta bort död ved. 

4 Sötkörbär Fin med bra vitalitet.

5 Äpple Någon torrgren annars god vitalitet. Ta bort död ved.

6 Äpple Dubbelstam med invuxen bark. Några torrgrenar i kronan Ta bort död ved.

7 Sälg Flera stammar, några dubbelstammar. Barkskador men ingen röta.

8 Område enl karta* Poppel (hålträd?) behöver rensas på torrgrenar och ev avlastas för försvagad klyka 

med invuxen bark. Gran dålig, dock inget riskträd. 3st björkar bör tas bort. Den ena 

akut för dålig vitalitet, den andra och tredje p.g.a. nedsatt vitalitet samt för att gynna 

mindre ekar dock ej akut. (8 bilder)

Åtgärda poppel; avlasta gren med 

försvagad klyka samt ta bort torrgrenar. 

!st björk fälls akut, ev ytterligare 2st ej 

akut.

9 Område enl karta Mindre ek dålig och rekomenderas att tas bort. Mycket torrgrenar i alla träd.    (1 bild) Fällning 1st död ek. Ta bort död ved.

10 Område enl karta Björk börjar få nedsatt vitalitet men ej akut dålig. Torrgrenar på ek. (2 bilder) Ta bort död ved. Håll björk under uppsikt.

11 Björk Börjar visa tecken på röta. Något nedsatt vitalitet. Bör hållas under uppsikt.

12 Silveroxlar, 2 st Fina med bra vitalitet.

13 Kastanj Fin med bra vitalitet.

14 Lönn Fin med bra vitalitet.

15 Björkar, 4 st Fina med ok vitalitet.

16 Lönn Fin med bra vitalitet.

17 Lönn Dubbelstam med invuxen bark som bör hållas under uppsikt. Någon torrgren annars 

god vitalitet.

Ta bort död ved.



18 Björk* Hålträd. Dåligt skick med både nedsatt vitalitet i krona och röskada i stam.        (1 bild) Kraftig kronreducering alt högstam eller 

fällning.

19 Område enl karta 3st träd med sämre viltalitet som bör tas bort. Övriga björkar ser ut att vara i bra skick. 

Några dubbelstammar som man kan hålla ett extra öga på. (2 bilder)

Fällning 3st björkar.

20 Ask Kraftigt beskuren. Lite torrgrenar i övrigt vital och fin. Ta bort död ved.

21 Område enl karta* Träddunge med främst ek och lönn. En hel del torrgrenar behöver åtgärdas. 2 st 

björkar, hålträd (båda?),  (alla i dungen) har dåligt vitalitet och utgör en akut risk. (5 

bilder)

Fällning alt högstam 2st björkar, obs ev 

biotoskydd. Ta bort död ved.

22 Björk* Hålträd. Bra vitalitet i krona men bör hållas under uppsikt p.g.a. rötskada i stam. (2 

bilder)

23 Lönn Mindre intorkningar i krona (kan vara en effekt av fjolårets torka). Övervallad 

stamspricka.  I övrigt fin. (1 bild)

24 Lindar, 2 st Fina med bra vitalitet.

25 Lind Fin yngre lind som är värd att sattsats på för framtiden. Fin bladsättning och 

kronbyggnad. (1 bild)

26 Lönn Kraftiga beskärningsskador. Ojämn kronbyggnad. Torrgrenar. Ej bevarandevärd. Inget 

riskträd än men rekomenderar fällning . (3 bilder)

Ta bort död ved.

27 Blågran Inget riskträd men mycket torrt i kronan. Ej estetiskt bevarandevärd. (1 bild)

28 Ek Kraftiga beskärningsskador. Ojämn kronbyggnad och kraftig skottskjutning på stam.  Ej 

bevarandevärd. Inget riskträd idag men rekomederar fällning.               (3 bilder)

29 Lönn Smal kronbyggnad. I övrigt vital. (1 bild)

30 Lönn* Hålträd. Försvagad klyka med invuxen bark. Mycket smal kronbyggnad. (1 bild) Avlasta gren med försvagad klyka.

31 Lönn* Hålträd. Försvagad klyka med invuxen bark. Mycket dött i krona. Riskträd.         (4 

bilder)

Kronreducering, ta bort död ved.

32 Lönn Dubbelstam med invuxen bark. Döda grenar i krona. (2 bilder) Avlasta krona och ta bort död ved.

33 Blodbok Stor bok med kraftiga beskärningsskador som behöver fixas till. Bladsättningen är 

något gles med små blad vilket kan bero på fjolårets torka.  Några torrgrenar, i övrigt 

fin. (1 bild)

Ta bort död ved.

34 Lärk, 3 st Äldre lärkar som backar i utvecklingen. Mycket döda grenar men i övrig ok vitaliet. Ej 

estetiskt bevarandevärda.(2 bilder)

35 Lönn Stor beskärningsskada bas samt skada stam. Ingen röskada än men inget träd att satsa 

på för framtiden. (2 bilder)



36 Oxel* Hålträd. Mycket grov. Kraftigt rötskadad med tydliga svampkroppar på stam. Riskträd. 

(6 bilder)

Kraftig kronreducering alt högstam.

37 Sötkörsbär* Hålträd. Stam kraftigt rötskadad och trädet har dålig vitalitet i krona med dålig 

bladmängd. (2 bilder)

Avlasta krona.

38 Hassel Hasselbuske med lönnsly. Ta bort sly.

39 Äpple* Hålträd. Stam rötskadad. Mycket döda grenar i kronan. Riskträd. (4 bilder) Avlasta krona och ta bort död ved.

40 Äpple* Hålträd. Stam rötskadad. Dålig vitalitet i krona med mycket döda grenar.            (3 

bilder) Ta bort död ved.

41 Päron* Hålträd. Kraftiga rötskador på stam och i krona. Krona i övrigt vital. Riskträd.     (6 

bilder) Avlasta krona.

42 Lind* Biotopskydd allé. Försvagad klyka med invuxen bark. I övrigt vital. (5 bilder) Avlasta gren med försvagad klyka.

43 Björk* Biotopskydd allé. Fin med bra vitalitet, dock dubbeltopp som bör hållas under uppsikt.

44 Björk Fin med bra vitalitet.

45 Ek Flerahundraårig ek. Karaktärsträd med mycket god vitalitet. (1 bild)

46 Björk Fin med bra vitalitet.

47 Björk* Hålträd?.  I övrigt vital.  (2 bilder)

48 Rönn, 2 st Stagnerade men ok vitalietet. Lite torksskadade.

49 Lindar*, 4 st Biotopskydd allé. Fel beskurna och har stagnerat i tillväxt. I övrigt ok. (1 bild)

50 Pil, 2 st Fina med bra vitalitet. (1 bild)

* Större åtgärder på hålträd och biotopskyddad allé kräver dispensansökan hos länsstyrelsen.
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