
Fantastiska träd

Träd i Kulturlandskapet
Tänk om ett gammalt träd kunde tala! Det har antagligen 
varit med om en mycket omvälvande resa, från ett 
utpräglat bondesamhälle till det samhälle vi lever i idag. 
Kanske har någon kunglighet vilat i dess skugga, eller har 
dess omgivning varit en samlingsplats för traktens ung-
domar? Dessutom är gamla träd vackra, och har inspirerat 
många konstnärer och poeter.

I Blekinges kustlandskap finns många gamla grova ekar.

Skyddsvärda träd
Som skyddsvärda träd räknas träd med en stamdiameter 
på 80 cm eller mer (dvs en omkrets på över 2,50 meter), 
mätt vid brösthöjd. Som skyddsvärda träd räknas också 
mycket gamla träd, träd med hål och döda träd (både 
stående och liggande) med en diameter över 30 cm, 
samt hamlade träd och alléträd.

Ett gammalt hamlat träd är ofta ihåligt vilket ger boplats åt 
många olika djur.

Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda 
träd finns att beställa/ladda ner från 
Naturvårdsverkets webbplats 
www.naturvardsverket.se

E-post: blekinge@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/Blekinge 

SE-371 86 KARLSKRONA 
telefon 010-22 40 000 Naturvård Länsstyrelsen Blekinge län



Rika på liv
Träd är levande kulturminnen, men de bär även på en rik 
mångfald av liv. Träd erbjuder en mängd olika levnads-
miljöer, de kan vara knotiga, ha skrovlig bark, döda ved-
partier och de är inte sällan ihåliga.

Färre och färre grova träd
De gamla grova träd vi ser i dagens kulturlandskap utgör 
högst någon procent av de som fanns för ett par hundra år 
sedan. Att antalet minskat beror bland annat på att många 
träd avverkats eller skadats när tätorter och vägar byggts 
ut, men även på igenväxning av marker som tidigare betats. 
Betesdjuren är viktiga för att hålla markerna öppna så att 
jätteekar och andra ljusälskande träd trivs. Detta gynnar 
även många djur och växter som är beroende av ljus och 
värme.

Även ett dött träd ger liv
Även ett dött träd är livsavgörande för många växter och 
djur. Cirka 70 procent av Sveriges hotade insekter lever i 
död ved under någon del av livscykeln. Vissa mossor och 
lavar är helt beroende av död ved och flera fåglar och dägg-
djur har bohål i döda trädstammar.

Gynna efterträdare
När fler och fler av de grova träden försvinner, blir det 
allt längre mellan de träd som står kvar. Detta medför att 
många av de arter som lever på och i träden får det allt 
svårare att spridas till nya områden. På sikt kan det leda till 
att de också försvinner.  Yngre träd som kan ta vid då de 
gamla dör behöver därför också gynnas.

En murken ekstock som den här är värdefull för många 
olika arter.Rosa lundlav växer på 

träd  i gamla ädel-
lövskogar, men även 
i mer öppna miljöer 
såsom allér, kyrko-
gårdar och parker.

Vad gör Länsstyrelsen för att värna om träden? 
På uppdrag av Naturvårdsverket arbetar Länsstyrelserna 
med ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kultur-
landskapet”. För att uppnå målen i programmet är samar-
bete och dialog med markägare viktigt. 

Vi vill gärna öka medvetenheten och kunskapen kring träd 
och vård av träd genom information. Under 2007 genom-
fördes tävlingen ”Hitta Blekinges grövsta träd”. Det grövsta 
trädet blev en ek i Elleholm som mäter 765 cm i omkrets. 

Här kan du läsa mer om tävlingen och titta på listan över 
länets grövsta träd: 
www.lansstyrelsen.se/blekinge Djur & natur, Hotade växter 
och djur, Blekinges största träd.

Vi kartlägger också var de gamla träden finns och ger 
förslag på åtgärder som gynnar dem. Du är välkommen att 
kontakta oss för mer information om inventeringen. 

Det här kan du göra!
Var rädd om träden, vårda dem och se till att de får leva så 
länge som möjligt. Tänk på att det ska finnas nya träd som 
kan ta över i framtiden. Låt gärna döda träd stå eller död 
ved finnas kvar på marken och spara träd med hål i. Tipsa 
gärna Länsstyrelsen om du vet var grova träd finns!

Igenväxande ek som behöver röjas fram.

Ekoxen är Europas 
största skalbagge. 
Larven lever av död 
ved vid trädens 
rötter i 4-5 år innan 
den utvecklas till en 
fullvuxen skalbagge.

Pärlugglan, som är en 
av Sveriges vanligaste 
ugglor, bygger oftast 
sina bon i ihåliga träd. 
På vintern använder 
ugglan även hål-
träden som matförråd 
för sorkar, möss och 
småfåglar.  


