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Förord
Dessa riktlinjer har tagits fram 2012 i samarbete med kommunekologer och
Parkavdelningen i Falkenbergs kommun. Inspiration för riktlinjerna har främst kommit
från Göteborgs kommuns riktlinjer (Park‐ och naturförvaltningen i Göteborg, 2011) samt
från Lund där man tidigt har arbetat med faunadepåer (Sörensson, 2004). Som en viktig
utgångspunkt för riktlinjerna har inventeringarna som gjorts i samband med ”Tätortsnära
natur i Falkenberg 2011” samt ”Skötselplaner för tätortsnära natur i Falkenberg 2011”
använts.
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Bakgrund
Arter hotas på grund av brist på grova träd och död ved
Gamla grova träd, döda träd och hålträd är naturligt och en viktig del i de flesta ekosystem på
land. En stor mängd arter är anpassade till att leva i döda träd och gamla ihåliga träd. Dessa
fungerar som växt‐ eller boplats, skydd eller en plats där födan finns. Alla de vedelvande
svamparna och tickorna är grunden i kretsloppet där de döda trädens näring tas till vara.
Svampmycelet i träden och fruktkropparna är mat åt en stor mängd insekter som skalbaggar,
fjärilar och flugor. Dessa är i sin tur mat åt rovlevande skalbaggar, fåglar och fladdermöss. På
den döda veden växer också många arter av lavar och mossor.
En skog utan döda träd är biologiskt sett utarmad och utan värde för många arter av svampar,
insekter, fåglar och mindre däggdjur som lever i döda träd och hålträd. Bristen på mat och
skydd gör att de kan svälta och frysa ihjäl eller lätt bli tagna av rovdjur.
Som ett exempel kan nämnas att cirka 1000 av våra 4000 svenska skalbaggsarter lever i död
ved. Olika arter behöver olika trädslag, grovlek, nedbrytningsstadier och fuktighet. Cirka
hundra arter av vildbin lever sedan i de övergivna kläckhål som skalbaggarna lämnar efter sig.
Vildbina är i sin tur nödvändiga för pollineringen av örter, bärbuksar och fruktträd.
Grova döda träd och hålträd har blivit en sällsynthet. I skogsbruket tillåts träden inte bli gamla
och man har tidigare felaktigt sett alla döda träd som en källa till skadeinsekter, som är ett hot
mot produktionen av virke. De allra flesta vedinsekter är dock inte skadegörare utan en viktig
del i skogsekosystemet. Vissa är till och med ”nyttiga” eftersom de äter skadegörarna.
Granbarkborren är en art som lever i nyligen döda granar och som även kan döda träd vid
massförekomster. Skogsvårdslagen förbjuder därför fortfarande större mängder nyligen döda
barrträd. När träden varit döda ett år är dock faran redan över. Även i parker och
grönområden har man traditionellt tagit bort hålträd och träd som dött, ofta i en överdriven
städiver. Resultatet har blivit en akut brist på döda träd, hålträd och död ved.
Bristen på död ved och grova träd är en stor anledning till utarmningen av den biologiska
mångfalden i Sverige. I dag finns det fler än 4000 arter på den svenska rödlistan, varav hälften
är skogslevande. Av 780 rödlistade skogslevande insekter är 69 % beroende av döda träd
(Jonsell m.fl. 1997).

Var finns de grova träden?
Det saknas numera i stort sett gamla och grova träd ute i det brukade skogslandskapet.
Mängden gamla träd och döda träd är biologiskt sett katastrofalt liten. Däremot finns det ofta
ganska gott om både gamla och grova träd inne i tätorternas stadsmiljöer, parker och
grönområden samt i gårdsmiljöer och på kyrkogårdar. Många av dessa träd har åldrar och
dimensioner som helt saknar motstycke ute i skogslandskapet.
Andelen döda träd är dock oftast låg. Det beror förstås på praktiska skäl som säkerhet och
funktion, men också på okunskap och traditioner i skötseln. Kunskapen om att träden i
tätorterna och ända in i stadskärnorna, trots störningar och föroreningar, har betydande
biologiska värde har ökat under senare tid.
Sida 5 av 20

Tätorter utgör, paradoxalt nog, ofta kärnområden för grova lövträd. Det ger kommunerna och
dess förvaltare stora möjligheter och stort ansvar när det gäller att rädda den biologiska
mångfald som är knuten till grova lövträd.

Miljömål och åtgärdsprogram
Bristen på gamla och grova träd (främst lövträd) och död ved uppmärksammas i både de
nationella och regionala miljömålen. I miljömålet Levande skogar är en ökning av andelen äldre
lövrik skog och andelen död ved ett tydligt mål.
Ett åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet finns framtaget av
Naturvårdsverket sedan 2004. En revidering av åtgärdsprogrammet är gjord 2011. Här
understryks vikten av att ta tillvara de grova och gamla träd som tas ner. De bör aldrig
användas som bränsle utan i stället tas till vara för den biologiska mångfalden.
I Planen för den ekologiska hållbarheten (antagen av KF 2011‐12‐20) så anges också att
”Kommunal lövskog och ädellövskog ska som naturlig företeelse innehålla alla former av död
ved, som tex lågor och torrakor. Undantaget är då dessa utgör direkt fara för liv.” Kultur och
Fritidsnämnden har ansvar för att denna målsättning uppfylls.

Biodepåer hjälper!
Lunds kommun startade i samband med en storm 1999 ett projekt där man istället för att, flisa
de grova träden, ta tillvara dem genom att lägga upp dem i större eller mindre högar på olika
platser i stadens grönområden. Dessa högar kallade man ”faunadepåer”. Även högstubbar och
lågor sparades inne i Lunds parkmiljöer. Man hade här uppmärksammat att ett flertal
rödlistade arter av insekter levde i de gamla träden. Avsikten var att skapa bra livsmiljöer för
insektsfaunan. En första utvärdering av faunadepåerna (Sörensson 2004) visade på ett positivt
resultat. Redan efter fyra år påträffades minst 48 vedlevande arter av insekter varav fem var
rödlistade. I Falkenberg har vi valt att kalla dessa högar med döda träd för ”biodepåer”
eftersom träden även är livsmiljö för svampar, lavar och mossor.

Risk för spridning av skadeinsekter och almsjuka?
Almsplintborren, som sprider almsjuka genom att ta med sig svampen Ophiostoma novo‐ulmi
till nya träd, lämnar veden strax efter att trädet har dött. Det gör att almved som är mer än två
år gammal inte innebär någon risk för spridning av almsjukan till nya träd. Riktlinjer för
hantering av almved finns på Gotland där man försöker stoppa sjukdomen (Länsstyrelsen i
Gotlands län, 2009).
På samma sätt innebär granar som varit döda i mer än ett år ingen risk för spridning av
granbarkborre, som endast lever av färska nyligen döda granar. Död ved kan tvärt om vara ett
skydd mot angrepp av skadeinsekter. I den döda veden lever nämligen insekter som är rovdjur
och som äter skadeinsekter. Om skadeinsekterna ökar i ett område är det viktigt att det finns
död ved där rovdjuren kan leva och snabbt sprida sig ut i området.
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Kolsänkor
Skogarnas och trädens betydelse för koldioxidbalansen har uppmärksammas alltmer i takt med
ökad medvetenhet om hotet av förhöjda koldioxidhalter i atmosfären och ökande
temperaturer på jorden. När trädet växer binds koldioxid från atmosfären i trädet, även när
trädet har dött så länge veden finns kvar. Kolet finns främst i stamveden i grova träd. I grenar
och gröna delar är andelen kol mindre. Tidigare har man främst uppmärksammat
regnskogarna, men den senaste tiden har de tempererade skogarnas betydelse uppvärderats.
Det gäller särskilt de mer naturliga skogarna med stor andel grova och döda träd. Naturliga
skogar anses därför som betydelsefulla kolsänkor och bevarandet av död ved är därför också
viktigt när det gäller klimatet (Jonsson & Wardle 2009).

Win‐win
Riktlinjerna bidrar till friska artrika ekosystem och ökad kunskap om naturen samtidigt som de
underlättar i den kommunala skötseln av tätortsnära natur. Istället för att flisa grova och tunga
stockar kan de komma till stor nytta för många arter. Genom att det finns riktlinjer och ett
antal utpekade platser för biodepåer kan också hanteringen underlättas och transporterna
minskas.
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Riktlinjer för skötsel av träd med naturvärden och
hantering av död ved
A. Värdefulla träd
Trädet är grovt (> 50 cm diameter; >160 cm omkrets).
Trädet är klenare men gammalt, senvuxet och krokigt.
Trädet har stamhåligheter större än 10 cm i diameter.
Många ädellövträd som ek, ask, alm och bok är mycket viktiga för den biologiska mångfalden.
Även andra trädslag som björk och klibbal är också särskilt viktiga. Klibbalar får ofta
stamhåligheter och kan då vara mycket värdefulla för en mängd insekter. Björkar med gott om
fnösketicka är ett annat exempel på träd som är viktiga för en stor mängd insekter. Även
gammal tall kan vara viktig för många arter i området. Särskilt ek och tall kan utvecklas till gamla
krokiga senvuxna träd som, trots sina klenare dimensioner, är mycket värdefulla. Stubbar från
träd är också viktiga för svampar, lavar, mossor och vedinsekter. Grova stubbar bör därför
hanteras på samma sätt som grova träd.
Se vidare under B

Klenare (< 50 cm diameter; <160 cm omkrets) och rakvuxna träd utan stamhåligheter samt
grenar och ris.
Se vidare under F

B. Spara och vårda värdefulla träd stående på plats
Levande eller döda värdefulla träd skall generellt bevaras på plats så länge som möjligt.
Igenvuxna solitärträd (levande eller döda) bör röjas fram. Stammarna bör åtminstone delvis
vara solbelysta. Särskilt känslig för igenväxning är ek eller hamlade träd som lätt skadas.
Avstånd till närmaste trädkrona för vidkroniga ekar bör vara minst fem meter. Träd som vuxit
upp i skog behöver dock inte röjas fram. Ask, bok och alm är inte heller särskilt känsliga för
igenväxning.
Om ej möjligt, se vidare under C

C. Avlastningsbeskärning
Om trädet eller grenar i trädet bedöms innebära risk bör detta i första hand avhjälpas genom
att grenar i kronan kapas så att trädet avlastas och stabiliseras.
Om ej möjligt, se vidare under D

D. Avverkning och lämna på plats och kapning av högstubbe
Om avverkning är nödvändig bör om möjligt de flesta träd (eller delar av trädet), även efter
avverkning, lämnas kvar i sin miljö för att ingå i det naturliga kretsloppet på platsen. Där det är
lämpligt bör högstubbar också skapas.
Om ej möjligt, se vidare under E

E. Avverkning och bortförsel
Om avverkning är nödvändig och det inte går att behålla trädet i dess ursprungliga miljö (till
exempel gatuträd eller känslig parkmiljö), finns fyra olika alternativ beroende trädets kvalitet,
trädslag och utseende.
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1. Biologisk resurs
a) Särskilt grova (> 80 cm diameter; >250 cm omkrets), biologiskt särskilt värdefulla
eller vackra stammar, läggs som solitärer
Läggs i särskilt utvalda grönområden eller parker. Dessa områden finns markerade på
”Karta med förslag till placering av död ved” som ”grova stockar”. Se även ”Riktlinjer
för placering av biodepåer och grova stockar”.
b) Grova träd (50‐80 cm diameter; 160‐250 cm omkrets)
Läggs på utsedda platser för biodepåer enligt ”Karta med förslag till placering av död
ved” och ”Riktlinjer för placering av biodepåer och grova stockar”.

2. Lek‐ och hinderträd
Grova träd kan läggas upp som lekstockar eller hinder på lekplatser, parkeringsplatser
eller gångvägar.

3. Virkesanvändning
Särskilt värdefullt virke bör tas tillvara för användning som byggnadsvirke eller till
snickerier (gäller inte om det biologiska värdet är högt).

4. Tillfällig uppläggningsplats
Om ingen lämplig plats enligt alternativ 1‐3 finns, eller om det är särskilt bråttom,
transporteras träden till mellanlagring på särskild depå.

F. Efterträdare och blommande träd
Innan klenare träd avverkas bör man beakta följande. Om träden är efterträdare till grova träd
som finns i området bör de i första hand sparas, vårdas och friställas så att de i framtiden kan
utvecklas till grova träd. Blommande träd som sälg, lönn, rönn och lind är viktiga blomresurser
för en stor mängd insekter och bör om möjligt sparas så att en mångfald av blommande träd
och buskar finns i området.
För övrigt, se vidare under G

G. Klenved, grenar och ris
Dessa fraktioner kan användas till biobränsle.
En del klenved, grenar och ris bör dock, där det är möjligt och lämpligt, sparas för den
biologiska mångfalden. Beroende på mängd och plats kan materialet hanteras olika. I vissa fall
kan det lämnas utspritt på marken medan det i andra fall samlas ihop till högar på lämpliga
platser.(Se punkt 4 och 5 under rubriken Riktlinjer för placering av biodepåer och grova
stockar.) Ved‐ och rishögar fungerar som skyddande miljöer för exempelvis gärdsmyg,
salamandrar och skogsödlor samt levnadsplats för vedlevande arter som behöver klenare ved.
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Riktlinjer för placering av biodepåer och grova
stockar
1. I biodepåerna kan med fördel olika trädslag och olika dimensioner, allt från grova
stockar till klenare grenar samt rotdelar användas.
2. Placeringen av enstaka stockar eller biodepåer bör prioriteras i eller i anlutning till
miljöer där det redan finns grova träd och död ved.
3. Veden/stockarna bör läggas i ungefär samma miljö som den vuxit upp. Lövträdsved
bör placeras i anslutning till områden med lövträd. Barrved bör placeras i
anslutning till områden med barrträd.
4. Det är fördel att ha flera biodepåer utspridda på olika platser i Falkenberg för att
det påverkar ekosystemen positivt och för att minska transportavstånden.
5. Placering bör ske i vindskyddade miljöer, gärna i brynmiljöer.
6. Halvskuggiga till skuggiga lägen har visat sig fungera bäst. Det är dock lämpligt med
en variation så att ved finns i allt från solbelysta och halvskuggiga till skuggiga
lägen.
7. Vid placering av enstaka stockar läggs dessa gärna i halvskuggiga till skuggiga
miljöer. Detta gynnar bl a en lång rad tvåvingar och skalbaggar. Mängden kvävande
överväxning av gräs och örter blir inte lika stor i skuggiga miljöer som i solbelysta
(om inte hävd i form av slåtter eller bete sker).
8. I solexponerade miljöer är det lämpligt att stapla stockar på varandra. Detta skapar
ett visst skydd mot vind och uttorkning samt ger variation i mikroklimatet. Det får
dessutom upp stockarna en bit från marken vilket hindrar att högt gräs och örter
kväver miljöerna. Troligen hindrar det också aggressiva stackmyror att anlägga sina
bon över hela stockarna. (Myrornas bon anläggs under lös, soluppvärmd bark och i
ved och kan ofta uppta hela översidan av stocken vilken då blir otjänlig som
uppehållsplats för många insektslarver.) Om åtminstone vissa stockdelar ligger
partiellt i skugga blir de delarna inte lika attraktiva för myror.
9. Placering av död ved bör även prioriteras i eller i närheten blomrika miljöer som
hagmarker och områden med mycket blommande träd, buskar och örter eftersom
veden används som boplats åt en lång rad vildbin. För att gynna vildbin läggs veden
gärna i mer solexponerade lägen. Även många vedlevande skalbaggar behöver
blommande träd, buskar och örter som vuxna när de kläckts från veden. Vedhögar
får dock ej läggas på mark med sandblottor som är bomiljöer för insekter eller på
de blomrikare ytorna så att blomresursen förstörs.
10. Stockar och högar med död ved är även lämpligt att lägga vid dagvattendammar.
Många av dammarnas djur som salamandrar och grodor söker skydd och
övervintringsplatser under stockar och grenhögar.
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Karta med förslag till placering av död ved

Utifrån riktlinjerna för hantering av död ved har en karta tagits fram som visar platser och
ytor som bedömts lämpliga för placering av biodepåer eller enstaka grova stockar. Kartan
har tagits fram genom att utgå från inventeringarna som gjorts i samband med
”Tätortsnära natur i Falkenberg 2011” och genom samråd med parkavdelning och
kommunekologer.
De markerade snedstreckade ytorna visar områden där det bedömts som lämpligt att i
placera biodepåer (högar med stockar, grenar och rotdelar) eller enstaka grova stockar. I
områden som inte har snedstreckats bedöms endast enstaka grova stockar vara lämpligt
för utplacering. Förslag till mer exakt placering av biodepåer har markerats med punkter.
Typ av trädslag som är lämpligt att placera ut har också markerats. Detta avgörs av vilka
trädslag som dominerar i omgivningen. Med löv menas i första hand ädellövträd men även
triviallöv som al, björk och asp kan ingå. Punkter med tall omges av främst tall och
utläggning av tall lämpar sig därför bäst här.
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Genom att det finns ett flertal utpekade platser kommer värdefull död ved tillföras på fler
platser samtidigt som transporterna och arbetstid minskar. Kartan bör ses som förslag och
fler lämpliga platser kan pekas ut efterhand.

Riktlinjer för information och utbildning
•

Både chefer, administrativ personal och fältpersonal som arbetar med förvaltning
av skog, grönområden och parker bör få utbildning om grova träd, död ved och
biodepåer.

•

Vid samtliga biodepåer ska informationsskyltar finnas. Informationsskyltar ska
även finnas i område där enstaka större stockar läggs ut.
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Ordförklaringar
Biodepå
En upplagsplats för avverkade träd. Andra ord som används för detta är trädkyrkogård och
faunadepå. Eftersom de grova träden är lika viktiga för svampar, mossor, lavar som för
faunan av insekter använder vi istället ordet biodepå.
Död ved
Döda träddelar i form av torrakor, högstubbar, lågor och grenar. Partier med död ved kan
även finnas på levande träd som döda grenar och döda ytor på stammen.
Hålträd
Träd med större eller mindre håligheter i stammen. I håligheterna lever bl a en stor mängd
skalbaggar och blomflugor samt fåglar och fladdermöss.
Högstubbe
Den stående stamdel som blir kvar när ett träd går av eller kapas ett antal meter över
marken. Detta är en viktig miljö för bl a många vedskalbaggar, vedsteklar, vildbin, lavar,
hackspetter, mesar och flugsnappare.
Kolsänka
En miljö eller företeelse som binder koldioxid från atmosfären som exempelvis i trä.
Kulturskog
En planterad skog ofta med endast ett eller ett par trädslag. Den är oftast ung, likåldrig och
utan större variation. Mängden död ved är liten.
Låga
En trädstam som ligger kvar på marken efter att ett träd fallit eller fällts. Lågor är en viktig
miljö för många arter av skalbaggar, vildbin och mossor
Mulm
Kompost av trärester, fågelbon mm som ligger i botten på stamhåligheter. Detta är en
mycket viktig miljö för bl a en lång rad ovanliga skalbaggar.
Naturskog
Skog som vuxit upp naturligt och under lång tid fått utvecklats fritt utan större ingrepp. I
naturskog finns oftast träd av flera arter, olika storlek och åldrar, samt gott om både
stående och liggande döda träd. Naturskogen är ofta luckig och varierad och den erbjuder
växtplatser, mat, skydd och gömställen åt många arter och den blir ofta artrik.
Rödlista/rödlistad art
Arter som minskar och som riskerar att försvinna från Sverige listas av ArtDatabanken på
den svenska "Rödlistan". Arter som är särskilt illa ute betecknas som hotade arter.
Signalart
Arter vars förekomst signalerar miljöer med höga naturvärden och där det sannolikt kan
finnas andra ovanliga och rödlistade arter.
Torraka
Ett stående dött, torrt träd. Torrakor är värdefulla för många vedlevande insekter, lavar
och hackspettar.
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Bilaga. Exempel på värdefulla gamla träd, hålträd
och död ved i Falkenberg

Grova och gamla ekar. Den främre har en yta med död ved vid basen. Grova hagmarksekar
behöver vara friställda med solbelysta stammar.

Klenare men gamla, senvuxna och krokiga ekar. Stamhål syns på en stam i bakgrunden.
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Till vänster gammal och tidigare hamlad lind längs gångväg. Till höger grov poppel
med stora stamhåligheter i gatumiljö.

Gamla lindar i parkmiljö.
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Gammal och krokig klibbal vid Ätran.

I förgrunden grov ask med liten stamhålighet. I bakgrunden en värdefull högstubbe som
har sparats.

Äldre senvuxen och krokig tall.
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Till vänster ses klibbal med stamhåligheter vid Ätran. Till höger ses klibbal med större
stamhålighet. Stamhåligheterna är värdefull för en lång rad insekter.

Till vänster gammal krokig ek med stamhål och till höger grov ek med savflöde som är
värdefullt för många skalbaggar, blomflugor, fjärilar mm.
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Grövre barrlåga till vänster med svampar och gott om kläckhål från skalbaggar som sedan
blir bohål åt vildbin som pollinerar växter. Även klenare stammar och grenar är viktiga och
har ofta gott om kläckhål (till höger).

Till vänster obehandlade stängselstolpar med kläckhål från skalbaggar ger också boplatser
för vildbin. Till höger sparad högstubbe med tickor och bohål från större hackspett.
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Sparad grov låga som både sittplats för människor och boplats för småkryp.

Död björk med rikligt med fnösketicka som är värdefull för många insekter.
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