
Träd med särskilda skydd och bestämmelser
 
I de flesta fall behövs det inte ett tillstånd för att fälla träd så länge du är markägare eller har tillstånd från markägaren att utföra 
åtgärd på trädet. I vissa områden kan det dock vara inskrivet i detaljplanen att det krävs marklov för att fälla träd även om du är 
markägare. Det är alltid viktigt att kolla upp detta med sin kommun. Andra skydd och bestämmelser kring träd rör bland annat ”sär-
skilt skyddsvärda träd” och träd i alléer och det är viktigt att du som markägare eller förvaltare känner till dessa.

Särskilt skyddsvärda träd
 
Vad är särskilt skyddsvärda träd?
Särskilt skyddsvärda träd är grova, gamla eller ihåliga träd som har en mycket stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald. 
De är ovanliga i vardagslandskapet och bör bevaras oavsett om de påträffas i skogsmark, odlingslandskapet eller urbana miljöer. 
De vanligaste trädslagen bland skyddsvärda träd är ek, alm, lind och ask men även andra arter förekommer. 
 
Definitionen av ett skyddsvärt träd enligt Naturvårdsverket:   
Jätteträd - levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
Mycket gamla träd - levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
Grova hålträd - levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Anmälan till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen 
Enligt 12 kap 6 § i miljöbalken krävs samråd om en åtgärd eller verksamhet på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt 
ändra naturmiljön. Väsentlig inverkan innebär: avverkning, toppkapning, kraftig beskärning, åtgärder som ger upphov till rotskador, 
uppförande av byggnad/anordning eller grävarbeten inom 15 gånger stamdiametern från stammen eller två meter utanför kronans 
dropplinje.

Alléträd
 
Definitionen av en allé
Alléer är skyddade av det generella biotopskyddet som gäller i hela landet. Definitionen av en allé enligt Naturvårdsverket är: 
lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i 
ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.
 
Ansökan om dispens från Länsstyrelsen
Den som planerar att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd i eller i direkt anslutning till en allé måste först bedöma om detta 
kan komma att skada naturvärdena i biotopen. Om det finns risk för att naturmiljön skadas ska dispens från biotopskyddsbestäm-
melserna sökas hos länsstyrelsen.
 
Exempel på åtgärder som kräver dispens:
• Avverkning av levande eller döda träd i allén
• Plantering av främmande trädslag vid utbyte av träd i alléer som består av inhemska trädslag.
• Plöjning, grävning, schaktning och markbearbetning i och intill allén som medför att trädens rötter skadas, och därigenom trädens 
livskraft.

Vi hjälper dig!
 
Vi på Jacksons Trädvård hjälper våra kunder att navigera rätt med syfte att skydda våra särskilt skyddsvärda träd och alléer. Hör av 
er till oss för mer information eller om ni vill ha en besiktning utförd för att få hjälp med dokumentation och rekommendationer kring 
era träd.

Läs mer hos Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Samrad-vid-andring-av-naturmiljon/sarskilt-) eller Länsstyrelsen (https://www.lansstyrelsen.se/download/18.570d3e071634a145608669/1530004668851/Rapport%20
2016-7%20S%C3%A4rskilt%20skyddsv%C3%A4rda%20tr%C3%A4d%20i%20Stockholms%20l%C3%A4n.pdf) och Naturvårdsverkets handbok om Alléer: https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/biotopskydd/01-alle-2014-04-15.pdf


