Är ekar fridlysta?

Vad innebär ”generellt biotopskydd”?

Eken är idag inte ”fridlyst” som Kronans träd, vilket
den tidigare varit i århundraden under regalet. Men
det kan ändå vara förbjudet att såga ner en ek om
den är gammal och hyser fridlysta arter, eller om det
allvarligt skulle påverka naturvärden på ett negativt
sätt.

När minst fem träd växer i en enkel eller dubbel
rad längs en väg eller i ett öppet landskap betraktas de som en allé. Alléer är inte bara vackra att
titta på. De har också ofta stor betydelse för kulturmiljön och är en viktig livsmiljö för många arter.
I Sverige är alla alléer skyddade genom ett så
kallat generellt biotopskydd. För att få hugga ner
träd i en allé krävs en dispens, dvs. ett undantag
från förbudet att hugga ner eller skada träd i en
allé. Det är bara Länsstyrelsen som kan besluta
om att ge dispens, och för att få det krävs särskilda skäl. Att en allé skymmer sikten från huset ut
mot sjön är till exempel oftast inte ett särskilt skäl
för dispens.

Gamla ekar är ganska ovanliga i dagens landskap,
och det tar åtminstone 2-300 år att få fram en ny ek
med samma naturvärdeskvalitéer som den gamla.
Då många arter är helt beroende av sådana här träd
är varje förlust därför allvarlig. Innan en gammal ek
fälls måste det noga övervägas om det går att hitta
alternativa lösningar. Om du funderar på att ta ner
en gammal ek, kontakta först Länsstyrelsen!

Får jag hugga ner trädet på min tomt?
Ibland kan det krävas tillstånd för att få hugga ner
ett gammalt träd, även om trädet står på den egna
tomten. Det beror på att trädet kan ha höga naturvärden knutna till sig, dvs. vara boplats för många
arter, t.ex. vedlevande insekter, fåglar, fladdermöss och svampar.
En tillståndsprövning kan inledas med ett samråd,
ofta med Länsstyrelsen. Vid ett samråd diskuterar
myndigheten med markägaren och försöker hitta lämpliga lösningar som båda parter är överens
om. Ofta går det att göra anpassningar som innebär att ett träd kan sparas. Om du är osäker på
vad som gäller för just ditt träd går det bra att vända sig till Länsstyrelsen för rådgivning.

Finns det farliga träd?

Säkerhetsbeskärning

Träd åldras och drabbas av sjukdomar, precis som
oss människor. Ett träd som börjar komma in i livets slutskede kan få svårt att försörja alla grenar
med vatten och näring. Sjukdomar och skador kan
göra att trädet blir mer mottagligt för svampröta
som mjukar upp veden. Vid kraftigare vindar finns
då risk att grenar lossnar och ramlar ner.

Träd som börjat få nedsatt kondition på grund av
hög ålder eller sjukdom behöver ofta åtgärdas för
att inte bli en risk. Åtgärderna behövs även för att
förlänga trädens liv. Det vanligaste sättet är att
göra en säkerhetsbeskärning av träden genom att
ta bort döda grenar. Ibland kan det behövas en reducering av trädkronan för att minska vindfånget
och stabilisera upp hela trädet. Olika trädslag kan
ha olika behov.

När träd står på platser där det ofta passerar
människor eller bilar är sannolikheten större att
nedfallande grenar ska orsaka skada. Därför är
också risken med sådana träd större. Det är alltid
markägarens ansvar att se till att träden vårdas så
att de inte innebär någon risk.

Det är viktigt att säkerhetsbeskärningar görs av arborister. Så kallas personer som har som jobb att
underhålla och vårda träd. Om beskärningar görs
av personer som saknar rätt kompetens kan det
orsaka mer skada än nytta.

Livet fortsätter i en faunadepå
Om träd ändå behöver fällas är det viktigt att skadan på naturmiljön kan begränsas eller kompenseras. Ett sätt att göra det på är att ta hand om veden från de avverkade träden och låta den fortsätta
vara tillgänglig för de många arter som levde på
träden när de fälldes. Antingen läggs stammarna i
en hög, gärna solbelyst, och får multna under lång
tid. Det kallas för en faunadepå.
Andra varianter av faunadepåer är att resa stammarna mot andra träd eller gräva ner dem förankrade i marken. Det kan gynna både insekter som
lever av trädens rötter, till exempel ekoxen, och i
håligheterna uppe på trädstammarna, till exempel
läderbaggen.

Träd och ekosystemtjänster (EST)

Hälsa och välbefinnande

Ekosystemtjänster är ett samlingsnamn för de varor och tjänster som produceras av naturens ekosystem och som påverkar människors välbefinnande.

Träd är ett viktigt grönt inslag i stadens parker,
som alléer längs gator eller som fruktträd i trädgårdar. De senaste åren har mycket forskning visat att det är avgörande att bevara gröna inslag i
stadsmiljön för att främja fysisk och psykisk hälsa.

Träd bidrar med flera viktiga ekosystemtjänster.
Under soliga dagar ger träd skugga och reglerar
lokalklimatet. Träd renar också luften från skadliga
gaser och partiklar. När det regnar tar trädens rotsystem hand om en ansenlig mängd vatten samtidigt som regndroppar fastnar i trädens lövverk och
avdunstar. I många städer är träd idag en bristvara. Om det inte finns tillräckligt med träd som kan
ta upp regnvatten finns risk för översvämningar
och skador på viktiga samhällsfunktioner.

Vistelser i parker och grönområden inbjuder till rörelse och verkar också avstressande. Träd och
grönska utanför sjukhus bidrar till att patienter tillfrisknar snabbare. Att låta barn och ungdomar vistas i grönområden och natur främjar också deras
utveckling och lärande. Vid all stadsplanering behöver behoven av träd och grönska lyftas fram för
att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Luft och vatten
Träd har en positiv inverkan på både luft och vatten. Genom sin andning tar träden upp koldioxid
och vatten och omvandlar det till syre och socker.
Utan syre från träd och andra växter skulle vår planet inte gå att leva på. I en stor skog kan trädens
förmåga att ta upp och kvarhålla vatten upprätthålla klimatet över ett stort område.
Trädens rötter gör också att marken stabiliseras.
Det är särskilt viktigt längs stränder av vattendrag
där trädens rötter fungerar som armeringsjärn och
motverkar erosion. Trädens förmågor att påverka
luft som vatten kommer att få en allt större betydelse i framtiden om klimatförändringarna fortgår.

Naturens gåvor

Socialt

Att träden producerar frukt och skogen ger bär och
svamp att plocka är exempel på viktiga ekosystemtjänster. De flesta av skogens ekosystemtjänster tar vi människor för givna. Vi är nog många
som skulle tycka att naturen var betydligt fattigare
utan möjligheterna att nyttja den för rekreation och
friluftsliv. Och det skulle inte vara lika njutbart att
komma tillbaka hem från skogspromenaden med
en helt tom svampkorg.

Genom historien har gamla träd varit en viktig inspirationskälla i konst och litteratur. Vissa träd har
blivit kvar i städernas parker som monument, ofta
med höga kulturhistoriska värden. Andra träd är
viktiga ur socialt perspektiv och utgör populära
mötesplatser. Det kan vara intressant att följa trädets växlingar i färg och form över året och njuta
av humlesurr och fågelsång på våren.
När populära träd hotas av avverkning kan det
snabbt uppstå ett väldigt folkligt motstånd. Så var
det till exempel i maj 1971 då fällningen av de ståtliga almarna i Kungsträdgården i Stockholm till sist
stoppades efter massiva protester.

Om vi vill fortsätta att kunna ta del av de många
gåvor som naturen erbjuder måste vi ta hänsyn
och göra kloka val så att även våra barnbarn ska
kunna njuta av fågelsång, syrliga körsbär eller
nyplockade kantareller.

Avstressande
I en tid då arbetstempot är högt och allt fler
människor upplever stress och psykisk ohälsa i
vardagen kan det vara viktigt att ha möjlighet till
regelbunden avkoppling i en stilla park eller skog.
I skuggan av trädens lövverk och med naturens
ljud och dofter närvarande är det inte svårt att uppleva en känsla av inre lugn och ro.
Oavsett om man är intresserad av naturen eller
inte så verkar de många intrycken i sig avstressande och ger en känsla av samhörighet och ödmjukhet inför naturen. Träd och grönska berikar
våra liv och ger oss upplevelser och erfarenheter
som är svåra att ersätta med något annat.
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