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Vaksala skola 2017-10-03

Trädinventering
VAKSALA KYRKSKOLA

Uppdraget omfattar inventering, en okulär besiktning i  
2017-10-05 av träden inom fastighet Vaksala 3:1, Vak-
sala kyrkskola

Beskrivning

Träden på gården består av lönn, ask, björk och fruk-
träd. Tidigare har här växt att stort antal almar runt fast-
igheten , de har troligtvis fått almsjuka och tagits ned, 
nu har de kommit upp som slyuppslag runt fastigheten 
istället. 

Generellt så är de flesta träd gamla, på nedgång och en 
del har fläkningsrisk.

Lönnarna har ofta två toppar vilket ökar risken för att 
de klyvs. 

Askarna är lite svårbedömda, de kan ha askskottsjuka, 
det syns inte nu när löven fallit. 

Fruktträden är gamla och bör ersättas med nya. 

Björkarna är gamla och på nedgång, de bör på sikt er-
sättas.

Inventering

Förklaring till inventeringsbegrepp

Åldersklasser (bedömning som bör ses tillsammans 
med stamdiametern)

1 Nyplanterat ca 1-10 år  

2 Ungt  ca 10-20 år  

3 Vuxet  ca 20-40 år  

4 Fullvuxet  ca 40-100 år

5 Gammalt  över 100 år

Vitalitet

A Sunt och livskraftigt träd 

B Träd med mindre stamskador, håligheter, 
topptorka, större eller mindre beskär-
ningsskador. Det kan även vara under-
tryckta eller dåligt formade träd. Träden 
bedöms ej utgöra någon fara.

C Träd med omfattande rötangrepp, hålig-
heter eller dubbeltoppar med fläknings-
risk

D Trädet kan vara farligt. Fälls eller hålls 
under kontinuerlig uppsikt.

Åtgärder

Allmänt

Slyuppslagen bör tas bort, stubbfräsning, stubbrytning 
av gamla stubbar  är det effektivaste, alternativt så röjs 
ytan vart annat år. 

Farliga träd bör tas ned. Träden framför huset är en allé 
och en ansökan om avsteg från biotopskyddet måste 
skickas till länsstyrelsen. 

Plantera nya stora träd och fruktträd

En okulär besiktning bör göras minst vart annat år av 
träd med vitalitetsklass C och D. I samband med besikt-
ningen ska eventuella farliga och döda grenar tas bort. 
Är avverkning aktuell, skall en ny ansökan skickas till 
länsstyrelsen och återplantering ske därefter.
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Inventeringsprotokoll
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Trädinventering
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