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Bakgrund
Botkyrka kommun arbetar med ett förslag till ny detaljplan för Hallundaskolan i Botkyrka. Detaljplanen
syftar till att möjliggöra för en F-9 skola och idrottshall med kapacitet för cirka 1100 elever, vidare ska
planen möjliggöra för en funktionell och trygg skolmiljö. Inom ramen för detaljplanen kommer
parkmark att tas i anspråk för skolgård och mer grönytor skapas. I samband med detta fick Sweco i
uppdrag att genomföra en trädinventering med kartläggning av värdefulla- och skyddsvärda träd samt
med bedömning av träds bevarandevärde med hänsyn till biologisk mångfald och övrigt naturvärde.
En noggrann geografisk inmätning av träd i området har genomförts inför detaljplanen och har till
stora delar utgjort underlag för denna inventering.

Inventeringsområde
Det aktuella planområdet är cirka 6 ha och befinner sig centralt i kommundelen Hallunda-Norsborg, i
nordligaste delen av Botkyrka kommun i södra Stockholms län (figur 1). Det avgränsas av
Dalkarlsbacken i väster och Tomtbergavägen i norr. Idag finns här förskolan Prästkragen samt lågoch mellanstadieskolan (F-6) Borgskolan. I övrigt består området av park- och naturmark, en bollplan
samt lövträdsalléer utmed anslutande bil- och gc-vägar.

Figur 1. Karta över inventeringsområdet med omnejd.
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Områdesbeskrivning
Inventeringsområdet ingår i en av Länsstyrelsen utpekad värdetrakt för ek som sträcker sig från
västra Stockholms stad och sydväst till Södertälje. I övrigt omfattas inte inventeringsområdet av några
områdesskydd enligt miljöbalken. Planområdet med nuvarande skolor och bostadsområden är byggt
på tidigare åkermark med parkmarkerna i norr och öster som kvarvarade skogsholmar från den tiden
(fig 2 & 3). Den östra skogsholmen är av blandat park- och vildvuxen karaktär och består av en
mindre skogsklädd kulle med blandskog med lärk, gran, björk, fågelbär och asksly. Här och var syns
även enstaka grova träd, hålträd, död ved och stenblock. Den norra skogsholmen är av mer vildvuxen
karaktär och består av en större kuperad skogsklädd kulle av blandskog med ek, lönn, rönn, asp,
björk, sälg, hassel, fågelbär, en, gran och tall. Här syns ett större inslag av värdeelement såsom
äldre, grova och gamla träd, död ved, stenblock och hällpartier. I övrigt förekommer två större
gräsytor i öster, ett flertal lövträdsalléer samt buskridåer, träddungar och solitärträd spritt i området.

Figur 2. Miljöbild från norra skogsholmen.

Figur 3. Miljöbild från östra skogsholmen.

Metodik
Inventeringsområdet besöktes i november 2021. Trädinventeringen har dels följt Naturvårdsverkets
riktlinjer för särskilt skyddsvärda träd (Naturvårdsverket, 2004) samt dels Skogsstyrelsens riktlinjer för
grova träd (Skogsstyrelsen, 2020) enligt nedan. Vidare har alléer enligt Naturvårdsverkets definition
eftersökts enligt nedan (Naturvårdsverket, 2014). Vid inventeringen gjordes bedömningar av trädens
grovlek, vitalitet, växtsätt, miljöförhållanden samt förekomst av håligheter, stamskador och biologiska
angrepp liksom naturvårdsarter. Nya träd inmättes med hjälp av fältapplikationen ArcGIS Collector.

Skyddsvärda träd
För att identifiera skyddsvärda träd inom inventeringsområdet har Naturvårdsverkets åtgärdsprogram
för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet använts som stöd och referens.
Med särskilt skyddsvärda träd avses:
a) Jätteträd = levande eller döda träd grövre än 1 m i diameter på det smalaste stället under brösthöjd
(brösthöjd = 1.3 m över marken).
b) Mycket gamla träd = levande eller död gran/tall/ek/bok äldre än 200 år samt övriga trädslag äldre
än 140 år.
c) Grova hålträd = levande eller döda träd grövre än 40 cm i diameter brösthöjd och med utvecklad
hålighet i huvudstam.
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Med övrigt skyddsvärda träd avses:
d) Döda träd = stående eller liggande döda träd med minst 40 cm i diameter på det smalaste stället
upp till brösthöjd alt. från stambasen. För liggande avbrutna stammar gäller minst 40 cm i diameter
vid brottstället. Döda liggande träd där veden är så murken att man utan ansträngning kan trycka in
hela bladet på en morakniv (= 10 cm) registreras ej.
e) Hamlade träd = grova, senvuxna och gamla hamlade träd samt hamlade träd med historisk
koppling till gamla tiders lövängar för produktion av lövfoder och ved.

Värdefulla träd
För att identifiera värdefulla träd inom inventeringsområdet som inte uppfyller kriterierna för
skyddsvärda träd enligt ovan men som ändå hyser höga artvärden och biotopkvaliteter, har
Skogsstyrelsens handbok för nyckelbiotopsinventeringen använts som stöd och referens. Värdefulla
träd i form av grova- och gamla träd definieras i handboken enligt tabell 1 nedan.
Tabell 1. Lägsta stamdiameter i brösthöjd (dbh). Vad gäller sälgens diameter ska någon stamdel vara minst 40
cm. Mått för ädellövträd gäller i hela landet medan mått för triviallöv-/barrträd gäller för Götaland och Svealand.

Ädellövträd

Triviallövträd

Barrträd

Ek

80 cm

Asp

50 cm

Tall

70 cm

Bok

80 cm

Vårtbjörk

50 cm

Gran

70 cm

Alm

60 cm

Glasbjörk

50 cm

Ask

60 cm

Klibbal

50 cm

Lind

50 cm

Gråal

50 cm

Lönn

50 cm

Oxel

50 cm

Avenbok

50 cm

Sälg

40 cm

Fågelbär

50 cm

Rönn

30 cm

Alléer
Alléer omfattas av generellt biotopskydd och utgör en av totalt sju lätt identifierbara små biotoptyper i
främst jordbrukslandskap och öppna landskap som är skyddade i hela landet. För objekt som
omfattas av generellt biotopskydd krävs dispens för att bedriva verksamhet och vidta åtgärder som
kan skada deras naturmiljö.
Naturvårdsverkets definition av en allé:
•
•
•
•
•

En allé ska bestå av minst fem lövträd som är planterade i en enkel eller dubbel rad för att
omfattas av biotopskyddsbestämmelserna.
Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd, vilket innebär att hälften av träden ska
vara vuxna. Med vuxna träd avses träd som mäter minst 20 cm i diameter i brösthöjd eller har
uppnått en ålder av 30 år (det som först uppnås).
Med rad avses att träden står i en någorlunda rät linje, vilket ofta tyder på att träden är
planterade.
En enkel eller dubbel rad med lövträd ska antingen vara belägen längs en väg, eller det som
tidigare utgjort en väg, eller i ett i övrigt öppet landskap för att omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna.
En enkel eller dubbel rad med lövträd som är planterad längs en väg i en tätort omfattas
normalt av biotopskyddsbestämmelserna om den inte är belägen i omedelbar anslutning till
bebyggelse och det inte finns särskilda bestämmelser i en detaljplan som reglerar hur allén
ska skötas och utvecklas, eller som på annat sätt begränsar skyddet.
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Resultat
Vid inventeringen identifierades totalt 21 träd som uppfyllde kriterierna för värdefulla- och
skyddsvärda träd (fig. 4, tab. 2). Av dessa var 17 lövträd och 4 barrträd. Ett särskilt skyddsvärt
fågelbär identifierades medan resterande träd utgjordes av grova träd. Tolv träd (nr. 1–213) rör sedan
tidigare inmätta träd medan nio träd (nr. 233–241) rör nya träd som mätts in i fält. Vidare
identifierades totalt tre alléer som bedöms kunna uppfylla kraven för generellt biotopskydd.

Figur 4. Identifierade värdefulla- och skyddsvärda träd inom inventeringsområdet.
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Tabell 2. Inventerade träd med högt skyddsvärde som värdefulla träd eller skyddsvärda träd. Dbh anger lägsta stamdiameter i
brösthöjd (130 cm ovan marken).

ID

Trädslag

Dbh (cm)

Kategori

Beskrivning

1

Sälg

58

Grovt träd

Grov enstammig sälg. Påverkad av närliggande väg och
bebyggelse. Viktig för pollinerande insekter.

7

Fågelbär

54

Grovt träd

Grovt, äldre fågelbär. Viktig för fåglar och pollinerande insekter.

49

Asp

85

Grovt träd

Mycket grov spärrgrenig asp med grå, grovt fårad stambark.
Viktiga biotopkvaliteter för många fågelarter.

50

Asp

83

Grovt träd

Mycket grov spärrgrenig asp med grå, grovt fårad stambark.
Viktiga biotopkvaliteter för många fågelarter.

77

Oxel

59

Grovt träd

Grov spärrgrenig oxel. Viktig för fåglar.

102

Vårtbjörk

69

Grovt träd

Grov flerstammig björk. Viktig för fåglar och insekter.

123

Ek

88

Grovt träd

Grov, spärrgrenig tvåstammig ek. Påverkad av närliggande
bebyggelse. Viktig efterträdare till äldre ek.

125

Rönn

32

Grovt träd

Grov normalformad rönn. Viktig för fåglar.

144

Vårtbjörk

51

Grovt träd

Grov normalformad björk. Påverkad av parkskötsel och
bebyggelse.

159

Tall

69

Grovt träd

Grov tall med insektshål.

187

Vårtbjörk

51

Grovt träd

Grov solbelyst, flerstammig björk. Viktig för fåglar och insekter.

213

Fågelbär

47

Grovt hålträd, särskilt
skyddsvärt träd

Grupp av tre närväxande medelgrova fågelbär med stamblottor,
håligheter, fågelbon och synligt mulm. Ett träd uppnår kriteriet
för särskilt skyddsvärda träd i form av grovt hålträd.

233

Vårtbjörk

53

Grovt träd

Grov lutande björk i sluttning.

234

Asp

57

Grovt träd

Grov asp med grå, lätt fårad stambark.

235

Tall

70

Grovt träd

Grov tall med normal trädform.

236

Tall

76

Grovt träd

Grov spärrgrenig tall med insektshål.

237

Asp

52

Grovt träd

Grov lutande asp med grå, fårad stambark.

238

Tall

71

Grovt träd

Grov tall med insektshål.

239

Sälg

42

Grovt träd

Grov solexponerad och trestammig sälg med avbrutna
stamdelar. Viktig för pollinerande insekter.

240

Asp

51

Grovt träd

Grov asp med grå, lätt fårad stambark och hackspettsangrepp.
Påverkad av igenväxning.

241

Vårtbjörk

53

Grovt träd

Grov gammal björk med tydlig skrovelbark.
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Alléer
Vid sidan av värdefulla- och skyddsvärda träd noterades även totalt tre alléer som bedöms kunna
uppfylla kraven för generellt biotopskydd inom inventeringsområdet (fig. 5). Men då det råder viss
osäkerhet kring t.ex. huruvida alléerna ligger belägna i omedelbar anslutning till bebyggelse bör
närmare samråd ske hos Länsstyrelsen.
Alléer som bedöms kunna uppfylla kraven för generellt biotopskydd:
1/ Dubbelradig lönnallé utmed GC-vägen mellan Borgskolan och Prästkragen. Består av 16 lönnar
med 22–46 cm dbh på södra sidan respektive 12 lönnar med 6–32 cm dbh på norra sidan. Allén står
öppet och fritt på kortklippta gräsmattor. Planterad i samband med att skolan byggdes cirka 1974.
Delvis enkelrad på norra sidan som kompletterades med träd under 2018.
2/ Enkelradig blandlövsallé utmed östra sidan av Borgvägen från Borgskolan och söderut mot
Hallunda centrum. Allén består av 8 lönnar (26–46 cm dbh), 2 lindar (40–47 cm dbh), 1 vårtbjörk (53
cm dbh) samt unga almar. Allén står i vägrenen och hotas av igenväxning från sly och buskage norr
om GC-bron samt öppet och fritt på kortklippta gräsmattor söder om GC-bron. Utanför inventeringsområdet fortsätter allén som dubbelradig längs med Borgvägen ned till åtminstone Hallundaplan.
Planterad i samband med att skolan och stadsdelen byggdes cirka 1974.
3/ Enkelradig oxelallé utmed östra sidan av Borgskolan. Allén består av 15 oxlar med 40–57 cm dbh.
Allén står öppet och fritt på kortklippta gräsmattor utefter gamla Gamla Göta landsväg.

Figur 5. Karta över alléer som bedöms kunna uppfylla kraven för generellt biotopskydd.
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Sammanfattande bedömning
Trädinventeringen visade på förekomst av träd med naturvärden i området. Totalt identifierades ett
särskilt skyddsvärt träd samt 20 grova träd inom ramen för riktlinjer som använts inför inventeringen.
Därutöver noterades ett dussintal ytterligare medelgrova och äldre träd inom området som inte
uppfyller kriterierna men som ändå hyser vissa värden för biologisk mångfald samt tjänar som
efterträdare till grova/gamla träd. I naturområdet norr om skolgårdarna noterades ett 50-tal
medelgrova ekar med 40–70 cm dbh samt ett handfull medelgrova 100–150 åriga tallar med 50–60
cm dbh, flera bl.a. med signalarten tallticka. Ett flertal medelgrova oxlar noterades också inne på
Borgskolans östra skolområde. Vidare noterades ett handfull grövre lärkträd med 60–75 cm dbh i
parkmarken öster om Borgskolan, men då lärken ej omfattas av nyckelbiotopsinventeringen samt
tillhör ett infört främmande trädslag i landet har de uteslutits från inventeringen. På samma grund har
den trestammiga rysslönn som står ensam på bollplanen norr om likväl uteslutits.

Som enda område med större koncentration av träd med högre naturvärde bör fornlämningsområdet
tillika naturområdet norr om skolgårdarna lämpligen få fortsätta behålla sin karaktär som
sammanhängande grönområde med en god blandning av äldre och grova träd samt med efterträdare
till densamma. För att minimera fragmenteringen av naturmiljöer i stadslandskapet samt för att
behålla ekologiska samband mellan olika grönområden bör även övrigt utpekade gamla, grova och
skyddsvärda träd i planområdet sparas så långt det är möjligt. Av särskild vikt är att bevara de allra
grövsta och för biologisk mångfald mest värdefulla träden. Här spelar även områdets alléer en viktig
roll för att knyta samman olika grönområden. Grova träd som avverkas bör placeras ut som död ved
på lämplig plats i närområdet för att gynna vedlevande organismer. Avverkade träd skulle även kunna
kompenseras genom t.ex. friställning och nyplantering av yngre träd.
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Bilagor
Bilaga 1 - Karta över samtliga inmätta träd.
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