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Fråga
Direkt öster om Nils Ericsonsterminalen
Ericson
från 1996 finns en bilparkeringsplats
bilparkerings
med cirka
ka tio träd ordnade i två rader utmed parkeringsplatserna. Gäller generellt
biotopskydd för dessa träd?

Definition av allé som omfattas av generellt biotopskydd
• 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 mer än
hälften av träden ska vara vuxna.
• Med vuxna träd avses träd som mäter minst 20 cm i diameter i brösthöjd
bröst
eller har uppnått en ålder av 30 år (det som först uppnås).
• En enkel eller dubbel rad med lövträd som inte är belägen vid en väg eller
en före detta väg, utan i ett i övrigt öppet landskap, omfattas av definitiodefinitio
nen även när den är belägen i kanten av ett i övrigt öppet landskap.
Utdrag från Naturvårdsverkets beskrivning och vägledning om biotopen allé,
allé
bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.
http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/
upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade
miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/biotopskydd/1
omraden/biotopskydd/1-alle20140415.pdf
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Beskrivning av platsen och träden

Foto över parkeringsplatsen 1995, 1998 och 2012. Parkeringsplatsen kantas
idag av lönnar, i två rader längs långsidornas körbanor. Varje rad består av minst
5 träd.

Några exempel på trädens tjocklek, som är relativt lika. Linjalen på bild är
drygt 20 cm lång och ingen av trädstammarna har en diameter som är minst 20
cm.

Bedömning
Om träden inte var äldre än tio år när de planterades i samband med
terminalbygget så är de under 30 år idag. Samtliga träd understiger 20 cm i
stamdiameter och omfattas i det avseendet inte av generellt biotopskydd.

Övrigt
Ovanstående bedömning bör stämmas av med länsstyrelsen.
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