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Fråga 
Vid Kungsladugårdsskolan, Kungsladugård 31:4 och 31:5 finns trädrader med 
lind respektive oxel på skolgården. Gäller generellt biotopskydd för dessa träd? 
 
 
Definition av allé som omfattas av generellt biotopskydd 
Bearbetat utdrag från Naturvårdsverkets beskrivning och vägledning om biotopen 
allé, bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m. m. 
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-
omraden/biotopskydd/01-alle-2014-04-15.pdf 
 

 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 eller har 
uppnått en ålder av 30 år (det som först uppnås). 

 En enkel eller dubbel rad med lövträd ska antingen vara belägen längs en väg, 
eller det som tidigare har utgjort en väg, eller i ett i övrigt öppet landskap för att 
omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Om trädraden är belägen i ett i övrigt 
öppet landskap behöver den inte vara belägen längs en väg eller det som tidigare 
har utgjort en väg.  

 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 definitionen även när den 
är belägen i kanten av ett i övrigt öppet landskap. Med ett i övrigt öppet 
landskap avses områden som inte utgörs av skogsmark eller tät bebyggelse, 
och där det finns möjlighet till utblickar i de flesta riktningar. Endast en 
mindre del av utblicken begränsas av intilliggande bebyggelse eller skog. Det 
innebär att trädrader i gränsen mellan åkermark och skogsmark, i öppna 
parker och på begravningsplatser eller andra öppna områden kan omfattas 
av skydd om de inte är belägna 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.  

 När det gäller alléer som biotopskyddsområden bör i vissa fall även en gångväg 
kunna betraktas som väg. 
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Beskrivning av platsen och träden 
 

Flygfoto över Kungsladugårdsskolan 2015 och primärkarta, Infovisaren. På 
skolområdet finns flera böjda trädrader. Varje rad består av minst 5 lövträd. 
 

 
Exempel på trädens storlek och placering 2011, Google Maps Street View 
från juli 2011. 
 
 
Bedömning 
Träden verkar ha den uppbyggnad (innehåll, storlek, ålder) som kvalificerar för 
biotopskydd. 
 
Trädens placering är i ett övrigt öppet landskap där det finns möjlighet till utblickar i 
de flesta riktningar. Området kan inrymmas i beskrivningen öppna parker, 
begravningsplatser eller andra öppna områden och inte i omedelbar anslutning till 
bebyggelse. Detta kvalificerar för biotopskydd, med reservation för att några av träden 
kan anses vara i direkt anslutning till bebyggelsen och därför inte omfattas av skydd. 
 
Frågan är om gällande detaljplaner har särskilda bestämmelser som reglerar hur alléerna 
ska skötas och utvecklas, eller som på annat sätt begränsar skyddet. Västra trädraden 
omfattas av en detaljplan som vunnit laga kraft 1997 och som redovisar vissa 
exploateringsmöjligheter över trädraden. Denna detaljplan har tillkommit efter 
biotopskyddsbestämmelserna 1994 vilket innebär att biotopskyddsdispens kan krävas. 
För östra trädraderna finns en detaljplan som vunnit laga kraft 2003 och som anger att 
parkanläggningen ska bevaras. Här krävs biotopskyddsdispens. 
 
Övrigt 
Ovanstående bedömning bör stämmas av med länsstyrelsen. 
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