
  

 

 

PM biotopskyddade alléer 
Göteborg Stad 2022-06-03 

Sammanfattning 
 

Vintern 2018 undersökte Camilla Finsberg och Matilda Johansson, biologer på park- och 
naturförvaltningen, 26 trädrader vid Frölunda torg. Arbetet resulterade i en bedömning av 
vilka trädrader som omfattas av biotopskydd och vilka trädrader och grövre träd som föll 
utanför denna definition. 

Hösten 2018 kompletterades med en undersökning av ytterligare 4 trädrader som inte 
hade ingått i den första bedömningen.  

 

För att en trädrad ska omfattas av biotopskyddsbestämmelserna måste definitionen för en 
biotopskyddad allé vara uppfylld: 

 

• Allén ska bestå av minst fem lövträd som är planterade i en enkel eller dubbel 
rad. 

• Allén ska till övervägande del utgöras av vuxna träd, vilket innebär att minst 
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. 

• Allén ska vara belägen längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg, eller i 
ett övrigt öppet landskap. Med väg avses här sådan väg, gata, torg och annan led 
eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon, cykeltrafikled eller 
gång- eller ridvägar som ligger intill vägar eller leder för motor- eller cykeltrafik. 
För vidare vägledning om vad som räknas som en väg se förordningen 
(2001:651) om vägdefinitioner. 

 

För mer information se Definition i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

 

Dessa båda inventeringar och bedömningar stämdes av med Länsstyrelsen. Detta kan 
läsas i sin helhet i detta PM. 

 

Stadsbyggnadskontoret har därefter sammanfattat dessa arbeten och avstämningar i en 
karta med beskrivande text. Se nästa sida. 

  



  

 

 

 

Karta inventerade trädrader och grövre träd. Flygfoto 2018 @Lantmäteriet 

 

Biotopskyddade alléer markeras med gult. 

1. 14 träd varav alla är av arten lind. Alla träden har en stamdiameter på över 20 cm 
i diameter. Inget av träden har rödlistade mossor eller lavar.  

2. 12 träd varav 11 av dessa är lindar och 1 är en oxel. 10 av träden har en 
stamdiameter på över 20 cm i diameter. Inget av träden har rödlistade lavar eller 
mossor.  

3. 5 träd av arten lönn. Alla träden har en stamdiameter på över 20 cm. Inget av 
träden har rödlistade lavar eller mossor.  

4. 5 träd av arten lönn. Alla träden har en stamdiameter på över 20 cm. Inget av 
träden har rödlistade lavar eller mossor.  

5. Rad av fyra kärrekar och fem lönnar längs vägkrök. Två av kärrekarna och fyra 
av lönnarna är över 20 cm i diameter. 

6. Fem lindar i rad längs gångväg och nära hus, över 20 cm i diameter. 
7. 48 lönnar, 20-45 cm.  
8. 25 lönnar, alla ca 35-50 cm diameter.  
9. 44 lönnar. Alla utom två större än 20 cm diameter. Snittet ca 30 cm. De största ca 

55 cm.  
 
Undersökta trädrader samt grövre träd som inte är biotopskyddade markeras med grönt. 
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Bedömning av trädrader vid Frölunda torg, om de har biotopskydd 
Camilla Finsberg och Matilda Johansson, biologer park- och naturförvaltningen 2018-01-15 

Träd kring Marconigatan och Frölunda torg har inventerats med avseende på om de bedöms ha 
biotopskydd.  

 
Bild 1. Översiktskarta. Gul linje visar undersökningsområdet. 

 
Sammanfattning 
Fem trädrader bedöms ha ett generellt biotopskydd varav en bedöms möjligen ha biotopskydd. De är 
markerade med grönt i kartan. Se bild 2. 

 

Varje undersökt trädrad är numrerad enligt nedan. De som vi bedömer har, eller kan ha, generellt 
biotopskydd som allé, har ritats in med grönt i bild 2. Det är länsstyrelsen som har sista ordet ifall de 
har biotopskydd eller inte.  
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Bild 2. Undersökta trädrader markerade. Gröna bedöms ha, eller kunna ha, generellt biotopskydd. 

1. Trädrad av kärrek längs affärshusets framsida. Av cirka 20 stycken träd är de fyra sydligaste 
över 20 cm i diameter. Bedöms inte vara biotopskyddad. 

2. Rad av fyra kärrekar och fem lönnar längs vägkrök. Två av kärrekarna och fyra av lönnarna är 
över 20 cm i diameter och bedöms kunna ha generellt biotopskydd, se bild 3. 

3. Rad av avenbok mitt emot rad 2, alla är under 20 cm. Inget biotopskydd. 
4. Två grupper med tre respektive två stycken lindar med en diameter på ca 50 cm. Fina 

fullvuxna träd, dock inget biotopskydd. 
5. Tre klena (under 20 cm) avenbokar, inget biotopskydd. 
6. Rad av träd, lönn (Acer freemanni), längs Lergöksgatan. Ett träd är över 20 cm, resten 

klenare, inget biotopskydd. Ett av träden har en tidigare upptäckt sällsynt (men inte rödlistad 
eller fridlyst) lavart; praktsköldlav (Parmotrema perlatum). 

7. Fem klena avenbokar i sväng. Inget biotopskydd. 
8. Fem lindar i rad längs gångväg och nära hus, över 20 cm i diameter och MÖJLIGEN 

biotopskyddade, se bild 4. 
9. Björkar på rad i sväng, varav två är över 20 cm, inget biotopskydd. 
10. Körsbär på rad vid parkering, under 20 cm. Inget biotopskydd. 
11. Klena lövträd längs Marconigatans västra del. Inget biotopskydd. 
12. Grov pil, 288 cm i omkrets (dvs. inget jätteträd). 
13. Rad av körsbär på parkering, klena, inget biotopskydd. 
14. Sju stycken klena lönnar sista sträckan nordväst om Marconigatan. Inget biotopskydd. 
15. Sträcka nordostligt läge intill Marconigatan. Tio stycken klena avenbokar, ett över 20 cm. 

Inget biotopskydd. 
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16. Nitton stycken träd varav en eller ett fåtal lönnar, resterande avenbok. Alla träd under 20 cm. 
Inget biotopskydd. 

17. Tretton avenbokar, alla under 20 cm. Inget biotopskydd.  
18. 48 st lönn, 20-45 cm. Biotopskydd, se bild 5. 
19. 25 st lönnar, alla ca 35-50 cm diameter. Biotopskydd, se bild 6. 
20. Endast en lönn ca 50 cm diameter. Inget biotopskydd. 
21. Sju lönnar, runt 30 cm diameter. På parkeringsplats, med parkering på båda sidor trädraden, 

bedöms INTE vara biotopskydd. 
22. Åtta lönnar, 25-30 cm diameter. På parkeringsplats, med parkering på båda sidor trädraden, 

bedöms INTE vara biotopskydd. 
23. Åtta lönnar, mellan 20-33 cm diameter. På parkeringsplats, med parkering på båda sidor 

trädraden, bedöms INTE vara biotopskydd. 
24. Fyrtiofyra lönnar. Alla utom två större än 20 cm diameter. Snittet ca 30 cm. De största ca 55 

cm. Biotopskydd, se bild 7. 
25. En lönn ca 25 cm diameter. Ej biotopskydd. 
26. Tre stycken lönnar. Ca 35-50 cm. Ej biotopskydd. 

 

Foton av delar av de trädrader som bedömts vara, eller kunna vara, biotopskyddade. 
 

 

Bild 3. Trädrad nr 2, i vägkrök, bestående av 4 kärrekar och 5 lönnar, varav 6 träd är över 20 cm i 
diameter. Biotopskydd. 
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Bild 4. Fem medelgrova lindar på rad längs gångväg, möjligen biotopskydd. 
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Bild 5. Rad 18, lönnar längs Näsetvägen/Radiovägen. Biotopskydd. 

 

 

Bild 6. Rad 19, lönnar längs Pianogatan. Biotopskydd.  
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Bild 7. Rad 24, lönnar längs Pianogatan. Biotopskydd. 



  

 

 

Länsstyrelsens svar 2018-04-10 på Bedömning av 
trädrader vid Frölunda torg 
 

Länsstyrelsen delar kommunens tolkningar men konstaterar att allé 2 och 8 omfattas av 
biotopskydd. De gulmarkerade alléerna nedan bedömer omfattas av biotopskydd enligt 
Länsstyrelsens bedömning. 

1. Trädrad av kärrek längs affärshusets framsida. Av cirka 20 stycken träd är de fyra 
sydligaste över 20 cm i diameter. Bedöms inte vara biotopskyddad. 
2. Rad av fyra kärrekar och fem lönnar längs vägkrök. Två av kärrekarna och fyra av 
lönnarna är över 20 cm i diameter och bedöms kunna ha generellt biotopskydd, se bild 3. 
3.Rad av avenbok mitt emot rad 2, alla är under 20 cm. Inget biotopskydd. 
4. Två grupper med tre respektive två stycken lindar med en diameter på ca 50 cm. Fina 
fullvuxna träd, dock inget biotopskydd. 
5. Tre klena (under 20 cm) avenbokar, inget biotopskydd. 
6. Rad av träd, lönn (Acer freemanni), längs Lergöksgatan. Ett träd är över 20 cm, resten 
klenare, inget biotopskydd. Ett av träden har en tidigare upptäckt sällsynt (men inte 
rödlistad eller fridlyst) lavart; praktsköldlav (Parmotrema perlatum). 
7. Fem klena avenbokar i sväng. Inget biotopskydd. 
8. Fem lindar i rad längs gångväg och nära hus, över 20 cm i diameter och MÖJLIGEN 
biotopskyddade, se bild 4. 
9. Björkar på rad i sväng, varav två är över 20 cm, inget biotopskydd. 
10. Körsbär på rad vid parkering, under 20 cm. Inget biotopskydd. 
11. Klena lövträd längs Marconigatans västra del. Inget biotopskydd. 
12. Grov pil, 288 cm i omkrets (dvs. inget jätteträd). 
13. Rad av körsbär på parkering, klena, inget biotopskydd. 
14. Sju stycken klena lönnar sista sträckan nordväst om Marconigatan. Inget biotopskydd. 
15. Sträcka nordostligt läge intill Marconigatan. Tio stycken klena avenbokar, ett över 20 
cm. Inget biotopskydd. 
16. Nitton stycken träd varav en eller ett fåtal lönnar, resterande avenbok. Alla träd under 
20 cm. Inget biotopskydd. 
17. Tretton avenbokar, alla under 20 cm. Inget biotopskydd. 
18. 48 st lönn, 20-45 cm. Biotopskydd, se bild 5. 
19. 25 st lönnar, alla ca 35-50 cm diameter. Biotopskydd, se bild 6. 
20. Endast en lönn ca 50 cm diameter. Inget biotopskydd. 
21. Sju lönnar, runt 30 cm diameter. På parkeringsplats, med parkering på båda sidor 
trädraden, bedöms INTE vara biotopskydd. 
22. Åtta lönnar, 25-30 cm diameter. På parkeringsplats, med parkering på båda sidor 
trädraden, bedöms INTE vara biotopskydd. 
23. Åtta lönnar, mellan 20-33 cm diameter. På parkeringsplats, med parkering på båda 
sidor trädraden, bedöms INTE vara biotopskydd. 
24. Fyrtiofyra lönnar. Alla utom två större än 20 cm diameter. Snittet ca 30 cm. De största 
ca 55 cm. Biotopskydd, se bild 7. 
25. En lönn ca 25 cm diameter. Ej biotopskydd. 
26. Tre stycken lönnar. Ca 35-50 cm. Ej biotopskydd. 
 



Bedömning av trädrader, Frölunda torg 
Matilda Lundh Åkervall, biolog, park- och naturförvaltningen 2018-10-03 

Träd kring Frölunda torg har inventerats med avseende på om de bedöms ha biotopskydd. 

 

Karta 1. Översiktskarta. Gul linje visar undersökningsområdet. 

 

Sammanfattning 

Alla fyra trädrader bedöms ha generellt biotopskydd. 

1. Trädraden innefattar 14 träd varav alla är av arten lind. Alla träden har en stamdiameter 

på över 20 cm i diameter. Bedöms vara biotopskyddad. Inget av träden har rödlistade 

mossor eller lavar. 

2. Trädraden innefattar 12 träd varav 11 av dessa är lindar och 1 är en oxel. 10 av träden har 

en stamdiameter på över 20 cm i diameter. Bedöms vara biotopskyddad. Inget av träden har 

rödlistade lavar eller mossor. 

3. Trädraden innefattar 5 träd av arten lönn. Alla träden har en stamdiameter på över 20 cm. 

Bedöms vara biotopskyddad. Inget av träden har rödlistade lavar eller mossor. 

4. Trädraden innefattar 5 träd av arten lönn. Alla träden har en stamdiameter på över 20 cm. 

Bedöms vara biotopskyddad. Inget av träden har rödlistade lavar eller mossor. 

 

 

 



Foton av trädraderna 

 

 

Figur 1. En del av trädrad 1. 14 träd av arten lind. Bedöms vara biotopskyddad. 



 

Figur 2. Ena delen av trädrad 2. Raden består av 12 träd varav 10 träd har en stamdiameter på över 
20 cm. Bedöms vara biotopskyddad. 



 

Figur 3. Två av fem lönnar i trädrad 3 (inringade i rött). Trädraden bedöms vara biotopskyddad. 

 

Figur 4. Trädrad 4. Fem lönnar med en stamdiameter på över 20 cm. Bedöms vara biotopskyddad. 

 



  

 

 

Länsstyrelsens svar 2018-10-04 på Bedömning av 
trädrader vid Frölunda torg, komplettering 
 

Vad gäller alléerna så är bedömningen följande: 

1 och 2:  

Förvisso går det inte att utesluta att träden kan påverka befintliga byggnader men utifrån 
rådande praxis skulle jag säga att det inte träffas av undantagen enligt 8 § i förordningen 
om områdesskydd (FOM). 

Detta eftersom eventuell nedtagning av träden skulle ske med hänvisning till planerad 
byggnation/åtgärder snarare än att de sker utifrån befintlig bebyggelse. 

Båda alléerna bör ingå i en eventuell ansökan om biotopskyddsdispens. 

3 och 4: 

Lite luriga eftersom trädraderna faktiskt står nedanför väg och troligen mest har planterats 
för att avgränsa innergårdarna från handelsytorna.  

Det är även tveksamt om vägen utmed systembolaget kan anses vara en sådan väg som 
avses i bilaga 1 till 5 § FOM.  

 

Bedömningen är trots detta att alléerna 3 och 4 bör ingå i en eventuell ansökan om 
biotopskyddsdispens. Detta med hänvisning till att ”vägen” i fråga trots allt är skyltad 
som gångväg (vilket troligen gör att den bedöms som en väg utifrån 
biotopsskyddsbestämmelserna) sen är träden planterade i tydlig rad och överstiger 20 cm 
i diameter.  

 

Frågan om hur man ser på vägarna utmed samtliga alléer är alltså den stora knäckfrågan! 

Du får gärna höra av dig igen om du vill reda ännu mer i frågan. 

Ha de gott! 

 

Med vänliga hälsningar 

Robert Knubb 
  
Robert Knubb 
Biolog/naturvårdshandläggare 
Naturavdelningen 
Telefon: 010-224 44 89   
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
Telefon: 010-224 40 00 (vxl) 
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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