


                               Inventering av äppleodling i Björkö 3:31, Ljungsbro. 

 

 

Undertecknad har genomfört en bedömning av ovanstående objekt vad gäller dimensioner, vitalitet  

och sundhet, ev. skador och åtgärder för dessa samt biologiska och botaniska värden. 

Äppleträden utgör merparten av beståndet och är till c:a 95% av så undermålig kvalitet genom 

ålderdom och olika svampangrepp att ett avlägsnade är rekommenderat. Det finns dock ett fåtal 

som skulle kunna behållas genom beskärningsarbeten. 

Utöver aplar finns även ett fåtal andra stamträd som har ett stort prydnadsvärde som framför allt 

skogsek, men även några väl vuxna hagtorn och någon hägg. Dessa har ett stort botaniskt värde, 

särskilt de nämnda skogsekarna. 

Vad de biologiska värdena beträffar kan en möjlighet finnas att deponera de nertagna aplarna 

antingen på de särskilda deponier som kommunen använder för de träd som av olika anledningar 

måsta tas bort eller ev. i de områden av skräpskog som omger avverkningsområdet. 

Aplarna kommer att i hög grad utgöra skafferi och boplatser för insekter och svampar och senare 

även småfågel. 

De träd som kan och bör sparas är markerade med grönt. 

 

 

 

 

Nr .          1.   Apel med 20cm stamdiameter och c:a 4m höjd. C:a 4m bred. God vitalitet. Kan 

                      behållas. 

             

            2.   Apel. Dubbelstammad från 40cm, snedvuxen med c:a 3,5 m höjd och 3,5 bredd. En 3:e   

                  huvudstam saknas och resterna är angripna av vitröta. Dålig vitalitet. Avlägsnas. 

 

            3.   Apel med en kronhöjd på c:a 6m och c:a 9m bred. Trädet är flerstammat från 60cm. God             

                  vitalitet med kraftig tillväxt. Kräver en kraftig beskärning för att styra höjd och bredd   

                  samt ljusinsläpp. Mindre angrepp av fruktträdskräfta som avlägsnas. Kan gärna behållas. 

 

            4.   Apel. Flerstammad från 30cm. Kronan är c:a 7m bred och 4m hög. Dålig vitalitet 

                  och dålig avmognad. Partiellt rikligt med döda grenar. Vitaliteten kan förbättras 

                  med beskärning. 

 

            5.   Apel. Stamhöjd 1,8m med en diameter på 20cm. 3,5m hög krona och bredden är c:a 4m. 

                  Dålig vitalitet. Avlägsnas. 

 

       6.   Apel. Död. Avlägsnas. 

 

       7.   Apel. Dubbelstammad från 30cm och med en kronbredd på c:a 5m. Höjden är c:a 3,5m. 

                 En 3:e stam saknas och resterna är kraftigt utsatta för vitröta. Ytterligare en huvud- 

                 stam högre upp är angripen av vitröta. Dålig vitalitet. Kan Avlägsnas. 

            

           8.   Apel, med en stamdiameter på 20cm. Kronhöjden är c:a 4m med c:a 4m bredd. Flera              

                 döda partier i grenverket. Kan avlägsnas. 

 

           9.   Apel, dubbelstammad från 60cm. Kronan är c:a 3m bred och höjden c:a 2,5m. Dålig 

                 vitalitet. Avlägsnas. 

          

         10.   Apel, dubbelstammad från 50cm. Kronbredd c:a 8m. Höjd c:a 3,5m. Medelgod vitalitet.     

                 Kräver beskärning. Det finns en kraftig barkskada på stammens nedre del med vitröta. 



                 Den östra huvudstammen är ihålig och med vitröta. Kan ev. behållas. 

 

         11.   Apel. Dubbelstammad från 50cm. Kronan är c:a 7m bred och har en höjd på c:a 5m. 

                 Det finns en kraftig utväxt på den östra stammen av ticka. Mindre angrepp av 

                 fruktträdskräfta finns också. Vitaliteten är mindre god. Avlägsnas. 

 

         12.   Skogsek. Ringbarkad från 30cm upp till 1,5m. Trädet är i stort sett dött. Avlägsnas. 

 

         13.   Apel, dubbelstammad från mark och med en kronbredd på c:a 4,5m och en höjd på c:a  

                 2,5m. Mycket dålig vitalitet. Avlägsnas. 

      

          14.   Ett dött träd. Avlägsnas. 

 

          15.   Apel. Enstammat med centralstammen avlägsnad. Den resterande har en djup hålighet 

                  c:a 30cm från den gamla centralstammen. Kronhöjd c:a 3,5m, bredd densamma. Dålig  

                  vitalitet. Kan gärna avlägsnas. 

        

           16.  Apel med stamdiameter 20 cm. Stammen är kraftigt håligt i nederdelen och är angripen 

                  av vitröta. Kronbredd c:a 2m och höjden c:a 4m. Dålig vitalitet och mycket dött 

                  grenverk. Även fruktträdskräfta finnes på den norra stammen. Avlägsnas. 

            

            17. Hägg. Stamdiameter 4cm. Barkskada på den norra sidan. C.a 2m bred krona och 

                  höjd 2,5m. Rikligt med rotskott. Avlägsnas. 

 

            18.  Apel. Flerstammad från 50cm. Huvudstammen är kraftigt ihålig och angripen av 

                   vitröta. Samma iakttagelser gäller för en sidogren mot öster. Kronbredd c:a 4m. 

                   Höjd c:a 4m. Kräftangrepp på den norra sidan. Avlägsnas. 

 

            19.  Apel, flerstammad från 60cm och med en c:a 7m bred och 6m hög krona med 

                   medelgod vitalitet. Bör beskäras kraftigt. 

 

            20.  Apel. Flerstammad från 30cm. Svåra barkskador och håligheter dels i         

                   huvudstammen och dels i förgreningen samt i förgreningenav den norra 

                   huvudstammen. Mycket dålig vitalitet. Kronbredd c:a 7m. Höjd c:a 4,5m. 

                   Det finns även kräftsår i ett antal grenar. Avlägsnas. 

  

          21.   Apel, dubbelstammat från 50cm. En hel del döda huvudgrenar. Kronbredden 

                  är c:a 5m och höjden är ungefär densamma. Vitaliteten är dålig. Avlägsnas. 

 

          22.  Ett lik. Avlägsnas.   

 

 

          23.  Apel. Dubbelstammad från 70cm. Kronan är ensidig och sakn utveckling mot 

                  väster. Från centrum mot öster 5m bred och höjden c:a 4m. Det finns mycket 

                  dött grenverk och en fördjupning i stammens västra sida. Trädet kan gärna avlägsnas. 

 

           24.  Apel.Flerstammad från 50cm. Centralstammen är hålig från 30cm och 1,5 m upp.       

                  C:a 8m krondiameter och med en höjd av c:a 4,5m. Dålig vitalitet. Den övre 

                  håligheten är infekterad av vitröta. En sidogren på huvudstammen mot norr 

                  är en längre barkskada med vitröta. Kan gärna avlägsnas. 

 

            25.  Apel. Flerstammad från mark och med en c:a 8m bred krona och c:a 7m hög.     



                   God vitalitet. Ett fåtal döda smågrenar. Sparas gärna efter en ordentlig 

                   beskärning. 

 

            26.  Apel, flerstammad från 40cm och avsaknad av bark på södersidan av den norra 

                   huvudstammen och även på den västra stammen. Dålig – medelgod vitalitet. 

                   C:a 10m bred krona och c:a 7m hög. Kan sparas efter beskärning och 

                   bryggympning. 

 

            27.  Apel. Dubbelstammad från 50cm. Dålig vitalitet. Huvudstammarna saknar  bark. 

                   Avlägsnas. 

         

            28.  Apel. Flerstammad från 50 cm. Kronbredden är c:a 9m och höjden c:a 6m. 

                   Vitaliteten är medelgod. Centrum av huvudstammen har början till håligheter 

                   och är angripna av vitröta. Fruktträdskräfta finns på en huvudgren åt öster. 

                   Trädet kan vara värt att sparas men behöver då en ordentlig beskärning. 

 

            29. Hagtorn. Dubbelstammad från 40 cm. Kronbredd c:a 3m och höjden är c:a 4m. 

  

            30. Hagtorn. Flerstammad från mark. Kronbredd c:a 5 m, höjd c:a 4,5 m.  

 

            31. Apel, påtagligt snedvuxen orsakad av en sidostam som är avlägsnad. Stammen viker av 

                  på c:a 70 cm höjd, kraftigt infekterad av vitröta och med djupa håligheter. Kronbredden 

                  är c:a 4,5 m och höjder är c:a 3,5 m. Det finns en del döda partier i kronan och vitaliteten 

                  är dålig. Bör avlägsnas. 

 

       32. Apel med stamdiameter 15 cm, kronbredden är c:a 4m och med samma höjd.  

                           På nordsidan är en större barkskada, uppsprickande och med vitröta. Dålig vitalitet och 

                           med några döda partier i kronan samt vitröta i gamla skador.  Kan gärna avlägsnas. 

 

        33. Apel. Stamdiameter 15 cm. Kronbredd 5 m. Höjd 4,5 m. Påtagligt snedvuxet med       

                 avsaknad  av en sidostam som avlämnat en djup hålighet. Stammen är även infekterad av 

                           svartröta. Dålig vitalitet. Trädet kommer att brytas inom en inte alltför avlägsen tid. 

                           Kan avlägsnas. 

 

                      34. Apel, dubbelstammad från 50 cm med barken avlägsnad på den västra sidan från mark 

                            upp till 1,5 m. Ensidigt. Stammen mot NO är ihålig från 60 cm och en bit nedåt. 

                  Kronbredden är c:a 4 m och med samma höjd. Mycket dålig vitalitet. Avlägsnas. 

 

                   35. Apel med 13 cm stamdiameter, ihålig från mark och en bra bit upp och med etablerad 

                         vitröta. Stora barkflagor är avlägsnade. Vitaliteten är i princip 0. Kronbredd c:a 4 m med 

                         en höjd av 3m. Kan tas bort. 

 

        36. Apel. Stamdiameter 22cm. Kronan är c:a 4m bred och med samma höjd. Mycket 

                  dålig vitalitet. Det finns en fläkskada på den östra sidan med vitröta och    

                  honungsticka. Avlägsnas. 

             

            37. Apel, flerstammad från 50 cm och med en kronbredd på c:a 7,5m. Kronhöjd c:a 4 m. 

      Vitaliteten är dålig. Tädet är håligt från mark upp till 60 cm och angripen av vitröta och 

      har rikligt  med mulm i håligheten. Dålig vitalitet. Avlägsnas 

 

 38. Hagtorn med en bredd på c:a 6 m och i höjd densamma. 

 



             39. Apel, dubbelstammad från 60 cm. Huvudstammen är hålig från mark upp till 1 m. 

                   Kronan är c:a 5 m bred och 4 m hög med en medelgod vitalitet. Kommer inte att bli  

                   långlivat. Kan tas bort. 

 

             40. Apel. Flerstammat från 65 cm. Kronan är c:a 6 m bred och   med c:a 4 m höjd och med 

                   dålig vitalitet. För att bibehållas krävs en kraftig beskärning.  

 

              41. Apel med stamdiameter 25 cm, kronbredd c:a 4 m och 3,5 m höjd. Trädet har dubbla 

        stammar  från 1m. Huvudstammen är hålig från 30cm till 1,75 m och håligheter finns på 

        flera ställen. Kronan mäter c:a 4 m i både bredd och höjd. Undermålig vitalitet.    

                     Avlägsnas.            

      

             42. Apel. Död. Avlägsnas. 

 

             43. En f. d. Apel som är död. Avlägsnas. 

             

             44.  Se nummer 43. 

 

             45. Hagtorn. Dubbelstammad från mark med en kronbredd på c:a 4 m och en höjden är   

                   5,5 m.  

    

46. Skogsalm. Dubbelstammad från mark. Kronbredd c:a 3m. Höjd c:a 7 m. Vitalitet god 

       till medelgod. 

 

47.   Apel, dubbelstammad från 70 cm med 2 håligheter i det nedre partiet efter 2 st  

       avlägsade huvudstammar. Kronar är c:a 5 m bred och  3,5 m hög och har en medelgod   

       vitalitet. Trädet behöver en ordentlig beskärning. Med tanke på håligheterna är inte   

       trädet värt att spara. 

 

 48.  Apel, flerstammad från 40 cm. Kronbredd c:a 6,2 m och med 4 m höjd. Vitaliteten är 

       dålig. Kraftigt svampangrepp på den västra huvudstammen av fnöskticka. Etablerad    

       vitröta i den nordöstra huvudstammen. Det finns flera döda, mindre partier utspritt. 

       Avlägsnas. 

 

49.  Apel. Stamdiametern är 25 cm. Kronan är c:a 6 m och höjden c:a 5 m. Medelgod 

       vitalitet. Rikligt med mindre, döda partier och en mycket dålig vitalitet. Avlägsnas. 

 

50.  Apel, flerstammad från 45 c:m, kraftigt ihålig och med etablerad vitröta. Trädet är i   

       det närmaste dött. Avlägsnas 

 

51.  Hagtorn. Flerstammat från mark. C:a 4,5 m bred krona och höjden är c:a 6 m. 

 

            52.  Apel. Flerstammad från 50 c:m, hålig från mark till förgreningen. Kronan är c:a 6 m 

                   bred och 5 m i höjd med relativt god vitalitet. Trädet behöver en kraftig beskärning 

                   om det skall behållas. Det finns även mycket vitröta i de nedre partierna. 

 

             53.  Apel. Dubbelstammat från 65 c:m. Kronbredd c:a 5,5m. Höjd c:a 5 m. Nedre delen av 

                    stammen är delvis hålig och vitröta finns runt omkring. Vitaliteten är mindre god. En  

       mindre fläkskada finns på den norra sidan på den södra huvudstammen, c:a 30 cm lång,  

       med vitröta. Dålig vitalitet.   

 

54.  Hagtorn, flerstammad från mark. Kronan är c:a 5,5 m bred och 7 m hög, vackert vuxen. 



       Kan gärna sparas. 

 

55.  Apel. Snedvuxen och kronförgreningar på 1m höjd. Nedre delen är kraftigt hålig och 

       med vitröta. Kronhöjd c:a 3 m och en bredd på 2,5 m. Vitaliteten är till 90% mycket 

       undermålig. Bör avlägsnas. 

 

56.  Apel. Dubbelstammad från 40 c:m och c .a 4 m bred  och 3,5 m hög krona.  

       Medelgod – dålig vitalitet. Fläkskador på de nedre partierna med kraftigt murken ved           

                    och  vitröta. Avlägsnas. 

 

 57.  Skogsek. Stammens diameter är 35 cm, rak och vackert vuxen som förgrenar sig 

        på 2 m höjd. Kronan är c:a 7 m bred och höjden är 18-20 m, välvuxen och vacker med  

        god till medelgod vitalitet. Väl värd att bevara. 

 

 58.   Apel, dubbelstammad från 30 cm med en krona på c:a 4 m bredd och 3,5m höjd. 

         Vitaliteten är dålig till medelgod. Det finns ett par fläkskador med angrepp av vitröta. 

         Kan avlägsnas, alt. beskäras. 

 

 59.   Apel.18 cm stamdiameter. Kronan är 2 m bred och c:a 4 m hög. Vitaliteten är i det 

         närmaste obefintlig i halva trädet, med mycket dött grenverk på den norra sidan. 

         Fläkskador med vitröta. Avlägsnas. 

 

  60.  Apel, dubbelstammad från 60 cm och med c:a 4 m bred krona. Höjd c:a 5 m. Fläk 

                 skador med vitröta på den östra delen. Mycket dålig vitalitet. Avlägsnas.    

 

          61.  Apel. Flerstammad från 30cm. C:a 4m bred krona och med en höjd av c:a 3m. Mycket 

                 dålig vitalitet. Det finns mindre, döda partier. En stam mot öster har en avlägsnad  

                sidogren, något hålig och med vitröta. Kan gärna avlägsnas. 

 

         62.  Apel, flerstammad från 40cm och med en kronbredd på c:a 9m. Höjden är c:a 5m. 

                Mycket dålig vitalitet. Rikligt med dött material i kronan. Eteblerad vitröta. 

                Avlägsnas. 

 

         63.  Apel. Flerstammad från 30cm med en c:a 8m bred krona, höjden c:a 4m. Ingen 

                vitalitet. Avlägsnas. 

 

              64.  Apel. Flerstammad från 60cm. Kronbredd c:a 5m. Höjd c:a 4m. Medelgod vitalitet. 

                   En stam mot norr har en hålighet på 70cm höjd med svartröta. Avlägsnas. 

 

            65.  Apel, flerstammad från 60cm. Bark saknas på stammarna. Dålig vitalitet. Stubben är 

                   uppmurken. Avlägsnas. 

 

 

             66.   Apel. Dubbelstammad från 60cm. Fläkskador på den norra huvudstammen med 

                     vitröta. Vitaliteten är dålig. Kronbredd c:a 4m och höjden densamma. Kan gärna 

                     avlägsnas. 

 

             67.  Hagtorn. Avlägsnas.   

 

            68.  Apel. Stamdiameter 25 cm med krokigt växande    huvudstam. Kronbredd c:a 4m, höjd 

        c:a 5m. Dålig vitalitet. Angripen av vitröta. Tas bort. 

 



 

               69.  Apel, flerstammad från 60 cm, kraftigt murket och hålig i stamfördelningen. Den    

                     västra huvudstammen är också hålig. Fläkskador på den västra huvudgrenen. 

                     Vitaliteten är medelgod. Kronbredd c:a 5m. Höjd c:a 5m. Även den norra 

                     huvudstammen är hålig. Vitröta finns sporadiskt.  

 

                70.  Hagtorn. Flerstammad från 70cm med en c:a 8m bred  och c:a 6m hög krona. God 

                       vitalitet. Ett vackert träd som bör bevaras. 

    

               71.  Apel. Flerstammad från 35cm och med en c:a 6m bred krona och c:a 3,5m hög. 

                      Mycket dålig vitalitet. Mycket dött grenverk i kronan. Avlägsnas.                 

 

                 72.  Apel. Flerstammad från 40cm. Rikligt med döda grenar i kronan. Kronbredd c:a 8m 

                      och höjden c:a 6m. Mycket dålig vitalitet. Avlägsnas. 

           

                73.  Apel, med stamdiameter 25cm, växande i ett större parti hägg. Kronan går inte att          

                       bedöma p. g. a. omgivande växter. Mycket dålig vitalitet. Rikligt med dött grenverk. 

                       Kan gärna avlägsnas. Gäller hela partiet 73, 74, 75. 

 

                76.  Apel, dubbelstammad  från 45cm. Kronan är c:a 6m bred och 4m hög och har en 

                       medelgod vitalitet. Den västra stammen har en kraftig barkskada, centralstammen  

                       har en djup hålighet på både östra och norra sidan. Kraftiga barkskador på flera 

                       huvudgrenar. Avlägsnas. 

 

                77.  Ett buskträd av hagtorn tillsammans med en hägg. Kan avlägsnas. 

   

                78.  Hagtorn. 

 

                79.  Apel. Trädet har en snedvuxen stam som förgrenar sig c:a 1m från den urprungliga 

                       huvudstammen som är borta. C:a 7m bred krona och c:a 3m hög. Mycket dålig  

                       vitalitet. Stubben är rik på mulm. Rikligt med dött grenverk. Avlägsnas. 

 

                 80.  Hägg. Fräsch och fin. Kanbli ett fint prydnadsträd. Bör sparas.     

 

                 81. Apel. Flerstammad från 70cm. Kronbredd c:a 10m och höjden c:a 5m. Medelgod 

                       vitalitet. Centralstammen som en gång fanns är avlägsnad och stubben är djupt 

                       ihålig tillsammans med ytterligare en som är på väg att fläka. Kraftiga barkskador 

                       på de södra delarna. Avlägsnas. 

 

                 82.  Apel. Flerstammad från 35cm. Nedre delen av trädet är fläkt och har en större 

                        hålighet som är infekterad av svartröta. Kronbredd c:a 5m. Höjd c:a 4m. Medelgod 

                        vitalitet. Avlägsnas. 

 

                  83.  Apel. Flerstammad från 145cm med c:a 6m bred krona och höjden c:a 4,5m. 

                       Dålig vitalitet. Vitröta finns efter en fläkskada på 1,6m höjd. Angripen av ticka och 

                       har en svår barkskada med vitröta mot norr. Avlägsnas. 

 

                84.  Skogsek. Stamdiameter 34cm. Kronbredd c:a 11m och höjden är c:a 12m. God 

                       vitalitet. Välvuxen med rundad krona. Ett vackert träd som bör behållas. 

 

                  85.  Apel, tillsammans med ett större antal hagtorn. Dubbelstammat från 30cm. Hela den 

                         norra delen är död. Det finns 2 större rotskott. Avlägsnas. 



 

                  86.  Hagtorn. 

  

                87.  Hagtorn. 

 

                88. 

 

                89.  Apel med stamdiameter 15cm. ”Kronbredd” c:a 3,5m och höjden är c:a 3m. 

                        Partiellt mycket dålig vitalitet annars medelgod. Angrepp av ticka på 60cm höjd. 

                        Myckt dött i grenverket. Halva kronan är död. Avlägsnas. 

                  

                 90.  Apel med stamdiameter 23cm. Kronbredd c:a 4m och höjden är c:a 3m. Vitaliteten 

                        är medelgod. Trädet är ihåligt från mark och upp till 50cm med både svart- och 

                        vitröta. Avlägsnas. 

 

                 91.  Apel med stamdiameter 18cm och kronbredd c:a 2,5m. Höjd c:a 3,5m. Det finns 

                        en bruten huvudgren, djupt ihålig. Vitaliteten är dålig. Stubben efter en huvudstam 

                        är murken och hålig. Det finns även en bruten huvudgren på stammens västra  

                        sida, barkfri och med svartröta. Avlägsnas. 

 

                 92.  Apel. Flerstammad från 40cm. Kraftigt hålig stubbe och huvudstammarna   är också 

                        håliga med vitröta. Större barkskador. Dålig vitalitet med tätvuxen krona som har en   

                        bredd på c:a 7m och hög c:a 5,5m. Trädet kan gärna avlägsnas. 

 

                 93.  Apel. I det närmaste död. Avlägsnas 

                  

                 94.  Apel. Flerstammad från 30cm. Kronbredd c:a 4m och höjd c:a 4m. Vitalitet dålig - 

                        till medelgod. Rikligt med barkskador och döda grenar. Den västra stammen är 

                        djup ihålig och angripen av vitröta. Avlägsnas. 

                    

                 95.  Skogsek. Avlägsnas. 

 

                 96.  Hagtorn. Avlägsnas. 

 

                 97.  Apel. Flerstammad från 50cm. Kronbredd c:a 5m. Höjd c:a 3,5m. Mycket dålig 

                        vitalitet. Den västra huvudstammen är död. Den södra stammen är till hälften i 

                        avsaknad av bark. Avlägsnas.  

 

                (98)  Stamdiameter 15cm. Kronan är c:a 4m bred och med samma höjd. Mycket dålig 

                        vitalitet. Barkskador från 1,5 – till 2m. Angreppav ticka på stammens norra del. 

                        Avlägsnas. 

 

                 98.  Apel, flerstammad från 40cm och med en kronbredd på c:a 5m och höjden är   

                         c:a 3,5m. Medelgod vitalitet. Huvudstammarna är delvis håliga med både svart- 

                         och vitröta. Trädet kan gärna avlägsnas.  

 

                  99.  Apel, dubbelstammad från 35cm. Kronbredd c:a 4,4m. Höjd c:a 4m. Vitaliteten 

                         är dålig – medelgod. Den norra stammen år hålig med vitröta samt sårskador av  

                         borttagna grenar, också med svamp. Åt NO är en grenstubbe som saknar bark  

                         och är rötskadad. Södra stammen på 40 cm höjd ären sårskada med röta. 

                         Avlägsnas. 

 



                106.  Apel. Ett lik. Avlägsnas tillsammans med en mindre hägg. 

 

                107.  Apel. Död. Avlägsnas. 

 

                108.  Apel. Kronbredd c:a 2,5m och lika hög. 3 tidigare stammar är borta och stubben 

                         är infekterad av både vit – och svartröta. Dålig – medelgod vitalitet. Avlägsnas. 

 

                109.  Apel, dubbelstammad från mark. Trädet har grova fläkskador. Angripet av vitröta. 

                         Den södra stammen saknar bark från mark till 70cm och med svartröta. Avlägsnas. 

 

                  110.  Hagtorn. Smalt växande. Avlägsnas.                

 

                  111.  Skogsek med en kronbredd på c:a 7m och en höjd på c:a 10m. Växer i ett buskage   

                          av slån. Kan avlägsnas. 

 

                  112.  Apel, flerstammad från 40c:m. Kronan är c:a 4m bred och är c:a 3,5m i höjd. 

                           Dålig vitalitet. Stammbasen har ett kraftigt angrepp av ticka. En stam mot SO är 

                           kraftigt hålig och saknar bark samt har angrepp av ticka. Avlägsnas. 

   

                  113.  Hägg. Ungträd. Avlägsnas. 

 

                  114.  Apel. Trödet ör dött. Avlägsnas. 

 

                  115.  Hagtorn. Avlägsnas. 

 

                  116.  Skogsek. 27cm stamdiameter och en kronbredd på c:a 5m och en höjd på c:a 8m. 

                           Kan både ha och mista. 

 

                  117.  Apel. Flerstammad från 50cm. Kronbredd c:a 3m. Höjd c:a 4m. Mycket dålig  

                          vitalitet. Rikligt med barkskador och dött grenverk. Avlägsnas. 

 

                  118.  Skogsek. Stamdiameter 23cm. Kronbredd c:a 7m. Höjden är c:a 10m. Vitaliteten  

                           är god. Trädet är välvuxet och vackert. Bör sparas. 

 

                  119.  Apel. Trädet är dött. Avlägsnas. 

 

                  120.  Apel med en liggande stam mot öster. En grov barkskada på ovansidan och en  

                          hålighet i stammen. Infekterad av både svart – och vitröta. Mycket dött grenverk. 

                          Avlägsnas. 

 

                  121.  Apel. Flerstammad från 45cm. C:a 8 m bred krona och c:a 6m hög. Medelgod 

                           vitalitet. Den södra stammen är hålig från 70cm. Vitröta finns på många ställen. 

                           Centralstammen är infekterad av honungsskivling vilket innebär att svampens  

                           mycel har ett utmärkt spridningsområde under mark och på sikt angripa ett större  

                           antal vedartade växter. Avlägsnas. 

 

                  122.  Apel, flerstammad från 50cm. Den västra stammenär inkortad och död. Kronan 

                           är c:a 7m bred och c:a 4m hög med dålig vitalitet. Centralstammen är avlägsnad. 

                           Den södra stammen kommer inte att bli långlivad. Avlägsnas. 

 

                  123.  Apel, dubbelstammad från 30cm. Kronan är c:a 8m och höjden c:a 6m. Medelgod 

                           vitalitet. Den NV stammen har en hålighet, 1,4m övermark. Detsamma gäller den   



 

               69.  Apel, flerstammad från 60 cm, kraftigt murket och hålig i stamfördelningen. Den    

                     västra huvudstammen är också hålig. Fläkskador på den västra huvudgrenen. 

                     Vitaliteten är medelgod. Kronbredd c:a 5m. Höjd c:a 5m. Även den norra 

                     huvudstammen är hålig. Vitröta finns sporadiskt.  

 

                70.  Hagtorn. Flerstammad från 70cm med en c:a 8m bred  och c:a 6m hög krona. God 

                       vitalitet. Ett vackert träd som bör bevaras. 

    

               71.  Apel. Flerstammad från 35cm och med en c:a 6m bred krona och c:a 3,5m hög. 

                      Mycket dålig vitalitet. Mycket dött grenverk i kronan. Avlägsnas.                 

 

                 72.  Apel. Flerstammad från 40cm. Rikligt med döda grenar i kronan. Kronbredd c:a 8m 

                      och höjden c:a 6m. Mycket dålig vitalitet. Avlägsnas. 

           

                73.  Apel, med stamdiameter 25cm, växande i ett större parti hägg. Kronan går inte att          

                       bedöma p. g. a. omgivande växter. Mycket dålig vitalitet. Rikligt med dött grenverk. 

                       Kan gärna avlägsnas. Gäller hela partiet 73, 74, 75. 

 

                76.  Apel, dubbelstammad  från 45cm. Kronan är c:a 6m bred och 4m hög och har en 

                       medelgod vitalitet. Den västra stammen har en kraftig barkskada, centralstammen  

                       har en djup hålighet på både östra och norra sidan. Kraftiga barkskador på flera 

                       huvudgrenar. Avlägsnas. 

 

                77.  Ett buskträd av hagtorn tillsammans med en hägg. Kan avlägsnas. 

   

                78.  Hagtorn. 

 

                79.  Apel. Trädet har en snedvuxen stam som förgrenar sig c:a 1m från den urprungliga 

                       huvudstammen som är borta. C:a 7m bred krona och c:a 3m hög. Mycket dålig  

                       vitalitet. Stubben är rik på mulm. Rikligt med dött grenverk. Avlägsnas. 

 

                 80.  Hägg. Fräsch och fin. Kanbli ett fint prydnadsträd. Bör sparas.     

 

                 81. Apel. Flerstammad från 70cm. Kronbredd c:a 10m och höjden c:a 5m. Medelgod 

                       vitalitet. Centralstammen som en gång fanns är avlägsnad och stubben är djupt 

                       ihålig tillsammans med ytterligare en som är på väg att fläka. Kraftiga barkskador 

                       på de södra delarna. Avlägsnas. 

 

                 82.  Apel. Flerstammad från 35cm. Nedre delen av trädet är fläkt och har en större 

                        hålighet som är infekterad av svartröta. Kronbredd c:a 5m. Höjd c:a 4m. Medelgod 

                        vitalitet. Avlägsnas. 

 

                  83.  Apel. Flerstammad från 145cm med c:a 6m bred krona och höjden c:a 4,5m. 

                       Dålig vitalitet. Vitröta finns efter en fläkskada på 1,6m höjd. Angripen av ticka och 

                       har en svår barkskada med vitröta mot norr. Avlägsnas. 

 

                84.  Skogsek. Stamdiameter 34cm. Kronbredd c:a 11m och höjden är c:a 12m. God 

                       vitalitet. Välvuxen med rundad krona. Ett vackert träd som bör behållas. 

 

                  85.  Apel, tillsammans med ett större antal hagtorn. Dubbelstammat från 30cm. Hela den 

                         norra delen är död. Det finns 2 större rotskott. Avlägsnas. 



 

                  86.  Hagtorn. 

  

                87.  Hagtorn. 

 

                88. 

 

                89.  Apel med stamdiameter 15cm. ”Kronbredd” c:a 3,5m och höjden är c:a 3m. 

                        Partiellt mycket dålig vitalitet annars medelgod. Angrepp av ticka på 60cm höjd. 

                        Myckt dött i grenverket. Halva kronan är död. Avlägsnas. 

                  

                 90.  Apel med stamdiameter 23cm. Kronbredd c:a 4m och höjden är c:a 3m. Vitaliteten 

                        är medelgod. Trädet är ihåligt från mark och upp till 50cm med både svart- och 

                        vitröta. Avlägsnas. 

 

                 91.  Apel med stamdiameter 18cm och kronbredd c:a 2,5m. Höjd c:a 3,5m. Det finns 

                        en bruten huvudgren, djupt ihålig. Vitaliteten är dålig. Stubben efter en huvudstam 

                        är murken och hålig. Det finns även en bruten huvudgren på stammens västra  

                        sida, barkfri och med svartröta. Avlägsnas. 

 

                 92.  Apel. Flerstammad från 40cm. Kraftigt hålig stubbe och huvudstammarna   är också 

                        håliga med vitröta. Större barkskador. Dålig vitalitet med tätvuxen krona som har en   

                        bredd på c:a 7m och hög c:a 5,5m. Trädet kan gärna avlägsnas. 

 

                 93.  Apel. I det närmaste död. Avlägsnas 

                  

                 94.  Apel. Flerstammad från 30cm. Kronbredd c:a 4m och höjd c:a 4m. Vitalitet dålig - 

                        till medelgod. Rikligt med barkskador och döda grenar. Den västra stammen är 

                        djup ihålig och angripen av vitröta. Avlägsnas. 

                    

                 95.  Skogsek. Avlägsnas. 

 

                 96.  Hagtorn. Avlägsnas. 

 

                 97.  Apel. Flerstammad från 50cm. Kronbredd c:a 5m. Höjd c:a 3,5m. Mycket dålig 

                        vitalitet. Den västra huvudstammen är död. Den södra stammen är till hälften i 

                        avsaknad av bark. Avlägsnas.  

 

                (98)  Stamdiameter 15cm. Kronan är c:a 4m bred och med samma höjd. Mycket dålig 

                        vitalitet. Barkskador från 1,5 – till 2m. Angreppav ticka på stammens norra del. 

                        Avlägsnas. 

 

                 98.  Apel, flerstammad från 40cm och med en kronbredd på c:a 5m och höjden är   

                         c:a 3,5m. Medelgod vitalitet. Huvudstammarna är delvis håliga med både svart- 

                         och vitröta. Trädet kan gärna avlägsnas.  

 

                  99.  Apel, dubbelstammad från 35cm. Kronbredd c:a 4,4m. Höjd c:a 4m. Vitaliteten 

                         är dålig – medelgod. Den norra stammen år hålig med vitröta samt sårskador av  

                         borttagna grenar, också med svamp. Åt NO är en grenstubbe som saknar bark  

                         och är rötskadad. Södra stammen på 40 cm höjd ären sårskada med röta. 

                         Avlägsnas. 

 



                106.  Apel. Ett lik. Avlägsnas tillsammans med en mindre hägg. 

 

                107.  Apel. Död. Avlägsnas. 

 

                108.  Apel. Kronbredd c:a 2,5m och lika hög. 3 tidigare stammar är borta och stubben 

                         är infekterad av både vit – och svartröta. Dålig – medelgod vitalitet. Avlägsnas. 

 

                109.  Apel, dubbelstammad från mark. Trädet har grova fläkskador. Angripet av vitröta. 

                         Den södra stammen saknar bark från mark till 70cm och med svartröta. Avlägsnas. 

 

                  110.  Hagtorn. Smalt växande. Avlägsnas.                

 

                  111.  Skogsek med en kronbredd på c:a 7m och en höjd på c:a 10m. Växer i ett buskage   

                          av slån. Kan avlägsnas. 

 

                  112.  Apel, flerstammad från 40c:m. Kronan är c:a 4m bred och är c:a 3,5m i höjd. 

                           Dålig vitalitet. Stammbasen har ett kraftigt angrepp av ticka. En stam mot SO är 

                           kraftigt hålig och saknar bark samt har angrepp av ticka. Avlägsnas. 

   

                  113.  Hägg. Ungträd. Avlägsnas. 

 

                  114.  Apel. Trödet ör dött. Avlägsnas. 

 

                  115.  Hagtorn. Avlägsnas. 

 

                  116.  Skogsek. 27cm stamdiameter och en kronbredd på c:a 5m och en höjd på c:a 8m. 

                           Kan både ha och mista. 

 

                  117.  Apel. Flerstammad från 50cm. Kronbredd c:a 3m. Höjd c:a 4m. Mycket dålig  

                          vitalitet. Rikligt med barkskador och dött grenverk. Avlägsnas. 

 

                  118.  Skogsek. Stamdiameter 23cm. Kronbredd c:a 7m. Höjden är c:a 10m. Vitaliteten  

                           är god. Trädet är välvuxet och vackert. Bör sparas. 

 

                  119.  Apel. Trädet är dött. Avlägsnas. 

 

                  120.  Apel med en liggande stam mot öster. En grov barkskada på ovansidan och en  

                          hålighet i stammen. Infekterad av både svart – och vitröta. Mycket dött grenverk. 

                          Avlägsnas. 

 

                  121.  Apel. Flerstammad från 45cm. C:a 8 m bred krona och c:a 6m hög. Medelgod 

                           vitalitet. Den södra stammen är hålig från 70cm. Vitröta finns på många ställen. 

                           Centralstammen är infekterad av honungsskivling vilket innebär att svampens  

                           mycel har ett utmärkt spridningsområde under mark och på sikt angripa ett större  

                           antal vedartade växter. Avlägsnas. 

 

                  122.  Apel, flerstammad från 50cm. Den västra stammenär inkortad och död. Kronan 

                           är c:a 7m bred och c:a 4m hög med dålig vitalitet. Centralstammen är avlägsnad. 

                           Den södra stammen kommer inte att bli långlivad. Avlägsnas. 

 

                  123.  Apel, dubbelstammad från 30cm. Kronan är c:a 8m och höjden c:a 6m. Medelgod 

                           vitalitet. Den NV stammen har en hålighet, 1,4m övermark. Detsamma gäller den   



                     norra stammen. Vitröta i håligheterna. Även den östra stammen är hålig.  

                           Avlägsnas. 

 

                  124.  Hagtorn. 

 

                  125.  Apel. Stamdiameter 25cm. Kronbredd c:a 4m. Höjd samma. Mycket dött gren- 

                           verk och dålig vitalitet. Stammen lutar kraftigt mot NO. Kraftigt angrepp av  

                           ticka. Avlägsnas. 

 

                  126.  Hagtorn. 

 

                  127.  En f. d. Apel. Avlägsnas. 

 

                  128.  Apel. Flerstammad från 35cm. Den norra stammen saknar bark och är i det   

                            närmaste död. Den västra har stora, döda partier. Kronbredd c: 5m. Höjd c:a  

                            3,5m. Vitaliteten är mycket dålig. Även barkskador. Avlägsnas. 

 

                   129.  Apel. Flerstammad från 40cm. Flera av stammarna är nästan helt i avsaknad 

                            av bark. Den norra har en större hålighet 20cm från centralstammen.Vitröta.  

                            C:a 6m bred krona och c:a 4m hög. Dålig vitalitet. Avlägsnas. 

 

                   130.  Apel. Flerstammad från mark och c:a 6m bred krona med en höjd av c:a 5m. 

                            Dålig till medelgod vitalitet. Den sydöstra stammen är uppfläkt från mark 

                            upp till 90cm med vitröta. Ett antal döda grenar. Det går att med beskärning 

                            få ett gott resultat och bibehållas. 

 

                   131.  Apel, flerstammad från 40cm. Kronbredd c:a 6m. Höjd c:a 5m. Vitaliteten  

                            är dålig till medelgod. Centralstammen är borttagen, saknar mycket bark och 

                            har vitröta. Från 40cm utgår en avtagen stubbe, hålig och med vitröta. Den södra 

                            stammen har en fläkt huvudgren som har början till att bli hålig och har både 

                            svart- och vitröta. Avlägsnas. 

 

                   132.  Apel. Flerstammad från 20cm och har en c:a 7m bred och c:a 6m hög krona. 

                            Vitaliteten är dålig – medelgod. På den nedre delen av huvudstammen är ett 

                            sår, 30cm högt och 15cm brett med frilagd ved med vitröta. Bör beskäras för 

                            att behållas. På den östra stammen är en sidogren som är borttagen uppfläkt till 

                            närmaste sidogren. Svart- och vitröta. Bör avlägsnas.   

 

                   133.  Apel, flerstammad från 40cm. Kronbredd c:a 10m och en höjd på c:a 7m. 

                            Dålig – medelgod vitalitet. Rikligt med döda, grövre partier och en stam mot 

                            norr har en större barkskada med frilagd ved, angripen av svart- och vitröta. 

                            Centralstammen är murken upp till 60 cm och hålig med samma svampar. 

                            Bör avlägsnas. 

 

                   134.  Apel, dubbelstammad från 50cm där den norra stammen är död. C.a 3,5m bred  

                            krona som är c:a 5m. Mycket dålig vitalitet. En stam mot öster är bruten och 

                            det finns en större hålighet med svartröta. Avlägsnas. 

 

                   135.  Apel som har varit 2-stammad, den norra delen är död, trädet är håligt från mark 

                            upp till 60cm och avsaknad av bark. Kronan är i det närmaste obefintlig. 

                            Avlägsnas.  

 



                   136.  Trädet är dött. Avlägsnas. 

 

                   137.  Apel. Flerstammad från 50cm, de västra och norra stammarna är avtagna och  

                            kvar är 50cm långa stubbar. Från mark och upp till överkant saknas bark där  

                            veden har både svart- och vitröta. Kronbredd c.a 2,5m, bredd c:a 3m. Avlägsnas. 

 

                   138.  Hagtorn.                    

 

                   139.  Apel, flerstammad från 50cm. Kronbredd c:a 6m. Höjd c:a 5m. Medelgod 

                            vitalitet. En död huvudstam och den östra stammen är borttagen. En stubbe från  

                            mark till 1m är djupt ihålig och saknar bark. Svart- och vitröta. Kan sparas om  

                            beskärning göres. 

 

                   140.  Apel. Flerstammad från 40cm. Kronbredd c:a 6m. Höjd c:a 5m. Medelgod  

                              vitalitet. En huvudgren är död. Det finns flera döda partier med rötsvamp och 

                              håligheter som också är infekterade. Avlägsnas. 

 

                     141.  Ett dött träd. Avlägsnas. 

 

                     142.  Apel. Kronbredd c:a 5m och en höjd på c:a 4,5m. Medelgod vitalitet. Trädet är 

                              flerstammat från 60cm. Den norra stammen är dåligt utvecklad. Avsaknad av 

                              bark och där veden är infekterad av svart- och vitröta. På den södra stammen är  

                              större sidogren fläkt och i det närmaste död. Trädet kan ev. sparas om  

                              beskärning göres. 

 

                     143.  Apel, flerstammad från 50cm. Den nordvästra stammen är i det närmaste död, 

                              angripen av svartröta. C:a 7m bred krona och en höjd på c:a 5m. Mycket 

                              dålig vitalitet. Avlägsnas. 

 

                     144.  Ett dött träd. Avlägsnas. 

 

                     145.  Apel. Kronan är c:a 1m bred och 3m hög. Avlägsnas. 

 

                     146.  Apel. Stamdiameter 25cm. Kronbredd c:a 3,5m. Höjd c:a 5m. Vitalitet dålig -  

                              medelgod. Trädet är uppfläkt från mark till 1,3m. Avsaknad av bark på den  

                              södra sidan. Kraftigt hålig och angripen av rötsvamp. Avlägsnas. 

 

                     147.  Ett dött träd. Avlägsnas. 

 

                     148.  Apel. Mycket dålig vitalitet. Sårskador i centralstammen och även den  

                             nordvästra. Svartröta. Gäller även den sydöstra stammen. Avlägsnas.     

             

                     149.  Ett dött träd. Avlägsnas. 

 

                     150.  Apel, dubbelstammat från 70cm och med en kronbredd på c:a 5m och höjden 

                              är densamma. 40cm upp är en hålighet i stammen. Rikligt med dött grenverk 

                              som är angripet av svartröta. Avlägsnas. 

 

                     151.  Apel. Flerstammad från 60cm. Den södra stammen är död, detsamma för den 

                              sydvästra. Kronbredd c:a 4m. Höjd c:a 3m. Vitaliteten närmast obefintligt. 

                              Barkskador på många krongrenar. Avlägsnas. 

 



                     152.  Apel. Stamdiameter 15cm. Rester efter tidigare stammar är kvar som stubbar. 

                              Den resterande stammen är hålig, angripen av vitröta. Kronan är inte värd  

                              namnet och vitaliteten är undermålig. Avlägsnas. 

 

                     153.  Apel. Mycket kraftiga sårskador och håligheter i stammen. Kronan är c:a 2,5m  

                              bred och c:a 2m hög. Vitalitet saknas. Avlägsnas. 

 

                     154.  Ett dött träd. Avlägsnas. 

 

                     155.  Apel. Flerstammad från 45cm. Kronbredd c:a 3,5m, höjden den samma. Dålig 

                              vitalitet. Stammarna mot väster och sydväst är döda, den västra saknar bark och 

                              är angripen av rötsvamp. Gäller även stammen mot sydost. Avlägsnas. 

 

                     156.  Apel, i det närmaste död. Avlägsnas. 

 

                     157.  Apel. Flerstammad från 40cm. Centralstammen är avbruten och med murken 

                              ved. Kronbredd c:a 5,5m. Höjd c:a 4m. Södra stammen är barkfri och har 

                              håligheter, angripen av svartröta. Stammen är också fri från bark från mark och 

                              15cm upp med vitröta. Flera döda partier i kronan. Avlägsnas. 

 

                     158.  Apel. Flerstammad från 40cm med c:a 7m bred krona och c:a 3m hög. Den östra  

                              stammen är död och har vid infästningen rikligt med rötsvamp. Norra stammen  

                              är död och har vitröta. Av grenverket finns mycket döda partier. Avlägsnas. 

 

                     159.  Apel, i det närmaste död. Avlägsnas. 

 

                     160.  Hagtorn. 

 

                     161.  Apel. Näst intill död. Avlägsnas. 

 

                     162.  Apel. Trädet är så illa i alla avseenden. Avlägsnas. 

 

                     163.  Apel. I det närmaste dött. Avlägsnas. 

 

                     164.  Apel. Flerstammad från 60cm. Centralstammen och den norra är döda med 

                              svartröta. På västra sidan vid mark är kraftiga barkskador också med svartröta. 

                              Avlägsnas. 

 

                     165.  Apel. Trippelstammad från 40cm. Den sydöstra stammen är död och den norra 

                              i det närmaste. Avlägsnas. 

 

                     166.  En f. d. apel. Avlägsnas. 

 

                     167.  Apel, utkonkurerad av ett antal hägg. Flerstammad från 35cm. Västra stammen 

                              är död med vitröta och centralstammen är i det närmaste död. Även en f. d.  

                              Stam mot sydost. Avlägsnas. 

 

                     168.  Apel. Har varit 3-stammad. Den norra stammen är borttagen, barkskador vid 

                              infästningen med svartröta. Den östra stammen är inkortad, har barkskador och 

                              vitröta. Kronbredd c:a 7m. Höjd c:a 5m. Saknar vitalitet. Avlägsnas. 

  




