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Inledning  

Trafikverkets arbete med vägnära träd 

I december 2001 togs ett beslut vid dåvarande Vägverkets huvudkontor (diarienummer: SA80A 
2001:30264) om att alléer längs med allmänna vägar juridiskt ska betraktas som väganordningar. 
Beslutets innehåll och definition av alléer är ibland svårt att applicera på verkligheten. Efter flera års 
arbete med alléer har vi kommit fram till att en bedömning av objektens huvudmannaskap därför bör 
göras i fält.  

Landskapskonventionen trädde i kraft 1 maj 2011 i Sverige. Trafikverket ska därmed skydda, förvalta och 
planera landskapet i vägmiljöer i enlighet med konventionens intentioner. 

Under 2016 fastställdes nya riktlinjer för sakområde Landskap (natur och kultur m.m.), som syftar till att 
tydliggöra vilka mål och rutiner som gäller kring Trafikverkets arbete med vägar, järnvägar och 
landskapets värden. De nya riktlinjerna ställer krav på hur Trafikverket ska bidra till att bibehålla och 
helst öka andelen naturvärden och kulturvärden inom infrastrukturen. Dessutom finns riktlinjer för hur 
påverkan på fauna ska regleras, t.ex. genom utformningen av faunapassager och genom att begränsa 
bullernivåerna i ekologiskt viktiga naturmiljöer.  

Alléer omfattas av både natur- och kulturmiljömål. De biologiska värdena ska säkras t.ex. genom att alléer 
med höga naturvärden inte ska minska i antal samt genom att sätta in kompensationsåtgärder för arbeten 
som riskerar att innebära negativa konsekvenser för ett eller flera träd. Trafikverket ska också sträva efter 
att hålla alléer långsiktigt vitala, friska och trafiksäkra. En naturlig variation vad gäller allétyper, bl.a. vad 
gäller ålder och artsammansättning, ska också finnas. Förutom de biologiska värdena ska man också 
beakta alléers kulturhistoriska värde. Det är därför viktigt att undersöka och bibehålla den historia och 
kunskap som finns kring alléer samt säkra alléernas utveckling och fortsatta varande i landskapet.  

Det finns ett stort antal sällsynta, hotade eller på annat sätt värdefulla arter som kan kopplas till gamla 
träd. Dels finns det bark- och vedlevande arter av lavar, mossor och svampar och dels finns det arter som 
finns inuti träden, till exempel många svamp- och insektsarter. Även större djur bor eller söker föda i 
träden, främst fladdermöss och fåglar.   

Alla identifierade objekt redovisas i en för Trafikverket gemensam databas, Miljöwebb Landskap. 
Databasen ska fungera som ett hjälpmedel vid arbeten längs väg och järnväg, där redovisas bl.a. artrika 
väg- och järnvägsmiljöer, vägträd och alléer, samt kulturminnen.  

Definitioner 

Alléer  

I Miljöbalken definieras en allé som minst fem lövträd i enkel eller dubbel rad som står i ett öppet 
landskap. Merparten av träden i en allé ska också bestå av vuxna träd för att allén ska vara biotopskyddad 
(se förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 7 kapitlet, Miljöbalken). I detta arbete har 
allédefinitionen utökats till trädrader längs allmän väg, både alléer som står i ett öppet landskap men även 
i tätorter och längs torvmossar (en gammal förstärkningsmetod av vägens bärighet). Trädens ålder spelar 
heller ingen roll, då även unga nyplanterade alléer behöver skötsel. Utgångspunkten blir därför 
huvudsakligen att identifiera träd som har större kultur- och naturmässiga värden, eller som kan komma 
att utveckla sådana, oavsett olika juridiska definitioner. 

Vägträd  

I vägområdet står ibland så kallade vägträd, det vill säga träd som inte innefattas av definitionen för alléer, 
men som Trafikverket ändå bedöms ha ansvar för och som kan bedömas vara speciella. Sådana träd kan 
precis som alléerna också ha höga kultur- och naturvärden. I detta arbete har vägträd definierats som 
grövre löv- eller barrträd ståendes solitärt eller i grupp längs allmän väg. En del av dessa träd är ibland 
naturminnesmärkta och ligger då inom Länsstyrelsens skötselansvar. Det händer dock att Trafikverket 
behöver åtgärda sådana träd, men det kan då ske först efter ett samråd med Länsstyrelsen. 
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Urval och bedömning 

Alléer och vägträd 

Den gamla databasen över alléer i Region Väst upprättades i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 
och är inte helt komplett. Det finns alléer längs det allmänna vägnätet som saknas i databasen. Ett annat 
problem är att vissa av databasens alléer inte står i vägområdet och därför behöver huvudmannaskapet 
bedömas. Vägträd finns inte i den gamla databasen. Databasen används inte i någon större utsträckning i 
Region Väst idag, även om grundmaterialet baseras på denna. Istället har Trafikverket upprättat en ny 
databas över objekt som rör natur- och kulturmiljö, Miljöwebb Landskap. 

Befintliga objekt och delar av övriga vägar i driftområdet inventerades i fält under våren 2013 av 
konsulterna Tove Adelsköld (Calluna) och Åsa Röstell (Tyréns) på uppdrag av Trafikverket. I samband 
med inventeringen av artrika vägkanter under sommaren 2013, då konsulterna och Trafikverkets 
miljöspecialister inventerade artrika vägkanter, kunde materialet kompletteras. Utöver alléerna från 
gamla databasen har också nya alléer och vägträd tillkommit vid inventeringen. Nuvarande status och 
huvudmannaskap för varje enskilt objekt bedömdes. Bedömningen utgår från att Trafikverket inte har 
huvudmannaskap för alléer och vägträd som tydligt står utanför vägområdet. Bedömningen är i vissa fall 
osäker. I dessa fall behövs vidare undersökningar göras och eventuellt kontakt tas med intilliggande 
fastigheter. De nyfunna alléerna och vägträden har inte lagts in i den gamla databasen. Däremot finns ett 
uppdaterat GIS-skikt med alla de objekt inlagda som redovisas i detta kunskapsunderlag. De alléer som 
har ett gammalt namn och ID härstammar från regionens tidigare allédatabas. Vid inventeringsarbetet 
2013 har även Länsstyrelsens GIS-skikt över skyddsvärda träd i Hallands län använts, som en guide för att 
hitta skyddsvärda träd i vägområdet. 

Vid inventering av en allé har endast de träd som Trafikverket bedöms ha skötselansvar för räknats. Det 
är även dessa sträckor som har ritats ut i detaljkartorna. I vissa fall innefattas både Trafikverkets och 
annan huvudmans träd i ett och samma alléobjekt, detta kommenteras i sådant fall i objektets tabell. Även 
några alléer och vägträd som bedömts tillhöra en annan huvudman har noterats och presenteras under 
kategori 3.  

I detta kunskapsunderlag har träden delats upp i tre kategorier av Trafikverkets miljöspecialister. I den 
första kategorin finns Trafikverkets mest prioriterade objekt. Den andra kategorin omfattar objekt som 
står i vägområdet, men som har ett lägre biologiskt eller kulturellt värde. Alla objekt ska visas särskild 
hänsyn och omfattas av årlig skötsel. Objekt som står tydligt längs med en tomtgräns eller utanför 
vägområdet tillhör annan huvudman, och en del av dessa har noterats för kännedom och presenteras 
under kategori 3.   

Objektstyp Kriterier Hänsyn Skötsel 

Kategori 1 - 
Prioriterade 
objekt 

Träd med höga biologiska 
och/eller kulturella värden som 
står i vägområdet och som 
behöver återkommande skötsel. 

Krävs. Arbeten som kan 
påverka träden får endast 
utföras efter samråd. 

Krävs. Området kring 
träden ska ge ett 
snyggt och välskött 
intryck. 

Kategori 2 - 
Övriga objekt 

Träd i vägområdet som har ett 
lägre biologiskt och kulturellt 
värde. 

Krävs. Arbeten som kan 
påverka träden får endast 
utföras efter samråd. 

Krävs. Området kring 
träden ska ge ett 
snyggt och välskött 
intryck. 

Kategori 3 – 
Objekt med 
annan 
huvudman 

Träd/alléer som står längs en 
tomtgräns eller tydligt står 
utanför vägområdet. 

Krävs. Arbeten som kan 
påverka träden får endast 
utföras efter samråd.  

Endast höjdröjning 
där ansvarig 
huvudman själv ej står 
för detta. 
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Skötselanvisning för alléer och vägträd  
I detta avsnitt beskrivs den skötsel och hänsyn som krävs för att alléerna och vägträden i regionen ska 
finnas kvar och ha möjlighet att utveckla sig även i framtiden. Skötselanvisningen utgår från kraven i 
Standardbeskrivning för Basunderhåll Väg (SBV). De konkreta kraven som ligger på Trafikverkets 
entreprenör gällande skötsel av alléer och vägträd behandlas i SBV 84 Allmänt, samt i SBV 84.14, men 
alléer kan också vara skyddade av Miljöbalken på olika sätt (om de t.ex. motsvarar Miljöbalkens definition 
av allé eller hyser skyddsvärda arter). Projektledaren för respektive driftområde har ett stort ansvar för 
att allt underhållsarbete utmed vägarna utförs så att Sveriges miljömål och Trafikverkets egna mål för 
natur- och kulturmiljöerna kan uppfyllas. Till sin hjälp har de Trafikverkets natur- och 
kulturmiljöspecialister.  

Hänsyn  

De flesta alléer, oavsett huvudmannaskap, omfattas av miljöbalkens generella biotopskydd 
(MB 7 kap. 11 §). Ingrepp i en sådan biotop kan, beroende på åtgärdens omfattning, kräva dispens från 
Länsstyrelsen. Vid oklarheter om dispens ska sökas bör naturvårdssamråd (MB 12 kap. 6 §) med 
Länsstyrelsen genomföras. En del vägträd och enskilda träd i alléer är naturminnesmärkta och har 
därmed särskilt områdesskydd (MB 7 kap. 10 §). Påverkan på dessa får inte göras och även här är ett 
naturvårdssamråd nödvändigt om träden kan påverkas av vägskötseln. Alléer och vägträd kan också vara 
viktiga för hotade växter och djur och är därmed även skyddade enligt Miljöbalkens särskilda 
bestämmelser om skydd av djur- och växtarter (MB 7 kap. 8 § och Artskyddsförordningen), det s.k. 
artskyddet.  

Arbeten som kan påverka träden i utpekade alléer och vägträd från alla kategorierna i detta 
kunskapsunderlag bör endast utföras efter internt samråd. Detta gäller dikningsåtgärder, 
ledningsarbeten, beläggningsarbeten etc. Vid sådana arbeten ska den miljöspecialist på Trafikverket 
Region Väst som ansvarar för alléer kontaktas i ett tidigt skede för samråd kring lämplig hänsyn.  
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Översiktstabell – Alléer och vägträd  
 

 

 

  

Kategori 1  
Prioriterade alléer och vägträd 

Alléer (antal objekt) 14 

Alléer (antal träd totalt) 673 

Alléer (meter totalt) 9 455 m 

Vägträd (antal objekt) 7 

Vägträd (antal träd totalt) 12 

Totalt antal prioriterade träd 785 

Kategori 2 
Övriga objekt 

Alléer (antal objekt) 3 

Alléer (antal träd totalt) 51 

Alléer (meter totalt) 355 m 

Vägträd (antal objekt) 4 

Vägträd (antal träd totalt) 10 

Totalt antal övriga träd 55 

Skötselstatus 

Objekt med skötselstatus bra  8 

Objekt med skötselstatus medel 15 

Objekt med skötselstatus dålig 5 

Objekt med skötselstatus okänd - 

Kategori 3 
Objekt med annan huvudman 

Alléer (antal objekt) 24 

Alléer (antal träd totalt) 1379 

Alléer (meter totalt) 7570 

Vägträd (antal objekt) 2 

Vägträd (antal träd totalt) 4 

Totalt antal övriga träd 1389 
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Översiktskarta – Alléer och vägträd 
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Objektsförteckning kategori 1 – Trafikverkets prioriterade alléer 
och vägträd 
 

E6, Söder om Snapparps rastplats, RESTAD  

Allé 

ID på karta 1  
Vägnummer E6 
Namn Söder om Snapparps rastplats, RESTAD 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan Minst 50 avenbokar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt Ca 410 m. 
Totalt antal träd >50 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Landsvägsallé. Tät rad av träd längs G/C-väg bredvid E6. Träden står inom 

vägområdet, dock hör cykelbanan till kommunens skötsel. Då trädens rötter 
är ett problem då de tränger upp och förstör asfalten behöver vi arbeta en 
del med objektet. Träden står dessutom för tätt, en del träd kan därför 
behöva gallras bort. Avgränsningen är osäker, troligen är sträckan längre. 
Om så blir fallet, kommer troligen även uppskattningen av antalet träd att 
höjas.  
Lite sly har kommit upp mellan träden, vilket kan tas bort.  
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506, Vindrarp, VINDRARP 

Allé 

ID på karta 2  
Vägnummer N 506 
Namn Vindrarp, VINDRARP 
Gammalt namn och ID [0506_0_Vindrarp] 
Östra sidan 2 ekar.  
Norra sidan  - 
Västra sidan 7 ekar.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 165 m x 2 = 330 m. 
Totalt antal träd 9 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Landsvägsallé. Ekallé med grova träd som står i ett kuperat landskap. Möjligt 

att området kan vara insektsintressant. Träden har lite döda grenar och ett 
av träden är döende men i övrigt finns i dagsläget inget starkt åtgärdsbehov. 
Det finns dock en del sly kring träden som kan röjas bort.  
En av ekarna behöver åtgärdas så snart som möjligt, stora grenar går över 
vägen och riskerar att ramla ner!  
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512, Pershult södra, PERSILT 

Vägträd 

ID på karta 3  
Vägnummer N 512 
Namn Pershult södra, PERSILT 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 1 lönn. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Lönnen står mittemot allén som går längs vägen på motsatt sida. Stammen 

har skadats, oklart av vad.  
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Vägträdet samt allén som står på östra sidan om vägen.  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Södra Halland Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

12 
 

513, Hishult, HISHULT 

Allé 

ID på karta 4  
Vägnummer N 513 
Namn Hishult, HISHULT 
Gammalt namn och ID [0513_0_Hishult] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 9 lindar samt 3 stubbar.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 9 träd samt 3 stubbar. 
Skötselstatus Dålig. 
Kommentarer Landsvägsallé. Allén kan behöva snyggas till med korrekt beskärning och 

borttagning av stam- och stubbskott. Det ligger stora stenar i allén. 
Det står ytterligare 5 lindar på tomtmark, som kan ses som en förlängning 
av allén.  
Vägområdets bredd är något oklar. 
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528, Värestorp, VÄRESTORP 

Vägträd 

ID på karta 5  
Vägnummer N 528 
Namn Värestorp, VÄRESTORP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 1 ask. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer En stor och välmående ask. Dock lite sly och stamskott kring stammen.  
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550, Kungsladugården, KUNGSLADUGÅRDEN 

Allé 

ID på karta 6  
Vägnummer N 550 
Namn Kungsladugården, KUNGSLADUGÅRDEN 
Gammalt namn och ID [0550_1_ NO Laholm] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 9 ekar. 
Västra sidan  - 
Södra sidan 9 askar. 
Meter vägsida totalt 65 + 125 = 190 m. 
Totalt antal träd 18 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Gårdsallé. Välmående, grova ekar. Det finns mulm i vissa, troligtvis kan 

träden vara insektsintressanta. De har beskurits fint, däremot finns det röjt 
material i vägkanten som behöver tas bort. En större stubbe av ek finns i 
allén. Det sitter ett finmaskigt hönsnät nedtill på askarnas stammar. Det 
behöver röjas kring askarna, bl.a. har vresros kommit in. 
En GC-väg har nyligen byggts nära den ena trädraden, oklart om åtgärder 
har gjorts för att skydda träden. 
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550, Skansen, LAGAHOLM 

Allé 

ID på karta 7  
Vägnummer N 550 
Namn Skansen, LAGAHOLM 
Gammalt namn och ID [0550_0_Skansen] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 7 lindar samt 1 död lind. Även 3 bokar och 1 sälg.  
Meter vägsida totalt 75 m. 
Totalt antal träd 11 träd samt 1 död lind. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Landsvägsallé. Ny G/C-väg har byggts utanför allén. Sälgen är yngre än de 

övriga träden. En död lind står kvar. Mycket sly och stamskott finns idag 
som behöver röjas bort, men det är ändå en relativt fin allé som gömmer sig 
där och som är väl värd att röjas fram.  

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Södra Halland Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

19 
 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Södra Halland Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

20 
 

552, Stjärnarp, STJÄRNARP 

Allé 

ID på karta 8  
Vägnummer N 552 
Namn Del av Stjärnarp, STJÄRNARP 
Gammalt namn och ID [0552_0_Stjärnarp] 
Östra sidan  - 
Norra sidan Totalt 35+3+3+10 = 51 träd samt 1 högstubbe. Okänt exakt vilka trädslag 

som ingår i objektet men i allén förekommer bl.a. ek, lönn, lind, ask och 
hästkastanj. 745+90+135 = 970 m. 

Västra sidan  - 
Södra sidan Totalt 3+5+1+1+5+3+12+2+11 = 43 träd samt 1 högstubbe. Okänt exakt 

vilka trädslag som ingår i objektet men i allén förekommer bl.a. ek, lönn, 
lind, ask och hästkastanj. 65+50+110+75+65+120 = 485 m. 

Meter vägsida totalt 970 + 485 = 1455 m.  
Totalt antal träd 94 träd, samt 2 högstubbar.  
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Herrgårdsallé. Lång allé med bitvis otydliga placeringar, denna del avser de 

träd som Trafikverket idag bedöms ha huvudmannaskap för (se Stjärnarp 
västra, STJÄRNARP för den del av allén som hör till annan huvudman idag). 
Huvudmannaskapet för allén är oklart, kontakt bör tas med markägare för 
att utreda ansvarsfrågan. Allén skulle behöva inventeras noggrannare samt 
upprätta en trädvårdsplan, för att avgöra hur många träd som bör skötas av 
Trafikverket, samt se över möjligheten att restaurera allén.  
Området kring herrgården är utpekat som en kulturhistorisk miljö, där även 
allén är omnämnd.  

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Södra Halland Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

21 
 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Södra Halland Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

22 
 

582, Trånget, KORNHULT 

Vägträd 

ID på karta 9  
Vägnummer N 582 
Namn Trånget, KORNHULT 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 4 ekar, 1 björk och 1 asp. 
Meter vägsida totalt 85 m. 
Totalt antal träd 6 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer Några av ekarna är grova. Hackspettshack och lavar finns på dem, möjligen 

är de naturvårdsintressanta. Står intill en lövdunge.  
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591, Norr Vapnö kyrka, VAPNÖ  

Allé 

ID på karta 10  
Vägnummer N 591 
Namn Norr Vapnö kyrka, VAPNÖ 
Gammalt namn och ID [0591_0_Norr Wapnö K:a] 
Östra sidan 76 askar, 1 stor samt ca 5 nyplanterade småplantor av ek.  
Norra sidan  - 
Västra sidan Ca 40 askar, 1 oxel samt ca 5 aspar och en ek. Även runt 100 små, 

buskliknande, nyplanterade lindar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 545 m x 2 = 1090 m. 
Totalt antal träd Ca 129 träd, samt ca 100 småträd på västra sidan som ej räknats med.  
Skötselstatus Dålig. 
Kommentarer Godsallé. Del av ett större allésystem. Lång och enhetlig, bitvis välröjd allé i 

ett öppet landskap. Norra halvan är i något sämre skick än i söder men i 
hela allén finns högstubbar/halvdöda träd och stubbar/luckor. På den 
västra sidan har ett sorts återplanteringsförsök gjorts, dock inte så lyckat. 
Allén behöver iståndsättas! 
Allén fortsätter norrut på väg 611, se 611, Vapnö östra, VAPNÖ (kategori 1) 
samt 611, Vapnö gods, VAPNÖ (kategori 3) för övriga delar av allén. 
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594, Sperlingsholms gods, SPERLINGSHOLM  

Allé 

ID på karta 11 
Vägnummer N 594 
Namn Sperlingsholms gods, SPERLINGSHOLM 
Gammalt namn och ID [0591_0_Sperlingsholms gods] 
Östra sidan 22 hästkastanjer, 14 askar, 13 ekar, 2 lönnar och 2 klibbalar, samt 2 döda 

träd av lind/alm. 
Norra sidan  - 
Västra sidan 39 hästkastanjer, 9 askar, 7 lönnar, 5 klibbalar, 3 bokar, 1 ek samt 2 döda 

träd. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 1 510 m x 2 = 3 020 m. 
Totalt antal träd 117 träd samt 4 döda träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Godsallé. Äldre träd med en del naturvärden. Det är ganska bra röjt, dock 

har allén några döda träd, de övriga träden har lite döda grenar men är i 
övrigt okej.  
Allémossa, guldlocksmossa och kyrkogårdslav noterades vid inventering. 
Ett av Hallands mest värdefulla lövskogsområden ligger i närheten av 
objektet, vilket troligtvis bidragit till epifytfloran.  
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601, Tiarps herrgård, TIARP  

Allé 

ID på karta 12 
Vägnummer N 601 
Namn Tiarps herrgård, TIARP 
Gammalt namn och ID [0601_0_Tiarps herrgård] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 18 almar, 2 bokar och 1 ek. 
Västra sidan  - 
Södra sidan 48 almar, 15 lindar, 3 små ekar och 2 döda småträd. 
Meter vägsida totalt 565 m x 2 = 1 130 m. 
Totalt antal träd 87 träd samt 2 döda småträd. 
Skötselstatus Dålig. 
Kommentarer Herrgårdsallé. Almarna är stora men har kapats, de är mer eller mindre 

döende. Allén är överlag misskött, det har planterats nya träd men dessa 
har inte heller skötts om ordentligt. På grund av sin ålder bör almarna ha 
naturvärden i form av svampar och insekter. 
Ett ombyggnadsprojekt är planerat för vägen, dock är det inte bestämt när 
projektet ska påbörjas, men troligtvis under 2014. En inventering av allén 
har gjorts under sommar och höst 2013 av Naturcentrum AB där lavar, 
mossor, svampar, skalbaggar och fladdermöss eftersöktes (rapport 
kommer, se referenser). Inventeringen visade på förekomst av rödlistade 
arter. Eftersom träden är döende och barken faller av träden, kommer 
underlaget för mossor och lavar snart att vara borta. I framtiden kommer 
träden därför vara mest intressanta för arter som lever på och av död ved.  
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611, Vapnö östra, VAPNÖ  

Allé 

ID på karta 13 
Vägnummer N 611 
Namn Vapnö östra, VAPNÖ 
Gammalt namn och ID [0611_0_Vapnö gods]  
Östra sidan  - 
Norra sidan 11 oxlar, 9 askar, 5 lindar, 2 ekar, 1 alm, 1 bok och 4 döda träd. 
Västra sidan  - 
Södra sidan 29 askar, 6 oxlar, 5 lindar, 3 ekar, 2 almar och 1 hästkastanj. 
Meter vägsida totalt 250 + 320 = 570 m. 
Totalt antal träd 75 träd samt 4 döda träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Godsallé. Här växer flera mycket grova träd. Denna allé ingår i ett större 

allésystem. Den övriga delen av allésystemet som ligger på väg 611, söder 
om denna del, sköts av godset. Höga naturvärden verkar finnas, många 
insektshål noterades bland annat. Det är ganska bra röjt, med det finns en 
del döda träd.  
Allén fortsätter söderut, se 591, Norr Vapnö kyrka, VAPNÖ (kategori 1) 
samt 611, Vapnö gods, VAPNÖ (kategori 3) för övriga delar av allén.  
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613, Harplinge, HARPLINGE 

Allé 

ID på karta 14  
Vägnummer N 613 
Namn Harplinge, HARPLINGE 
Gammalt namn och ID [0612_0_Harplinge] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 7 ekar. 
Västra sidan  - 
Södra sidan 7 ekar. 
Meter vägsida totalt 115 + 220 = 335 m. 
Totalt antal träd 14 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Landsvägsallé. En allé med grova ekar, vilka flera är naturminnesmärkta. 

Fler ekar finns på en tomt intill. Det växer mycket lavar växer på träden. 
Beskärning får endast utföras i samråd med Länsstyrelsen.  

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Södra Halland Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

33 
 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Södra Halland Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

34 
 

614, Timmersjö, HALLAGÅRD  

Vägträd 

ID på karta 15 
Vägnummer N 614 
Namn Timmersjö, HALLAGÅRD 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ek.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Trädet ser ut att må bra, men det finns en del döda grenar. Objektet står i 

gränsområdet mellan det hävdade vägområdet och bakomliggande mark.  
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615, Harplinge kyrka, HARPLINGE 

Allé 

ID på karta 16 
Vägnummer N 615 
Namn Harplinge kyrka, HARPLINGE 
Gammalt namn och ID [0616_0_Harplinge k:a] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 9 ekar. 
Meter vägsida totalt 90 m. 
Totalt antal träd 9 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Kyrkogårdsallé. Äldre ekar i kyrkomiljö, en del är naturminnesmärkta. 

Västerut finns fler, dock inte lika grova, ekar i slänterna på båda sidor 
vägen, med de flesta av dessa står utanför vägområdet. 
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615, Klockaregården, HARPLINGE  

Vägträd 

ID på karta 17 
Vägnummer N 615 
Namn Klockaregården, HARPLINGE 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 1 ek. 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer En ganska grov ek som står i vägområdet. Trädet har några döda grenar. 

Det är en lucka mellan eken och resten av allén. 
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627, Täckinge, TÄCKINGE 

Vägträd 

ID på karta 18 
Vägnummer N 627 
Namn Täckinge, TÄCKINGE 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ek. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer En vägek som står i ett öppet landskap.  
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636, Pramma eke, FOTSTAD ÄLVASJÖ 

Vägträd 

ID på karta 19 
Vägnummer N 636 
Namn Pramma eke, FOTSTAD ÄLVASJÖ 
Gammalt namn och ID [N 636, Pramma Eke/Enslöv] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 1 ek. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Mycket stor ek. Trädet ser ut att ha god vitalitet. Inget sly växer runt trädet, 

inget åtgärdsbehov finns idag.  
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638, Breareds kyrka, BREAREDS PRÄSTGÅRD  

Allé 

ID på karta 20 
Vägnummer N 638 
Namn Breareds kyrka, BREAREDS PRÄSTGÅRD 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 5 ekar, 3 askar och 1 körsbär.  
Västra sidan  - 
Södra sidan 8 ekar, 2 askar, 1 lönn och 1 körsbär. 
Meter vägsida totalt 150 m x 2 = 300 m. 
Totalt antal träd 21 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Kyrkogårdsallé. Några grova och flera medelstora ekar längs vägen upp mot 

kyrkan. Även några andra trädslag har kommit upp, se ovan. Det finns 10 
unga sparade lönnar väster om allén. Ytterligare västerut finns flera träd 
som delvis står i vägområdet och delvis på tomter. Även österut finns fler 
träd men dessa står också på tomter eller på kyrkans mark. En 
naturminnesmärkt ek finns i allén. I allén finns några unga lönnar som 
släppts upp i luckorna.  
Slyröjning behövs göras. Man behöver rätta till äldre, dåligt utförda, 
beskärningar. 
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678, Lilla Susegård, KVIBILLE 

Allé 

ID på karta 21 
Vägnummer N 678 
Namn Lilla Susegård, KVIBILLE 
Gammalt namn och ID [0634_1_Kvibille] 
Östra sidan 16 lönnar och 3 hästkastanj.  
Norra sidan  - 
Västra sidan 10 hästkastanjer, 1 lönn samt 1 högstubbe. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 100 + 175 = 275 m. 
Totalt antal träd 30 träd samt en högstubbe. 
Skötselstatus Dålig. 
Kommentarer Landsvägsallé som fungerar som infart söderifrån in till Kvibille. Många 

träd är i sämre skick. Träden i norr står längre från vägen. Några dåligt 
utförda beskärningar har gjorts på träden. En del kvarlämnat material 
ligger i dikena.  
Sly behöver röjas undan samt beskärning kan behövas.  
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Objektsförteckning kategori 2 – Övriga alléer och vägträd i 
vägområdet 

518, Skottorp, SKUMMESLÖV  

Allé 

ID på karta 22 
Vägnummer N 518 
Namn Skottorp, SKUMMESLÖV 
Gammalt namn och ID [0518_0_Skottorp k:a] 
Östra sidan 14 bokar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 140 m. 
Totalt antal träd 14 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Landsvägsallé. Planterad allé som står en bit från vägen. Den planterades 

för ca 10 år sedan av Trafikverket. Kontakt bör tas med markägaren för att 
utreda huvudmannaskapet. 
En äldre bokallé finns på andra sidan vägen, som dock står på tomtmark 
innanför en häck.  
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537, Trälshult, TRÄLSHULT 

Allé 

ID på karta 23 
Vägnummer N 537 
Namn Trälshult, TRÄLSHULT 
Gammalt namn och ID [0537_0_Knäred-Hinneryd] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 18 lönnar, 7 lindar, 1 ek, 1 björk och 1 rönn. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 130 m. 
Totalt antal träd 28 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Kommentarer Landsvägsallé. Allé med hamlade träd. En större lucka finns mellan träden. 

Fågelholkar finns på varje träd. En stenmur/resterna av en stenmur finns 
längs med allén. Slyröjningen har skötts väldigt dåligt, behöver åtgärdas! 
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562, Bruket, MÖLLAN 

Vägträd 

ID på karta 24 
Vägnummer N 562 
Namn Bruket, MÖLLAN 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 4 lönnar. 
Västra sidan  - 
Södra sidan 1 ask, 1 ek, 5 stubbar samt 1 högstubbe. 
Meter vägsida totalt 125 + 85 = 210 m. 
Totalt antal träd 6 träd samt 5 stubbar och 1 högstubbe.  
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Två delar, norra sidan mer alléliknande. Vägträd som står i ett kuperat 

landskap, längs vägen som går ner mot gården Bruket. Några stamskott och 
döda grenar finns, men i övrigt är det väl röjt mellan träden. Naturvärden 
finns, bl.a. noterades allémossa på träden.  
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579, Körsveka, KÖRSVEKA 

Vägträd 

ID på karta 25 
Vägnummer N 579 
Namn Körsveka, KÖRSVEKA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 1 ek. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Står vid en hage.  
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613, Skintaby, SKINTABY 

Vägträd 

ID på karta 26 
Vägnummer N 613 
Namn Skintaby, SKINTABY 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ek. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer En medelgrov ek som står vid vägen i ett öppet landskap, har beskurits fint. 

Står vid en traktorutfart från åker. Inga stamskador och inget sly. 
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614, Lyngåkra, LYNGÅKRA 

Allé 

ID på karta 27 
Vägnummer N 614 
Namn Lyngåkra, LYNGÅKRA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 7 askar och 2 ekar.  
Meter vägsida totalt 85 m. 
Totalt antal träd 9 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Landsvägsallé med ek och ask.  
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650, Mahult, MAHULT  

Vägträd 

ID på karta 28 
Vägnummer N 650 
Namn Mahult, MAHULT 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ek. 
Norra sidan  - 
Västra sidan 1 ek. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Vägekar som står en liten bit ifrån varandra, i Mahults by. Runt det östra 

trädet finns det en del sly som bör röjas undan. Trädet har i övrigt god 
vitalitet, med få döda grenar men dock med en större stamskada. Mulm i 
trädet, vilket kan visa sig vara naturvårdsintressant för bl.a. insekter.  
Vägområdet är ganska litet, därför hamnar träden utanför Trafikverkets 
huvudmannaskap.  
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Objektsförteckning kategori 3 – Alléer och vägträd med annan 
huvudman 

115, Pedershov, MENLÖSA  

Allé 

ID på karta 29 
Vägnummer N 115 
Namn Pedershov, MENLÖSA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan Ca 35 lindar och 5 rönnar. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 400 m. 
Totalt antal träd Ca 40 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Landsvägsallé. Lång och enhetlig allé med friska, relativt unga lindar som 

står utanför vägområdet. 
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507, Koarp, KOARP 

Vägträd 

ID på karta 30 
Vägnummer N 507 
Namn Koarp, KOARP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 3 hästkastanjer. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Träden står ganska långt från vägkanten. Huvudmannaskapet kan upplevas 

som oklart, men träden har bedömts huvudsakligen stå utanför 
vägområdet. Sly behöver röjas kring träden.  
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507, Vallåsen, VÅXTORP 

Allé 

ID på karta 31 
Vägnummer N 507 
Namn Vallåsen, VÅXTORP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 7 ekar och 4 björkar.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 105 m. 
Totalt antal träd 11 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Trädgårdsallé. Svag allékaraktär. Står som en tomtavgränsning vid 

träindustrin. En del av träden kan dock uppfattas stå i vägområdet. 
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512, Pershult, PERSILT 

Allé 

ID på karta 32 
Vägnummer N 512 
Namn Pershult, PERSILT 
Gammalt namn och ID [0512_0_Pershult] 
Östra sidan 13 lönnar, varav en högstubbe som fortfarande lever. Även 4 lindar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 17 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer Gårdsallé. En fin och värdefull allé med höga naturvärden, bl.a. 

guldlocksmossa, allémossa, svampar, stare i holkarna och insektsgångar 
noterades vid inventering. 
Lite stamskott och döda grenar – äldre träd med håligheter, men ändå med 
relativt god vitalitet.  
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516, Skummeslövs kyrka, SKUMMESLÖV  

Allé 

ID på karta 33 
Vägnummer N 516 
Namn Skummeslövs kyrka, SKUMMESLÖV 
Gammalt namn och ID [0516_0_Skottorp kyrka_SKUMMESLÖV] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 16 hästkastanjer. 
Meter vägsida totalt 175 m. 
Totalt antal träd 16 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Kyrkogårdsallé. En välskött och prydlig allé. Dock är beskärningarna på 

träden dåligt utförda, en del ”rockhängare” finns kvar. 
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524, Söder om Slätten, SKOTTORP  

Vägträd 

ID på karta 34  
Vägnummer N 524 
Namn Söder om Slätten, SKOTTORP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 hästkastanj. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Fint vägträd som står i ett öppet landskap. En liten del av kronan har blivit 

höjdröjd. 
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528, Stora Menlösa, MENLÖSA  

Allé 

ID på karta 35 
Vägnummer N 528 
Namn Stora Menlösa, MENLÖSA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 34 lindar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan 31 lindar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 355 m x 2 = 710 m. 
Totalt antal träd 65 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Gårdsallé. En fin och enhetlig, relativt ung lindallé som går upp till gården 

Stora Menlösa. En fortsättning finns, med äldre träd av blandade trädslag, 
på en enskild väg som fortsätter fram till gården.  
Allén är välskött, någon avsliten gren finns men i övrigt mår de flesta träden 
bra.  
Kontakt bör tas med markägaren, som planterat allén, för att utreda 
huvudmannaskapet. 
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541, Annelund, MAMMARP  

Allé 

ID på karta 36 
Vägnummer N 541 
Namn Annelund, MAMMARP 
Gammalt namn och ID [Annelund] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 16 lönnar. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 90 m. 
Totalt antal träd 16 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer Trädgårdsallé. Äldre träd med en del skador samt trädkronor som går ut 

över vägen. Naturvärde finns, vilket kommer att öka med tiden.  
Står som en tomtavgränsning längs gården.  
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541, Tjärby ängar, TJÄRBY 

Allé 

ID på karta 37 
Vägnummer N 541 
Namn Tjärby ängar, TJÄRBY 
Gammalt namn och ID [0541_1_Snapparp-Veinge] Tidigare borttagen. 
Östra sidan  - 
Norra sidan 15 träd. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 120 m. 
Totalt antal träd 15 träd. 
Skötselstatus Medel 
Kommentarer Trädgårdsallé. Objektet har ej besökts under 2013, så antal träd samt 

trädslag och skötselstatus är något osäker.  
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541, Tjärby, TJÄRBY 

Allé 

ID på karta 38 
Vägnummer N 541 
Namn Tjärby, TJÄRBY 
Gammalt namn och ID [0541_0_Snapparp-Tjärby k:a] Tidigare borttagen. 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 12 oxlar. 
Meter vägsida totalt 45 m. 
Totalt antal träd 12 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Trädgårdsallé. Ung oxelallé intill en mur som inhägnar en trädgård. Gräset 

är klippt kring träden.  
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550, Väster om Skansen, LAGAHOLM 

Allé 

ID på karta 39 
Vägnummer N 550 
Namn Väster om Skansen, LAGAHOLM 
Gammalt namn och ID [Bortanför Skansen]  
Östra sidan  - 
Norra sidan 5 träd. Troligtvis oxlar.  
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 20 m. 
Totalt antal träd 5 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Trädgårdsallé. Står bakom liten häck. Objektet har ej besökts under 2013, 

bedömningen är därför något osäker. 
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552, Stjärnarp östra, STJÄRNARP 

Allé 

ID på karta 40 
Vägnummer N 552 
Namn Stjärnarp östra, STJÄRNARP 
Gammalt namn och ID Del av [0552_0_Stjärnarp] 
Östra sidan  - 
Norra sidan Totalt ca 3+16 = 19 träd samt 1 högstubbe. Okänt exakt vilka trädslag som 

ingår i objektet men i allén förekommer bl.a. ek, lönn, lind, ask och 
hästkastanj. 50+200 = 250 m. 

Västra sidan  - 
Södra sidan Totalt ca 1+1+1+3+13 = 19 träd. Okänt exakt vilka trädslag som ingår i 

objektet men i allén förekommer bl.a. ek, lönn, lind, ask och hästkastanj. 180 
m.  

Meter vägsida totalt 250 + 180 = 430 m.  
Totalt antal träd Ca 38 träd, samt 1 högstubbe.  
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Godsallé. Ingår i en lång allé med bitvis otydliga placeringar, vissa sträckor 

har tydliga alléer, andra sträckor har alléer utanför vägområdet. Vissa 
sträckor har mer strödda vägträd i vägområdet, intill skog och ibland 
otydligt om de är en del av skogen. De träd som räknats här står nära vägen 
men utanför vägområdet. Fler träd finns längs sträckan. 
Allén har delats upp i två objekt, där denna del står utanför vägområdet 
eller på tomtmark (för den del som bedömts tillhöra Trafikverket, se 
Stjärnarp, STJÄRNARP). Oklart vem som bär huvudansvaret för denna del 
av allén. Kontakt bör tas med markägare för att utreda ansvarsfrågan.  
Somliga ekar är mycket grova med högt naturvärde.  
Området kring herrgården är utpekat som en kulturhistorisk miljö, där även 
allén är omnämnd.  
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563, Tönnersjö kyrka, TÖNNERSJÖ  

Allé 

ID på karta 41 
Vägnummer N 563 
Namn Tönnersjö kyrka, TÖNNERSJÖ 
Gammalt namn och ID [0563_0_Tönnersjö K:a] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 11 lönnar och 2 bokar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 13 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Kyrkogårdsallé. Tidigare hamlad lönnallé, med lite äldre lönnar intill en 

kyrka. Det finns mycket påväxt på träden, bl.a. bandbrosklav, rosettbrosklav 
och mycket mossa. Två vägbokar står närmast korsningen. 
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564, Krontorp, KRONTORP 

Allé 

ID på karta 42 
Vägnummer N 564 
Namn Krontorp, KRONTORP 
Gammalt namn och ID [0564_0_Trönninge-Krontorp] Tidigare borttagen. 
Östra sidan  - 
Norra sidan Ca 139 lindar. 
Västra sidan  - 
Södra sidan Ca 139 lindar. 
Meter vägsida totalt 725 m x 2 = 1 450 m. 
Totalt antal träd Ca 278 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Gårdsallé. Lång allé som leder upp till gården/godset. Allén består av unga 

och relativt nyplanterade träd, vilka bildar en rak, enhetlig och lång allé. 
Träden har nyligen beskurits, det är fint skött av gården. Några av träden 
har stöttor.  
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567, Lundagård, RÖINGE 

Allé 

ID på karta 43 
Vägnummer N 567 
Namn Lundagård, RÖINGE 
Gammalt namn och ID [567_Lönnagård/Röinge] 
Östra sidan 5 lönnar och 1 ask. 50 m. 
Norra sidan  - 
Västra sidan 10 björkar, varav 2 små. 1 stubbe. 35 + 25 = 60 m 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 50 + 60 = 110 m. 
Totalt antal träd 16 träd samt 1 stubbe. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Landsvägsallé. Några vägnära rader av träd i gårds/bymiljö. De står i korta 

avsnitt längs hagmarker mellan trädgårdarna, de bedöms stå utanför 
vägområde alternativt fungera som tomtavgränsningar, därför ligger dessa 
under annan huvudman. 
Björkarna är i sämre skick, de övriga ser bättre ut.  
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569, Backasjön, TÖNNERSJÖ 

Allé 

ID på karta 44 
Vägnummer N 569 
Namn Backasjön, TÖNNERSJÖ 
Gammalt namn och ID [0569_1_Tönnersjö] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 18 lindar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 105 m. 
Totalt antal träd 18 träd.  
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Trädgårdsallé. Objektet har ej besökts under 2013, så antal träd samt 

trädslag och skötselstatus är något oklar. 
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569, Djäknebol, TÖNNERSJÖ 

Allé 

ID på karta 45 
Vägnummer N 569 
Namn Djäknebol, TÖNNERSJÖ 
Gammalt namn och ID [569_0 Tönnersjö] Tidigare borttagen. 
Östra sidan 9 popplar, oklart vilken typ. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 85 m. 
Totalt antal träd 9 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Landsvägsallé. Ligger intill trädgårdshandel. Det finns även en yngre allé på 

andra sidan vägen, utanför vägområdet och innanför staket.  
Det gamla objektet var 18 lindar som stod som ”vindskydd till plantskolan”, 
vilka idag har ersatts av popplar.  
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569, Krokagården, TÖNNERSJÖ DJÄKNEBOL  

Allé 

ID på karta 46 
Vägnummer N 569 
Namn Krokagården, TÖNNERSJÖ DJÄKNEBOL 
Gammalt namn och ID [569_4_Eldsberga-Tönnersjö] Tidigare borttagen.  
Östra sidan  - 
Norra sidan 63 popplar, ev balsampopplar. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 500 m. 
Totalt antal träd 63 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Landsvägsallé. Lång poppelrad längs plantskolans mark. En avenbokshäck 

och ett staket står utanför allén. En del sly har också kommit upp mellan 
träden.  
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569, Norr Sjöholma, TÖNNERSJÖ DJÄKNEBOL 

Allé 

ID på karta 47 
Vägnummer N 569 
Namn Norr Sjöholma, TÖNNERSJÖ DJÄKNEBOL 
Gammalt namn och ID [0569_3_Eldsberga-Tönnersjö] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 5 oxlar. 
Meter vägsida totalt 30 m. 
Totalt antal träd 5 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Trädgårdsallé. Objektet har ej besökts i fält 2013, därför är bedömningen 

något osäker.  
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569, Sjögården, TÖNNERSJÖ  

Allé  

ID på karta 48 
Vägnummer N 569 
Namn Sjögården, TÖNNERSJÖ 
Gammalt namn och ID [Sjögården-Tönnersjö] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 5 oxlar.  
Meter vägsida totalt 40 m. 
Totalt antal träd 5 träd.  
Skötselstatus Bra.  

Kommentarer Trädgårdsallé. Hamlade oxlar som sköts av fastighetsägaren.  
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569, Sjöholma, TÖNNERSJÖ  

Allé  

ID på karta 49 
Vägnummer N 569 
Namn Sjöholma, TÖNNERSJÖ 
Gammalt namn och ID [0569_2_Tönnersjö] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 6 träd. Lönn, lind och hästkastanj. 
Meter vägsida totalt 75 m. 
Totalt antal träd 6 träd.  
Skötselstatus Medel. 

Kommentarer Trädgårdsallé. Objektet har ej besökts under 2013, så antal träd, trädslag 
samt skötselstatus är därför något oklar. 
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585, Laholm, LAHOLM 

Allé  

ID på karta 50 
Vägnummer N 585 
Namn Laholm, LAHOLM 
Gammalt namn och ID [0585_1_LaholmC/Lagan] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 77 oxlar.   
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 360 m. 
Totalt antal träd 77 träd. 
Skötselstatus Bra. 

Kommentarer Landsvägsallé. Objektet har ej besökts under 2013, så antal träd samt 
trädslag och bedömning är något osäker.  
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611, Vapnö gods, VAPNÖ 

Allé  

ID på karta 51 
Vägnummer N 611 
Namn Vapnö gods, VAPNÖ 
Gammalt namn och ID [0611_0_Vapnö gods] 
Östra sidan >300 träd. Ask, alm och lind. 
Norra sidan  - 
Västra sidan >300 träd. Ask, alm och lind.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 1040 m x 2 = 2080 m 
Totalt antal träd >600 träd. 
Skötselstatus Medel.  

Kommentarer Godsallé. Dubbelradig allé som går förbi gården Vapnö. Det finns en del 
döda träd och flera träd riskerar att skadas av kor som rör sig fritt i delar av 
allén. Särskild uppgörelse finns sedan tidigare att Vapnö förvaltar och 
sköter denna allé. Allén fortsätter mot nordöst (se 611, Vapnö östra, 
VAPNÖ) samt på väg 591 väst om detta objekt (se 591, Norr Vapnö kyrka, 
VAPNÖ). 
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634, Kvibille kyrka, KVIBILLE  

Allé 

ID på karta 52 
Vägnummer N 634 
Namn Kvibille kyrka, KVIBILLE 
Gammalt namn och ID [0634_0_Kvibille K:a] 
Östra sidan 16 lindar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 130 m. 
Totalt antal träd 16 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Landsvägsallé. Hamlad lindallé längs trottoar i Kvibille. Allén löper längs 

flera fastigheter. En fortsättning finns längs en enskild väg som går upp till 
kyrkan. På andra sidan vägen står det också träd parallellt med dessa, men 
de står på tomtmark. Bra beskärningsarbete har nyligen gjorts. 
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647, Marbäck, MARBÄCK  

Allé 

ID på karta 53 
Vägnummer N 647 
Namn Marbäck, MARBÄCK 
Gammalt namn och ID Se ovan. 
Östra sidan  - 
Norra sidan 20 björkar, varav en är avbruten.  
Västra sidan  - 
Södra sidan 10 björkar. 
Meter vägsida totalt 130 m x 2 = 260 m. 
Totalt antal träd 30 träd, varav ett är avbrutet. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Landsvägsallé. En relativt enhetlig björkallé som går genom byn. Några 

luckor finns, på den norra sidan finns dock en del yngre träd. Träden har 
beskurits felaktigt, de flesta har ändå god vitalitet. 
Träden på den södra sidan står på en vall/bank. Några fågelholkar finns i 
träden. Enstaka sly kan röjas bort.  
För ca 2 år sedan grävdes ledningar ner i marken nära träden, se foto 
nedan.  
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678, Norr Kvibille, KVIBILLE 

Allé 

ID på karta 54 
Vägnummer N 678 
Namn Norr Kvibille, KVIBILLE 
Gammalt namn och ID [0678_0_Norr Kvibille] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 7 oxlar och 1 lönn. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 50 m. 
Totalt antal träd 8 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Landsvägsallé. En tidigare hamlad allé längs vägen intill ett bostadsområde. 

Kort allé men med tydlig allékänsla. Oxlarna har något lägre vitalitet, bl.a. 
har de en del döda grenar.  
Troligtvis sköter kommunen/fastighetsägare marken runt träden.  
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Objektsförteckning – Borttagna objekt  
 

Vägnr. Namn Gammalt ID Motivering Kommentarer 

N 540 
[Snapparp/ 

Eldsberga] 
0540_1 Avverkad. Allén finns inte längre.  

N 540 [Restad] 0540_0 Borttagen 2007.  
Ser mer ut som en häck än 

allé.  

N 541 
[Tjärby, Lilla 

Tjärby] 
0585_0 Borttagen 2007. 

Träden är troligen nedtagna, 

då minst 5 av 6 almar är döda. 

N 563 [Tönnersjö] 0563_1 Står på enskild väg.  Tomtavgränsning. 

N 610/ 

606 
[Heagård] 0610_0 

Står på 

enskild/kommunal 

väg.  

Har restaurerats.  

N 632 [Wrangelsbro] 0632_0 Kommunal. Troligtvis är allén nedtagen.  
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