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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. 

Nästan samtliga vägar i driftområdet har inventerats i fält under 2011 eller 2012 av Trafikverkets 
miljöspecialister samt Tove Adelsköld, konsult hos Calluna. Även konsult Åsa Röstell (Melica) samt Tove 
Adelsköld (Calluna) och har tillsammans med Trafikverkets miljöspecialister kört längs vägnätet i 
samband med inventeringen av artrika vägkanter och noterat träd som senare återbesökts. 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 2012 har även Länsstyrelsens GIS-skikt över skyddsvärda träd i 
Falkenberg och Hylte 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 Grundpaket Drift (SBD). De konkreta kraven som ligger på Trafikverkets 
entreprenör gällande skötsel av alléer och vägträd behandlas i SBD 84 Allmänt, samt i SBD 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) 5 

Alléer (antal träd totalt) 465 

Alléer (meter totalt) 6895 

Vägträd (antal objekt) 9 

Vägträd (antal träd totalt) 11 

Totalt antal prioriterade träd 476 

  

Kategori 2 
Övriga objekt 

Alléer (antal objekt) 9 

Alléer (antal träd totalt) 144 

Alléer (meter totalt) 2370 

Vägträd (antal objekt) 13 

Vägträd (antal träd totalt) 17 

Totalt antal övriga träd 161 

  

Skötselstatus 

Objekt med skötselstatus bra  12 av 38 

Objekt med skötselstatus medel 23 av 38 

Objekt med skötselstatus dålig 3 av 38 

Objekt med skötselstatus okänd 0av 38 
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Översiktskarta – Alléer och vägträd 

 

Punkt 43 ligger under och döljs av punkt 44. 
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Objektsförteckning kategori 1 – Trafikverkets prioriterade alléer 
och vägträd 

674, Getinge, GETINGE   

Vägträd    

ID på karta 1 
Vägnummer N 674 
Namn Getinge, GETINGE 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 ek. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Tvåstammig ek med hålighet och mulm. Trädet har en del döda grenar. 
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674, Lilla Getinge, GETINGE   

Allé    

ID på karta 2 
Vägnummer N 674 
Namn Lilla Getinge, GETINGE 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 1 ask. 
Norra sidan - 
Västra sidan 7 ekar och 1 björk. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 150 m. 
Totalt antal träd 9 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Allén går längs med den västra sidan vägen, på den östra sidan står en 

ensam ask (vägträd) som räknas med i objektet och som också omfattas av 
skötseln. Sly behöver röjas bort. Tvåstammig ask med ett fåtal döda grenar. 
De flesta ekarna med diameter > 1 m. En del myror observerades. 
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687, Södra Saraböke, SARABÖKE   

Vägträd    

ID på karta 3 
Vägnummer N 687 
Namn Södra Saraböke, SARABÖKE 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 2 askar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Stora askar som står högt upp i en brant ytterslänt. Vägområdet är oklart, 

kontakt behöver tas med fastighetsägaren för att utreda 
huvudmannaskapet. Objektet bedöms dock idag som hörande till 
Trafikverket. 
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700, Väster om Torstorp, RINGSÅS   

Vägträd    

ID på karta 4 
Vägnummer N 700 
Namn Väster om Torstorp, RINGSÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 1 hästkastanj. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer En stor hästkastanj. En gren ligger i vägområdet. Några stamskott kan tas 

bort. 
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710, Hjuleberg, HJULEBERG   

Allé    

ID på karta 5 
Vägnummer N 710 
Namn Hjuleberg, HJULEBERG 
Gammalt namn och ID Abild k:a, 0710_0 
Östra sidan 6 ekar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 asp, 3 björkar och 28 ekar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 610 m. 
Totalt antal träd 38 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Fastighetsägaren behöver kontaktas då detta objekt går ihop med en allé 

som ligger under annan huvudman, för en gemensam hållning till objektet. 
Lång allé ut mot åkern och spridda stora ekar på andra sidan, in mot 
skogen. Allén leder fram till en infartsväg till slottet. Närmast infarten står 
träden längre ut från vägområdet, dessa träd har därför inte räknats med. 
Vissa träd i allén står relativt långt från vägen. Vissa ekar är markerade med 
röda band, oklart varför. De flesta träden är i medelgott skick, några döda 
grenar på vissa.  En del sly kring träden bör röjas. Mellan ekarna, i luckor, 
finns små ekar uppsparade/planterade som föryngring, oklart vilket. Dessa 
träd har ej räknats. Vissa träd bör eventuellt beskäras. 
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716, Sydost om Hansabo, HANSABO   

Allé    

ID på karta 6 
Vägnummer N 716 
Namn Sydost om Hansabo, HANSABO 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 16 alar och 1 björk. 
Meter vägsida totalt 120 m. 
Totalt antal träd 17 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Kommentarer En av alarna är döende. En del döda grenar finns på björken. Några små 

stamskador finns också på träden. 
 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falkenberg – Hylte                                                                 Prioriterade alléer och vägträd  

18 
 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falkenberg – Hylte                                                                 Prioriterade alléer och vägträd  

19 
 

752, Lindhult, LINDHULT   

Allé    

ID på karta 7 
Vägnummer N 752 
Namn Lindhult, LINDHULT 
Gammalt namn och ID Söder Långås, 0752_0 
Östra sidan 190 m. 
Norra sidan 60 m. 
Västra sidan 240 m. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 615 m. 
Totalt antal träd 113 träd. Ask, klibbal, lind, björk, lönn, oxel och ek. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Noggrant kartlagd och naturinventerad allé, med blandade trädslag och 

åldrar. Leder till ett gods. Tydlig allékänsla i östra delen. En del träd i sämre 
skick, någon högstubbe finns. Västerut vid svängen finns flera trädrader 
som fortsättning. Flera av dessa står utanför vägområdet och har då ej 
räknats. Huvudmannaskapet för de yngre träd som står i väster om vägen 
precis norr om svängen (här ej redovisade) bör diskuteras med 
fastighetsägare. De träd som står i vägområdet är grova. Gårdsmiljö med en 
del rhododendronbuskar som står i och nära vägområdet. Väster om västra 
delen står stora träd nära vägområdet, dessa är dock mer skog. 
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756, Bengtesgård, HÄSSLÅS   

Vägträd    

ID på karta 8 
Vägnummer N 756 
Namn Bengtesgård, HÄSSLÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 2 askar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer Stora fina askar, hör ihop med ytterligare stora askar och död alm sydväst 

om träden, vilka står utanför vägområdet. 
Slyröjning behövs. 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falkenberg – Hylte                                                                 Prioriterade alléer och vägträd  

22 
 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falkenberg – Hylte                                                                 Prioriterade alléer och vägträd  

23 
 

777, Dagsås, KLEV   

Allé    

ID på karta 9 
Vägnummer N 777 
Namn Dagsås, KLEV 
Gammalt namn och ID Klef-Dagsås, 0777_0 och Klef-Dagsås, 0777_1 
Östra sidan 5 askar, 15 björkar, 19 ekar, 79 klibbalar, 4 lindar, 11 lönnar, 1 rönn, 1 

stubbe, 2 döda träd.  
Norra sidan - 
Västra sidan 2 askar, 11 aspar, 14 björkar, 7 bokar, 40 ekar, 1 gråal, 53 klibbalar,  

1 körsbär, 2 lindar, 16 lönnar, 2 stubbar, 2 döda träd. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 2700 x 2 = 5 400 m. 
Totalt antal träd 288 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Lång allé som leder till och förbi en kyrka. Mestadels stora träd men en del 

små är på väg upp. Större luckor finns. En del döda träd, vid en stubbe ligger 
stammen i vägområdet. Relativt många träd är gamla och grova och vissa av 
dessa är i sämre skick. Mycket sly som bör röjas bort. 
Det har gjorts en studie på allén. 
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876, Vingården, JÄLLUNTOFTA   

Vägträd    

ID på karta 10 
Vägnummer N 876 
Namn Vingården, JÄLLUNTOFTA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer En rastplats vid sjön. På bordet sitter en av Vägverket gamla skyltar. 
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879, Söder om Nissaryd, NISSARYD  

Vägträd    

ID på karta 11 
Vägnummer N 879 
Namn Söder om Nissaryd, NISSARYD 
Gammalt namn och ID Nissaryd 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Oklar gräns för vägområdet. 
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881, Yttersjöholm, YTTERSJÖHOLM   

Vägträd    

ID på karta 12 
Vägnummer N 881 
Namn Yttersjöholm, YTTERSJÖHOLM 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 1 ek. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Kommentarer Mycket stor ek som står i ett skogsbryn. Trädet är i gott skick men det finns 

gott om sly runt om som bör röjas bort. 
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882, Mogård, HÅKNARYD   

Vägträd    

ID på karta 13 
Vägnummer N 882 
Namn Mogård, HÅKNARYD 
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 Stora ekar intill ung granplantering. Den ena har många döda grenar.  

Oklar gräns för vägområdet. 
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882, Rudetorpet, KÄRINGANÄS   

Vägträd    

ID på karta 14 
Vägnummer N 882 
Namn Rudetorpet, KÄRINGANÄS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 alm. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Stor alm i gårdsmiljö. 
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Objektsförteckning kategori 2 – Övriga alléer och vägträd i 
vägområdet      

154, Smördoppet, AMMÅS   

Vägträd    

ID på karta 15 
Vägnummer N 154 
Namn Smördoppet, AMMÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 2 ekar. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Naturminnesskylt intill det norra trädet - oklart vad denna avser. 
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674, Norr om Lilla Getinge, STORA BERG   

Vägträd    

ID på karta 16 
Vägnummer N 674 
Namn Norr om Lilla Getinge, STORA BERG 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 klibbal. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Cirka 200 cm omkrets. Blivande värde. 
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708, Kockaregård, SÖRBY   

Allé    

ID på karta 17 
Vägnummer N 708 
Namn Kockaregård, SÖRBY 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 9 askar och 1 oxel. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 10 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer En del döda grenar. Askskottssjuka.  
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716, Tornared, GÄLLAREDS-TORNARED   

Vägträd    

ID på karta 18 
Vägnummer N 716 
Namn Tornared, GÄLLAREDS-TORNARED 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 lind. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. Eventuellt ny beskärning. 
Kommentarer Urusel tidigare beskärning med stora rockhängare. Eventuellt kommer en 

ny beskärning behövas. 
Två unga lindar uppvuxna intill och ihop med trädet. Står i bankslänt ner 
mot Ätran vid rastplats. 
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716, Hansabo, HANSABO  

Vägträd    

ID på karta 19 
Vägnummer N 716 
Namn Hansabo, HANSABO 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Trädet börjar bli ihåligt. Lite mulm finns. Trädet har en stamskada. 
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746, Norr om Lis, LIS   

Vägträd    

ID på karta 20 
Vägnummer N 746 
Namn Norr om Lis, LIS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 ek. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer En stor ek intill skogsdunge. Oklar gräns för vägområdet. 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falkenberg - Hylte Övriga alléer och vägträd 

47 
 

                                   



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falkenberg - Hylte Övriga alléer och vägträd 

48 
 

746, Hamringen, HÄSSLÅS   

Vägträd    

ID på karta 21 
Vägnummer N 746 
Namn Hamringen, HÄSSLÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 1 ek och 1 död alm. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Fin rad av träd där endast den västligaste (en ek) och den ostligaste (död 

alm) står i vägområdet. Mellan dessa, utanför vägområdet, står 2 askar och 
2 ekar. En del sly behöver röjas bort.  
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752, Norr om Hallen, HÄSSLÅS   

Vägträd   

ID på karta 22 
Vägnummer N 752 
Namn Norr om Hallen, HÄSSLÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Blivande stort värde på en fin, medelstor ek. Har en stängselisolator i sig. 
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777, Angryd, ANGRYD    

Allé    

ID på karta 23 
Vägnummer N 777 
Namn Angryd, ANGRYD 
Gammalt namn och ID Stegared, 0777_2 
Östra sidan - 
Norra sidan 12 björkar. 
Västra sidan - 
Södra sidan 10 björkar. 
Meter vägsida totalt 260 m. 
Totalt antal träd 22 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Björkallé som står vid en stenmur längs en smal väg. Mossor och lavar på 

träden. Lite sly som bör röjas. 
 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falkenberg - Hylte Övriga alléer och vägträd 

53 
 

 
 
 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falkenberg - Hylte Övriga alléer och vägträd 

54 
 

782, Svartrå kyrka, KYRKOBACKA   

Allé    

ID på karta 24 
Vägnummer N 782 
Namn Svartrå kyrka, KYRKOBACKA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 7 björkar varav en högstubbe. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 140 m. 
Totalt antal träd 7 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Oklart ansvar. Allé längs gårdsmiljö, fortsätter in på tomt. Allén bedöms 

ändå idag som hörande till Trafikverket. 
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783, Välasjö, VÄLASJÖ   

Vägträd    

ID på karta 25 
Vägnummer N 783 
Namn Välasjö, VÄLASJÖ  
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 Några döda grenar. En yngre ek står precis bakom. 
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786, Floastad, FLOASTAD   

Allé    

ID på karta 26 
Vägnummer N 786 
Namn Floastad, FLOASTAD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 9 rönnar och 1 sälg. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 280 m. 
Totalt antal träd 10 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Ett par av träden står i stengärdesgård. Rönnarna ser mer som buskage än 

träd. 
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828, Backahage, STORA BACKA   

Allé    

ID på karta 27 
Vägnummer N 828 
Namn Backahage, STORA BACKA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 19 björkar. 
Västra sidan - 
Södra sidan 6 björkar. 
Meter vägsida totalt 710 m. 
Totalt antal träd 25 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer Luckig björkrad i vägområdet. Skog (mosse) omkring, men välröjt 

vägområde runt trädraden. Björkar utefter väg på en torvmosse kan 
ursprungligen ha satts dit som en förstärkningsåtgärd för vägbanken (äldre 
metod). 
Sly och ungträd behöver röjas runt stammarna. 
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832, Gunnarp, TOKALYNGA   

Allé    

ID på karta 28 
Vägnummer N 832 
Namn Gunnarp, TOKALYNGA 
Gammalt namn och ID Gunnarp, 0833_0 
Östra sidan - 
Norra sidan 11 björkar. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 90 m. 
Totalt antal träd 11 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer En av björkarna har några döda grenar, resten är i fint skick. 
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837, Sotanäs, SOTANÄS  

Allé    

ID på karta 29 
Vägnummer N 837 
Namn Sotanäs, SOTANÄS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 18 björkar varav 1 högstubbe. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 120 m. 
Totalt antal träd 18 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Kommentarer Södra delen i vägområdets kant. Norra delen delvis utanför vägområdet. 

Uppsläppt björkrad med ojämna avstånd. 
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837, Öster om Talgsjö, TALGSJÖ   

Allé    

ID på karta 30 
Vägnummer N 837 
Namn Öster om Talgsjö, TALGSJÖ 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 23 björkar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 8 björkar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 670 m. 
Totalt antal träd 31 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Välröjd innerslänt runt björkrader. Ojämna avstånd.  
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875, Södra Bökeberg, BÖKEBERG   

Vägträd    

ID på karta 31 
Vägnummer N 875 
Namn Södra Bökeberg, BÖKEBERG 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 1 ask. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Vägnära ask i ett öppet landskap.  
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876, Jälluntofta, JÄLLUNTOFTA    

Vägträd    

ID på karta 32 
Vägnummer N 876 
Namn Jälluntofta, JÄLLUNTOFTA 
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 Stor ek med några döda grenar. Bör eventuellt beskäras. 
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878, Järanäs 1, JÄRANÄS   

Vägträd    

ID på karta 33 
Vägnummer N 878 
Namn Järanäs 1, JÄRANÄS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 lind. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Sly runt trädet bör röjas bort. 
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882, Käringanäs, KÄRINGANÄS   

Vägträd    

ID på karta 34 
Vägnummer N 882 
Namn Käringanäs, KÄRINGANÄS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 3 bokar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Oklar gräns för vägområdet, gränsfall. 
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886, Vare, VARE   

Allé    

ID på karta 35 
Vägnummer N 886 
Namn Vare, VARE 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 5 träd. Ask, hästkastanj och klibbal. 
Norra sidan - 
Västra sidan 5 träd. Björk, samt annat lövträd. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 10 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Tydlig allékaraktär i syd, men dålig skött och går i stort sett ihop med 

dungar av yngre träd och sly. Kan restaureras. Åt nordost står utspridda 
vägträd i vägområdet. De är stora och har mycket mossor och lavar. 
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887, Getterhult, UNNARYDS-GETTERHULT   

Vägträd    

ID på karta 36 
Vägnummer N 887 
Namn Getterhult, UNNARYDS-GETTERHULT 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Fin vägek i öppet landskap. 
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Objektsförteckning kategori 3 - Alléer och vägträd med annan 
huvudman 

714, Okome kyrka, OKOME   

Vägträd   

ID på karta 37 
Vägnummer N 714 
Namn Okome kyrka, OKOME 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 2 lindar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Kyrkan sköter träden, dock står de i vägområdet. 
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746, Långås 1, LÅNGÅS   

Vägträd    

ID på karta 38 
Vägnummer N 746 
Namn Långås 1, LÅNGÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 1 hästkastanj. 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 hästkastanj. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Står på tomtmark. 
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746, Hässlåholm, HÄSSLÅS   

Allé    

ID på karta 39 
Vägnummer N 746 
Namn Hässlåholm, HÄSSLÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 10 äldre oxlar i väster. En mängd nyplanterade österut. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 240 m. 
Totalt antal träd 10 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Troligen privat skötsel. Lång oxelallé, antagligen planterad av 

fastighetsägaren längs gårdsmiljö. 
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752, Långås 2, LÅNGÅS   

Vägträd    

ID på karta 40 
Vägnummer N 752 
Namn Långås 2, LÅNGÅS 
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 På tomt. 
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752, Långås 3, MORUPS-RY, LÅNGÅS    

Allé    

ID på karta 41 
Vägnummer N 752 
Namn Långås, MORUPS-RY, LÅNGÅS 
Gammalt namn och ID Långås Centrum, 0752_1 
Östra sidan 2 askar, 2 ekar, 1 hästkastanj, 1 lind, 4 lönnar och 1 oxel. 
Norra sidan - 
Västra sidan 3 askar, 7 ekar och 5 lönnar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 285 m. 
Totalt antal träd 26 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Enskild väghållare. Allésystem i tätort. Vissa delar står utanför vägområdet. 

Bara de träd som står i eller i gränsen till vägområdet har räknats. 
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753, Morup kyrka, MORUP   

Allé    

ID på karta 42 
Vägnummer N 753 
Namn Morup kyrka, MORUP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 11 almar och 2 lindar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 13 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Sköts av kyrkan. 

Allé framför kyrkan ovanför murad kant i gräsmattan. Några luckor 
(stubbar). Mittemot står trädrad (som del i tidigare dubbelsidig allé) på 
tomt. 
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758, Öster om Lastad, LASTAD   

Allé    

ID på karta 43 
Vägnummer N 758 
Namn Öster om Lastad, LASTAD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 14 hamlade askar och 6 kastanjer. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 20 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Tomtavgränsning. 
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758, Norr om Ekekullen, LASTAD   

Vägträd    

ID på karta 44 
Vägnummer N 758 
Namn Norr om Ekekullen, LASTAD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 1 lind. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer En flerstammig lind som står en bit från vägen. Trädet har mycket 

stamskott. 
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758, Furulund, TÖLLSTORP   

Allé   

ID på karta 45 
Vägnummer N 758 
Namn Furulund, TÖLLSTORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 4 lindar, 2 bokar och 2 hästkastanjer. 
Meter vägsida totalt 70 m. 
Totalt antal träd 8 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Oklart ansvar. Träden står på gränsen till tomt.  
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779, Ästad, ÄSTAD   

Vägträd    

ID på karta 46 
Vägnummer N 779 
Namn Ästad, ÄSTAD 
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 En fin, mycket stor ek som står precis vid vägen men på tomt vid Ästads 

gård. Eken hålls ihop av en kedja i kronan. Det finns ett flertal unga, 
hamlade träd längs med gården. 
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782, Såg, SVARTRÅ   

Vägträd    

ID på karta 47 
Vägnummer N 782 
Namn Såg, SVARTRÅ 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 ek. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Huvudmannaskapet för trädet är oklart. Det finns håligheter i trädet. 

Slyröjning behövs. 
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878, Järanäs 2, JÄRANÄS     

Vägträd    

ID på karta 48 
Vägnummer N 878 
Namn Järanäs 2, JÄRANÄS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 hästkastanj. 
Västra sidan - 
Södra sidan 1 ask och 1 hästkastanj. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Flera vägträd på tomtmark i en by. Det finns även en del träd utanför 

vägområdet som ej har noterats. En av kastanjerna har en stamskada. 
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880, Nytorp, MOGÅRD     

Vägträd    

ID på karta 49 
Vägnummer N 880 
Namn Nytorp, MOGÅRD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 lönn. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer På tomtmark i gårdsmiljö. 
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Objektsförteckning – Borttagna objekt  
 

Vägnr. Namn Gammalt ID Motivering 
N 718 Ätran/Drängsered 0718_0 Allén finns inte kvar. 
N 728 Kinnared/Vanered 0728_0 Allén finns inte kvar. 
N 746 Långås centrum 0746_0 Flera objekt runt Långås centrum flyttade 

till ”Annan huvudman”. 
Vägen är inte allmän väg längre. 

N 746 Långås centrum 0746_1 Flera objekt runt Långås centrum flyttade 
till ”Annan huvudman”. 
Vägen är inte allmän väg längre. 

N 746, 
752 

Långås centrum 0746_2 Flera objekt runt Långås centrum flyttade 
till ”Annan huvudman”. 
Vägen är inte allmän väg längre. 

N 746 Norr Falkenberg 0746_3 Trafikverket är inte huvudman. Träden står 
utanför vägområdet, bakom en mur. 

N 746 Norr Falkenberg 0746_4 Träden återfanns inte. Vid Stafsinge g:a 
kyrkogård stod en rad med oxlar, men de 
var långt från vägen. 

N 752 Norr Långås 0752_2 Trafikverket är inte huvudman. Träden står 
utanför vägområdet, längs tomt. 
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