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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 måste 
göras i fält och utifrån flera olika omständigheter.  

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 (TDOK 2015:0323). 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 i riktlinjen. 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 fungerar som ett hjälpmedel vid arbeten längs väg och järnväg, där redovisas bl.a. artrika väg- 
och järnvägsmiljöer, vägträd och alléer, faunapassager 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 ursprungliga databasen över alléer i Vägverkets 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, även om grundmaterialet baseras på denna. Istället har Trafikverket upprättat en ny 
databas över objekt som rör natur- och kulturmiljö, Miljöwebb Landskap, där både gammalt och nytt 
material sammanförts 

Befintliga objekt samt huvuddelen av de allmänna vägarna i driftområdet inventerades i fält under våren 
2016 av Tove Adelsköld (Calluna) och Åsa Röstell (Tyréns) på uppdrag av Trafikverket. I samband med 
inventeringen av artrika vägkanter under sommaren 2016 kunde materialet kompletteras då 
Trafikverkets miljöspecialister och konsulter inventerade de flesta vägar. Utöver alléerna från gamla 
databasen har också nya objekt tillkommit vid inventeringen, både 2010 och 2016. 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 
2010 har även Länsstyrelsens GIS-skikt över skyddsvärda träd i Västra Götalands och 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 Stammens omkrets (Ø) noterades för större träd, vilken mäts i brösthöjd (ca 130 cm) ovanför 
mark. Eftersom större vägträd prioriterades för inmätning, finns inte mått angivna för samtliga vägträd.  
 
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). Projektledarna 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 ansvarig miljöspecialist på Trafikverket 
Underhåll, som ansvarar för alléer kontaktas i ett tidigt skede för samråd kring lämplig hänsyn och 
utformning av åtgärder.  
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Översiktstabell – Alléer och vägträd  
 
 

 

 

  

Kategori 1  
Prioriterade alléer och vägträd 

Alléer (antal objekt) 19 

Alléer (antal träd totalt) 1347 

Alléer (meter totalt) 18680 

Vägträd (antal objekt) 19 

Vägträd (antal träd totalt) 35 

Totalt antal prioriterade träd 1382 

Kategori 3 
Objekt med annan huvudman 

Alléer (antal objekt) 24 

Alléer (antal träd totalt) 487 

Alléer (meter totalt) 4140 

Vägträd (antal objekt) 7 

Vägträd (antal träd totalt) 17 

Totalt antal träd med annan 
huvudman 

504 

Skötselstatus* 

Objekt med skötselstatus bra  23 av 96 

Objekt med skötselstatus medel 51 av 96 

Objekt med skötselstatus dålig 21 av 96 

Objekt med skötselstatus okänd 1 av 96 

Kategori 2 
Övriga objekt 

Alléer (antal objekt) 32 

Alléer (antal träd totalt) 608 

Alléer (meter totalt) 7270 

Vägträd (antal objekt) 26 

Vägträd (antal träd totalt) 67 

Totalt antal övriga träd 675 

*För objekt med Trafikverket som huvudman 
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Översiktskartor – Alléer och vägträd 
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Objektförteckning – Trafikverkets prioriterade alléer och 
vägträd 

2714, Lilla djurgården, HÖNSÄTER 

Allé 

ID på karta 1 
Vägnummer O 2714 
Namn Lilla djurgården, HÖNSÄTER 
Gammalt namn och ID (2727_0_Hönsäter slott) 
Östra sidan - 
Norra sidan 16 askar, 3 skogslönnar och1 klibbal. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 375 m. 
Totalt antal träd 20 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé. 
Kommentarer Längs väg 2714 står en trädrad som är sammankopplad med allén längs väg 

2727. Majoriteten av träden står innanför i en hage inom naturreservatet, 
men 5 träd (2 skogslönnar, 2 askar och 1 klibbal) står i vägområdet med 
Trafikverket som huvudman. Västerut längs väg 2714 står en liknande 
trädrad som ingår i driftområde Skara. 
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2724, Bergsgården, GÖSSÄTER  

Vägträd 

ID på karta 2 
Vägnummer O 2724 
Namn Bergsgården, GÖSSÄTER 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 1 ek. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Naturvårdsintressant, stor, gammal ek. 
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2724, Torsborg, GÖSSÄTER  

Allé 

ID på karta 3 
Vägnummer O 2724 

Namn Torsborg, GÖSSÄTER 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 46 askar, 10 skogsalmar samt 2 döda träd. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 550 m. 
Totalt antal träd 56 träd samt 2 döda. 
Skötselstatus Dåligt. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Träden är troligen uppsläppta, ej planterade, vissa träd står även längre 

från vägen. Söder om sträckan finns ett större allésystem som möjligen 
tillhöra samma allé. I norra delen av sträckan ligger entrén till Törnsäters 
naturreservat. En mindre ask lutar även ut över vägen. Det finns mycket sly 
kring vissa av träden, förutom i de norra delarna längs naturreservatet. 
Detta bör åtgärdas. Viss slyröjning är utfärdad, men på ett icke 
fackmannamässigt sätt. 
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2724 Törnsäter, GÖSSÄTER  

Allé 

ID på karta 4 
Vägnummer O 2724 
Namn Törnsäter, GÖSSÄTER 
Gammalt namn och ID (2724_0_Norr_Österplana) 
Östra sidan 129 askar, 15 skogsalmar, 7 skogslönnar, 6 sötkörsbär, 4 aspar, 2 ekar och 1 

hagtorn. 
Norra sidan - 
Västra sidan 13 skogslönnar, 6 askar, 2 skogsalmar och 1 oxel.  
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 1420 m.  
Totalt antal träd 186 träd. 
Skötselstatus Dåligt. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Ett större allésystem som bör luftas fram med skötselåtgärder. Mycket sly 

kring träden som bör tas bort, speciellt i de nordligaste delarna av sträckan. 
En del av askarna i den södra delen av objektet är hamlade. Vissa träd står 
även längre ifrån vägen men är medräknade. De hamlade träden i södra 
delen av objektet på östra sidan vägen står bakom en stenmur på tomtmark 
och är därmed ej medräknade. Längst i söder står det även sju träd framför 
en stenmur som tomtavgränsare som är medräknade. Guldlockmossa och 
allémossa hittades inom sträckan. 
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2727,Hönsäter, HÖNSÄTER 

Allé 

ID på karta 5 
Vägnummer O 2727 
Namn Hönsäter, HÖNSÄTER 
Gammalt namn och ID (2727_0_Hönsäter slott) 
Östra sidan 20 skogslönnar, 13 askar, 7 lindar, 3 skogsalmar, 2 oxlar och 1 hästkastanj 

samt 1 högstubbe(ask). 
Norra sidan - 
Västra sidan 10 askar, 9 skogslönnar, 7 hästkastanjer, 6 lindar, 3 klibbalar, 2 skogsalmar 

och 1 oxel. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 1 490 m. 
Totalt antal träd 87 träd samt 1 högstubbe. 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé. 
Kommentarer Allén längs väg 2727 är en tydlig dubbelsidig allé och finns med på 

häradsekonomiska kartan från 1877-1882. Längs väg 2714 står en trädrad 
som är sammankopplad med allén längs 2727. Åtgärder i allén planeras. 
Bör iståndsättas. 
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2735, Sjöberg – Nolgården, SJÖBERG  

Allé 

ID på karta 6 
Vägnummer O 2735 
Namn Sjöberg – Nolgården, SJÖBERG 
Gammalt namn och ID (2735_3_Sjöbergs säteri) och (2735_0_Björsäter-Nolgården) 
Östra sidan - 
Norra sidan 22 klibbal, 10 askar, 7 skogsalmar, 5 skogslönnar, 4 björkar, 2 ekar samt 2 

döda träd (ask och Sorbus spp.). 
Västra sidan - 
Södra sidan 42 klibbalar, 21 askar, 14 björkar, 3 ekar, 2 skogslönnar, 2 skogsalmar, 1 

asp samt 1 dött träd och 2 högstubbar (björk). 
Meter vägsida totalt 3160 m. 
Totalt antal träd 135 träd samt 3 döda träd och 2 högstubbar. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé. 
Kommentarer Flera delsträckor som bedöms vara delar av samma allésystem och är i 

behov av restaurering och återplantering av träd. Många av träden i 
objektet har skador efter beskärningar och flertalet döda grenar hittades i 
allén. Allén är annars lång och tydlig och finns medtagen i 
häradsekonomiska kartan från 1877-1882 som då gick från Sjöbergs säteri 
ända ner till gården Åbron. Askarna i norra delen av objektet, nära sätteriet 
är i sämre skick med många döda grenar, låg vitalitet och stamskador. 
Björkraden vid Fjäll i de centrala delarna av allén är även de i dåligt skick. 
Ekarna i objektet, speciellt i söder är grova. Dock har allén mer luckor i 
denna del och är inte lika sammanhängande. Mänga kryptogamer hittades i 
allén som allémossa, allélav, kyrkogårdslav och rosett- och bandbrosklav. I 
nordligaste delarna av objektet, på södra sidan vägen står de fyra grova 
askar på tomtmark som ej är medtagna, men ingår i allésystemet. I andra 
delsträckan från norr står det även en asp på södra sidan som är medtagen 
och ett träd på tomtmark på norra sidan som ej är det. Vid Åbro finns det 
även tomtträd som ej är medtagna. 
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2762, Styrud, STYRUD 

Vägträd 

ID på karta 7 
Vägnummer O 2762 
Namn Styrud, STYRUD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 2 ekar, 1 skogslönn och 1 ask. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 4 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø Samtliga träd ca: 300 cm. 
Kommentarer Asken står längst i norr inom sträckan och mellan den och övriga vägträd 

står flertalet vägnära träd men på tomtmark. Asken har även många döda 
grenar och kan vara sjuk. Det finns även viss förekomst av ej 
fackmannamässiga beskärningar i samtliga vägnäraträd. 
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2764, Siggagården, STORA RUD 

Vägträd 

ID på karta 8 
Vägnummer O 2764 
Namn Siggagården, STORA RUD 
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. 
Omkrets Ø 400 cm och 250 cm. 
Kommentarer Träden står intill hagmark i öppet landskap, den större eken i norr har dålig 

vitalitet och många döda grenar. 
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2764, Stora Ek, EK 

Allé 

ID på karta 9 
Vägnummer O 2764 
Namn Stora Ek, EK 
Gammalt namn och ID (2764_0_Stora Ek-Lugnås) 
Östra sidan - 
Norra sidan 20 askar, 11 skogslönnar, 2 skogsalmar, 2 hästkastanjer och 1 klibbal. 
Västra sidan - 
Södra sidan 15 askar, 4 skogslönnar, 2 klibbalar, 2 skogsalmar samt 1 dött träd 

(skogslönn) och 1 högstubbe (skogslönn). 
Meter vägsida totalt 800 m. 
Totalt antal träd 59 träd samt 1 högstubbe och 1 dött träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé. 
Kommentarer Träd nära gården i östra delen av objektet är välskötta, men flertalet av 

övrga vägträd är i behov av beskärningar.  Hela sträckan är i behov av en 
restaurering. Allén fortsätter också längs enskilt väg upp till slottet. Idag 
delar väg 26 av allén på mitten. Många av träden är i dåligt skick. Allén finns 
även med på den häradsekonomiska kartan från 1877-1882.  

 

 

 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Mariestad Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

30 
 

 

 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Mariestad Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

31 
 

2931, Ekhagen, EKBY-VALLBY 

Vägträd 

ID på karta 10 
Vägnummer O 2931 
Namn Ekhagen, EKBY-VALLBY 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 4 ekar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 ask. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 5 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Stora döda grenar och rockhängen har noterats inom sträckan och ej 

fackmannamässiga beskärningar har utförts på flertal träd. Den större 
naturminnesmärkta eken inom objektet står bakom en stenmur men har 
många grenar ut över vägområdet. Asken står även mycket nära vägkanten. 
Norr om allén, på östra sidan, står en tomtavgränsning med skogslönnar 
bakom en mur som troligen ingå i samma allé. 

 

 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Mariestad Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

32 
 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Mariestad Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

33 
 

2931, Ekby, EKBY 

Allé  

ID på karta 11 
Vägnummer O 2931 
Namn Ekby, EKBY 
Gammalt namn och ID (2931_0_Söder Ekby) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 4 askar, 2 ekar och 1 skogslönn. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 175 m. 
Totalt antal träd 8 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Det finns mycket sly kring träden inom sträckan och även en stamskada på 

eken längst i söder. Trädet har ändå god vitalitet och en omkrets på ca 300 
cm Ø. Den andra eken inom sträckan har en omkrets på ca 350 cm Ø. 
Askarna har en mycket dålig vitalitet. Träden står i vägområdet men 
ytterligare vägnära träd står i anslutning till vägen på tomtmark eller 
bortom vägområdet. Hela väg 2931 har värdefulla vägnära träd och bör 
därför studeras i detalj om ombyggnation eller dikning blir aktuell längs 
sträckan. 
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2931, Norr om Knapegården, RIBBENÅS  

Vägträd 

ID på karta 12 
Vägnummer O 2931 
Namn Norr om Knapegården, RIBBENÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 1 ask. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø 250-300 cm. 
Kommentarer Trädet står i en korsning och har beskurits på ett ej fackmannamässigt sätt. 

Trädet har även blottad ved och håligheter. Längst tomten på motsatt sida 
vägen finns ytterligare en trädrad som ej är medräknad. 
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2931, Bränningen, TIDAVAD  

Allé  

ID på karta 13 
Vägnummer O 2931 
Namn Bränningen, TIDAVAD 
Gammalt namn och ID (2931_2_Norr Tidavad), (2931_3_Tidavad centrum) och (2931_4_Söder 

Tidavad). 
Östra sidan  
Norra sidan - 
Västra sidan 8 askar.  
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 70 m. 
Totalt antal träd 8 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Flertalet vägnära träd står längst väg 2931 genom Tidavad samhälle, men 

tillhör annan huvudman.  
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2947, Katrineberg, KATRINEBERG 

Vägträd 

ID på karta 14 
Vägnummer O 2947 
Namn Katrineberg, KATRINEBERG 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 1 hästkastanj. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Trädet står i ett öppet landskap. 
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2955, Ekby kyrka, EKBY  

Allé 

ID på karta 15 
Vägnummer O 2955 
Namn Ekby kyrka, EKBY 
Gammalt namn och ID (2955_0_Ekby kyrka)  
Östra sidan - 
Norra sidan 26 askar, 5 skogslönnar, 3 skogsalmar, 2 sötkörsbär och1 hästkastanj. 
Västra sidan - 
Södra sidan 22 askar. 
Meter vägsida totalt 980 m. 
Totalt antal träd 59 träd. 
Skötselstatus Dåligt. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Ett allésystem som leder fram till kyrkan. Vissa delar står på tomter, hela 

allén har markerats på kartan, endast de träd som Trafikverket är 
huvudman för har räknats. Större luckor finns inom allén. Flera utav träden 
inom objektet har även stamskador och beskärningar med klinga har 
utfärdas på ett ej fackmannamässigt sätt. Ett av sötkörsbärsträden har även 
en större stamskada, men det bedöms medföra låg risk. 
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2960, Bengtstorp, BENGTSTORP 

Vägträd 

ID på karta 16 
Vägnummer O 2960 
Namn Bengtstorp, BENGTSTORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø 580 cm. 
Kommentarer Stor och naturvårdsintressant ek med ganska många döda grenar i kronan, 

vissa hänger ut över vägen. Trädet är inte naturminnesmärkt, men ingår i 
åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd.  

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Mariestad Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

44 
 

 

 

 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Mariestad Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

45 
 

2961, Borrud, BORRUD 

Allé 

ID på karta 17 
Vägnummer O 2961 
Namn Sydväst om Borrud, BORRUD 
Gammalt namn och ID (2961_0_Norr Jula) 
Östra sidan - 
Norra sidan 12 klibbalar, 6 björkar, 4 ekar, 4 aspar, 4 oxlar, 2 skogslönnar och 1 ask 

samt 1 högstubbe (ek) och 1 dött träd. 
Västra sidan - 
Södra sidan 22 klibbalar, 11 björkar, 9 skogslönnar, 5 aspar, 3 ekar och 2 oxlar samt 1 

högstubbe (asp) och 1 dött träd. 
Meter vägsida totalt 1 640 m. 
Totalt antal träd 85 träd samt 2 högstubbar och 2 döda träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé. 
Kommentarer Allé som leder till herrgården Borrud. Flera av träden har stamskador och 

en del träd är döda eller döende. Det finns även flera högstubbar inom 
sträckan. Delar utav ett av de döda träden ligger även kvar i vägområdet. 
Träden inom sträckan har i allmänhet många håligheter och lavar. Dödved 
är vanligt förekommande inom sträckan. Alarna har många stam- och 
stubbskott och i de västligaste delarna växer det även mycket sly. Asparna 
inom objektet är ovanligt grova och har en omkrets på ca:450 cm. Allén kan 
även vara intressant för insekter och detta bör undersökas av Trafikverkets 
miljöspecialister.  
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2966, Hallansberg, HALLANSBERG 

Allé  

ID på karta 18 
Vägnummer O 2966 
Namn Hallansberg, HALLANSBERG 
Gammalt namn och ID (2966_1_Hallansberg) 
Östra sidan 55 lindar, 9 skogslönnar, 7 skogsalmar, 5 askar, 2 ekar och 1 sälg. 
Norra sidan - 
Västra sidan 66 lindar, 14 skogsalmar, 9 skogslönnar, 1 ask och 1 björk samt 1 högstubbe 

(skogslönn). 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 1 640 m. 
Totalt antal träd 170 träd samt 1 högstubbe. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Slotts-och herrgårdsallé. 
Kommentarer Välskött, lång och pampig allé i herrgårdsmiljö. En del av träden (främst 

lindar) är unga (luckförstärkning). I en del av allén står träden i sicksack på 
dubbelrad. De två vägträden (ek) söder om allén, står långt från vägen men 
har stora kronverk. Den sydligaste eken har en omkrets på ca 450 cm. Arter 
kopplade till allén har studerats närmare i ett examensarbete vid Göteborgs 
Universitet (Fagerström, Mille. 2005. Alléer-Bedömning av alléers 
naturvärden samt dess betydelse för den biologiska mångfalden. 
Examensarbete vid Göteborgs Universitet). 
Skogsalmarna är överlag i dåligt skick och kan ha drabbats av almsjukan. 
Lindarna i nordöst är även dem i dåligt skick och kan vara döende. De har 
många stubb- och stamskott men det är oklart om de beror på dålig skötsel 
eller att träden växer snabbt och ingen röjning har genomförts på några år. 
De större lindarna är även grova med en omkrets på ca: 350-450 cm. Vissa 
ej fackmannamässiga beskärningar finns även inom sträckan. Nyplanterade 
lindar på ca: 5 år samt yngre vuxna träd på ca:20-25 år finns inom objektet, 
vem som planterat dessa är oklart. 
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2966, Sörskogen, HALLANSBERG 

Vägträd 

ID på karta 19 
Vägnummer O 2966 
Namn Sörskogen, HALLANSBERG 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø 450 cm. 
Kommentarer - 
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2970, Fredsbergs kyrka, FREDSBERGS PRÄSTBOL  

Allé 

ID på karta 20 
Vägnummer O 2970 
Namn Fredsbergs kyrka, FREDSBERGS PRÄSTBOL 
Gammalt namn och ID (2970_3_Fredsberg) 
Östra sidan 23 skogslönnar, 9 askar, 2 sötkörsbär, 2 skogsalmar, 1 lind och 1 rönn. 
Norra sidan - 
Västra sidan 9 skogslönnar, 4 askar och 3 björkar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 520 m. 
Totalt antal träd 54 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Objektet har ett behov av restaurering. Hittills har yngre träd sparats upp i 

de sydligaste delar av objektet, av framförallt skogslönn och ask. I det norra 
delarna finns det mycket grovt sly som möjligen är ett försök till att spara 
upp yngre plantor även här. Inom sträckan finns det även mycket lavar, 
mossor, håligheter samt död ved. 
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2974, Djupbroliden, SPARREBOLET 

Vägträd 

ID på karta 21 
Vägnummer O 2974 
Namn Djupbroliden, SPARREBOLET 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 1 ek. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø 400-500 cm. 
Kommentarer En större ek men en äldre stamskada, som sköta bra. Står intill en 

vägkorsning och har tidigare använts som en anslagstavla. 
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2984, Sundsmarken, HUMLEKÄRR 

Vägträd 

ID på karta 22 
Vägnummer O 2984 
Namn Sundsmarken, HUMLEKÄRR 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 1 ek. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø 300 cm. 
Kommentarer Diket intill har nyligen rensas och skador på rötter kan ha skett, men inga 

ytliga sår noterades 2016.  
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2984, Fåleberg, FÅLEBERG 

Vägträd 

ID på karta 23 
Vägnummer O 2984 
Namn Fåleberg, FÅLEBERG 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø Ca: 600 cm. 
Kommentarer Mycket stor och flerstammig ek som står i ytterslänten till vägområdet. 
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2987, Slättevalla, SLÄTTEVALLA 

Vägträd 

ID på karta 24 
Vägnummer O 2987 
Namn Slättevalla, SLÄTTEVALLA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 3 askar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø Ca: 400 cm. 
Kommentarer Tre stora askar med mycket grövre sly kring stammarna. I byn Slättevalla 

finns även flera vägnära träd, men de står på tomtmark.  
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2991, Västergården, LYRESTADS-ANDERSTORP  

Vägträd 

ID på karta 25 
Vägnummer O 2991 
Namn Västergården, LYRESTADS-ANDERSTORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 2 ekar. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø Mer än 300 cm. 
Kommentarer Ekarna är naturminnesmärkta och står ganska mörkt då intilliggande 

granskog har skyggat de nedre grenpartierna, de mest vitala grenarna finns 
därför i toppen på träden. 
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2997, Ribbingsfors, RIBBINGSFORS 

Allé 

ID på karta 26 
Vägnummer O 2997 
Namn Ribbingsfors, RIBBINGSFORS 
Gammalt namn och ID (2997_3_Söder Skagersvik) 
Östra sidan - 
Norra sidan 32 ekar, 11 skogslönnar, 9 askar, 6 skogsalmar, 4 lindar, 2 oxlar, 3 rönnar, 1 

björk, 1 klibbal och 1 poppel. 
Västra sidan - 
Södra sidan 51 ekar, 8 askar, 6 skogslönnar, 3 skogsalmar, 2 björkar, 2 lindar, 1 klibbal, 

1 poppel och 1 asp. 
Meter vägsida totalt 1 900 m. 
Totalt antal träd 145 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé. 
Kommentarer Fin, olikåldrig allé längs en golfbana. I allén har de tidigare funnits några 

större luckor, men som nu är planerade med unga ekar, ca:12 st. På vissa 
ställen har man gjort luckförstärkningar tidigare år (ca 15-30 år sedan). 
Vissa träd har skador och döda grenar men har högt naturvärden med 
håligheter och fågelbon. 
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2997, Kroppfjäll norra, KROPPFJÄLL 

Allé  

ID på karta 27 
Vägnummer O 2997 
Namn Kroppfjäll norra, KROPPFJÄLL 
Gammalt namn och ID (2997_1_Kroppefjälls_säteri) 
Östra sidan 7 träd (1 klibbal och okänt antal av skogslönn, ek). 
Norra sidan - 
Västra sidan 10 askar och 1 ek. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 430 m. 
Totalt antal träd 18 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé. 
Kommentarer Södra delen fortsätter in på enskild väg mot säteriet. Östra sidan vägen 

behövs detaljinventeras för att specificera arter. 
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2997, Kroppfjäll, KROPPFJÄLL 

Allé och vägträd 

ID på karta 28 
Vägnummer O 2997 
Namn Kroppfjäll, KROPPFJÄLL 
Gammalt namn och ID (2997_1_Kroppefjälls_säteri) 
Östra sidan 14 träd (1 skogsalm, 1 björk och 1 lind samt okänt antal av ekar, askar och 

skogslönnar). 
Norra sidan - 
Västra sidan 5 ekar, 2 björkar och 1 skogsalm. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 200 m. 
Totalt antal träd 22 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé. 
Kommentarer En av ekarna i den södra delen av objektet på östra sidan vägen har en stor 

stamskada, förmodligen från en annan halva av stammen som gått av 
tidigare. Allén har ett högt kulturvärde och vid Lyran finns även 
informationsskyltar kring detta. Objektet finns med på den 
häradsekonomiska kartan från 1877-1882, har enligt tidigare 
grundinventering historisk anknytning till 1600- och 1800-tal. Många av 
träden är grövre och över 200 cm Ø. Bättre slyröjning krävs inom sträckan. 
Östra sidan vägen behövs även detaljinventeras för att specificera arter.  
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2997, Sågen, KROPPSFJÄLL 

Vägträd 

ID på karta 29 
Vägnummer O 2997 
Namn Sågen, KROPPSFJÄLL 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Omkrets Ø - 
Kommentarer -  
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3003, Västra Eketorp, VÄSTRA EKETORP 

Vägträd 

ID på karta 30 
Vägnummer O 3003 
Namn Västra Eketorp, VÄSTRA EKETORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 3 ekar och 1 asp. 
Norra sidan - 
Västra sidan 2 ekar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer På västra sidan av vägen är de två ekarna mycket grova ca: 450 cm i Ø.  På 

den mindre utav ekarna finns många döda grenar och på den större finns 
det en påkörningsskada längre upp på stammen, dock ser den större mer 
vital ut. Träden står på en tomt men mycket nära vägen. På östra sidan 
vägen är träden mindre. Norr om sträckorna finns en trädrad på tomt (al, 
ek, ask, skogslönn, lind).  
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3003, Kärr, KÄRR 

Vägträd 

ID på karta 31 
Vägnummer O 3003 
Namn Kärr, KÄRR 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø 400 cm. 
Kommentarer Stor vägek, som även står nära en tomt. 
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3023, Fimmerstad öst, FIMMERSTAD  

Allé 

ID på karta 32 
Vägnummer O 3023 
Namn Fimmerstad, FIMMERSTAD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 4 hästkastanjer, 3 oxlar, 1 ek och 1 björk. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 230 m. 
Totalt antal träd 9 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Landsvägsallé 
Kommentarer Allén är gles och har en större lucka. Träden är i dåligt skick och har 

stamskador men röjning runt träden ser bra ut. Allén fortsätter längs den 
enskilda vägen in till Fimmerstad. Ett större kastanjeträd i söder är ej 
medräknat då den står närmare den enskilda vägens allé. Träden sköts 
förmodligen delvis av gården. 
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3026, Fägre kyrkby, FÄGRE PRÄSTBOL  

Allé 

ID på karta 33 
Vägnummer O 3026 
Namn Fägre kyrkby, FÄGRE PRÄSTBOL 
Gammalt namn och ID (3026_0 _Fägre_kyrkby) och (3026_1_Fägre_kyrkby) 
Östra sidan 9 skogslönnar samt 1 högstubbe(skogslönn). 
Norra sidan - 
Västra sidan 7 skogslönnar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 125 m. 
Totalt antal träd 16 träd samt 1 högstubbe. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Byallé där flertalet träd står i vägområdet norr om sträckan, dessa tillhör 

annan huvudman. 
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3027, Källebacken, RIDDARHAGEN  

Vägträd 

ID på karta 34 
Vägnummer O 3027 
Namn Sydost om Källebacken, RIDDARHAGEN 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø 400 cm. 
Kommentarer Stor naturminnesmärkt ek som står mycket nära vägen i ett öppet landskap, 

intill en gård. 
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3029, Fimmerstad, FIMMERSTAD  

Allé 

ID på karta 35 
Vägnummer O 3029 
Namn Fimmerstad, FIMMERSTAD 
Gammalt namn och ID (3029_0_Fimmerstads_herrgård) 
Östra sidan - 
Norra sidan 39 hästkastanjer, 21 lindar, 20 oxlar, 9 ekar, 2 skogsalmar, 1 ask och 1 

klibbal.  
Västra sidan - 
Södra sidan 30 hästkastanjer, 22 oxlar, 19 lindar, 12 ekar, 2 askar och 1 skogsalm. 
Meter vägsida totalt 2 160 m. 
Totalt antal träd 179 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé 
Kommentarer Pampig och rejäl allé som leder till Fimmerstads herrgård. Många av träden 

står långt ifrån vägen, framför allt i den västra delen av sträckan. I den östra 
delen växer det sibiriska ärtbuskar under och mellan träden. Dessa kan vara 
planterade av gården för estetiska själ eller som vindskydd. Oxlarna och 
kastanjeträden inom objektet är äldre och har nedsatt vitalitet till skillnad 
från lindarna och ekarna som är yngre med god vitalitet.  I allén finns de 
många träd med håligheter, svampar och lavar samt dödved. Ett litet 
hackspetts bohål hittades även under inventeringen, detta kan vara 
intressant och inventera separat. 
Allén är enhetlig och ger som helhet ett gott intryckt och trots de många 
stamskadorna utgör de liten risk att hamna i vägområdet. På sikt kan vissa 
av träden i allén behövas tas bort och ersättas eller eventuellt restaureras, 
nått som verkar ha skett på vissa ställen av allén tidigare. Men av vem är 
dock oklart. 
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3044, Böckersboda, BÖCKERSBODA 

Vägträd 

ID på karta 36 
Vägnummer O 3044 
Namn Böckersboda, BÖCKERSBODA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 ek. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø 560 cm. 
Kommentarer En mycket grov ek som förmodligen är flera hundra år gammal och 

naturminnesmärkt. Trädet har en större stamhålighet som är ifylld med 
cement, röjningen kring eken har sköts bra. Kallas i övrigt 
”Böckesbodaeken”. 
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3056, Sätra, SÄTRA  

Allé  

ID på karta 37 
Vägnummer O 3056 
Namn Sätra, SÄTRA 
Gammalt namn och ID (3056_2 _Sätra) och (3056_1_Lebäcken-Sätra) 
Östra sidan 21 skogslönnar, 6 bokar och 4 lindar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 815 m. 

Totalt antal träd 31 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer I flera av träden finns det håligheter.  
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3058, Tällåsen, FRÄCKESTAD 

Vägträd 

ID på karta 38 
Vägnummer O 3058 
Namn Tällåsen, FRÄCKESTAD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 1 en. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Mycket stor och gammal en vid en infart till enskild väg.  
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Objektförteckning – Trafikverkets övriga alléer och vägträd 

200, Sandtorpet, MOTORP 

Allé 

ID på karta 39 
Vägnummer O 200 
Namn Söder om Hova, MOTORP 
Gammalt namn och ID (0200_2_Hova) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 12 rönnar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 115 m. 
Totalt antal träd 12 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Infartsallé. 
Kommentarer Mycket små rönnar som ger intrycket av ett buskage. Sträckan ska skötas 

som en allé och en huvudstam per träd bör röjas fram. I området växer även 
fler vägnära rönnar i båda väderstreck, men dessa har ej Tafikverket som 
huvudman. 
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2714, Grönelid, HÖNSÄTER 

Vägträd 

ID på karta 40 
Vägnummer O 2714 
Namn Grönelid, HÖNSÄTER 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ask. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Ej fackmannamässig höjdröjning är utfärdad inom sträckan. Vägträdet står 

intill en korsning. 
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2714, Smedegården, GÖSSÄTER  

Grupp av vägträd 

ID på karta 41 
Vägnummer O 2714 
Namn Smedegården, GÖSSÄTER 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 3 hästkastanjer, 1 bok och 1 ask. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 160 m. 
Totalt antal träd 5 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Flera vägträd som står glest isär, boken står en bit ifrån vägen men är 

medräknad. Det finns även en del sly kring träden. Ej fackmannamässig 
beskärning har utfärdats inom sträckan. 
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2714, Härlingsgården, FORSHEM 

Vägträd 

ID på karta 42 
Vägnummer O 2714 
Namn Härlingsgården, FORSHEM 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 3 skogsalmar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 30 m. 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Står intill en tomt, mellan ett staket och vägen. 
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2714, Årtorp, VARAN 

Vägträd 

ID på karta 43 
Vägnummer O 2714 
Namn Årtorp, VARAN 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 1 oxel. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Mycket grov gammal oxel som har en stor stamskada, där toppen har gått 

av. Trädet ser ut som att det har brunnit och den har även håligheter, vilket 
gör den biologiskt intressant. Trädet står intill en enskild väg. 
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2714, Hönsatorp, HÄLLEDAL 

Vägträd 

ID på karta 44 
Vägnummer O 2714 
Namn Hönsatorp, HÄLLEDAL 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ask. 
Västra sidan - 
Södra sidan 3 askar och 1 skogslönn. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 5 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer En av askarna är skadad. Allén står delvis intill en tomt.  
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2714.4 Äskekärrs hållplats, SVANERÖDJAN 

Allé 

ID på karta 45 
Vägnummer O 2714. 4 
Namn Äskekärrs hållplats, SVANERÖDJAN 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 19 björkar och 1 skogslönn.  
Norra sidan - 
Västra sidan 17 björkar och 1 hästkastanj. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 800 m. 
Totalt antal träd 38 träd. 
Skötselstatus Bra.  
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Tydlig björkallé trots vissa luckor, som leder upp till tågstationen. 
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2717, Skrivaregården, KLEVA 

Allé 

ID på karta 46 
Vägnummer O 2717 
Namn Skrivaregården, KLEVA 
Gammalt namn och ID (02717_0_Kinne-Kleva) 
Östra sidan  5 björkar, 3 askar och 1 rönn. 
Norra sidan - 
Västra sidan 5 björkar och 1 sälg. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 180 m. 
Totalt antal träd 15 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer På västra sidan vägen fortsätter allén söderut med ca 20 träd, men träden 

står då på tomtmark. Lite sly finns även runt allén och grenar ligger kvar i 
vägområdet. 
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2723, Svenningstorp, ÖRNSBERG 

Vägträd 

ID på karta 47 
Vägnummer O 2723 
Namn Svenningstorp, ÖRNSBERG 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 2 askar och 1 skogslönn. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Objektet är i behov av slyröjning. Träden är grova och står delvis utanför en 

tomt samt längs en hage. Intill medräknade träd finns 5-10 yngre askar som 
släppts upp, bortanför en stenmur. 
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2723, Mellomgården, SKAGEN 

Allé och vägträd 

ID på karta 48 
Vägnummer O 2723 
Namn Mellomgården, SKAGEN 
Gammalt namn och ID (2723_0_Svenningstorp) 
Östra sidan 20 askar och 2 oxlar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 280 m. 
Totalt antal träd 22 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Den norra delen består av två stora oxlar och den södra av tjugo askar, åtta 

av dessa är gamla, hamlade träd med förekomst av guldlocksmossa och 
allémossa. Mellan sträckorna står en ensam ask. Askarna är drabbade utav 
askskottssjukan. På allésträckan finns även träd på västra sidan vägen, men 
på tomtmark och dessa är ej medräknade. 
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2735, Årnäs, ÅRNÄS 

Allé 

ID på karta 49 
Vägnummer O 2735 
Namn Årnäs, ÅRNÄS 
Gammalt namn och ID (O_2735_4_Årnäs) och (O_2735_5_Årnäs) 
Östra sidan 5 klibbalar och 5 oxlar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 14 klibbalar, 6 lärkar, 5 björkar och 3 oxlar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 790 m. 
Totalt antal träd 38 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Träden är beskurna på ett icke fackmannamässigt sätt. Allén består av 

varierande trädslag och skiftar till utseende länds objektet. 
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2735, Högarud, HÖGARUD  

Allé  

ID på karta 50 
Vägnummer O 2735 
Namn Högarud, HÖGARUD 
Gammalt namn och ID Årnäs-Sjöberg, 2735_6 
Östra sidan - 
Norra sidan 2 skogslönnar, 1 asp och 1 björk.  
Västra sidan - 
Södra sidan 8 ekar, 6 aspar, 3 ask och 1 skogsalm.  
Meter vägsida totalt 300 m. 
Totalt antal träd 22 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Allén är otydlig och går genom gårdsmiljöer. Två hästkastanjer noterades i 

fält på norra sidan vägen men är ej medräknad, eftersom det inte står i 
vägområde. Ny delsträcka på södra sidan vägen i öst. Sträckan har många 
unga träd som har sparats och är av varierande trädslag.  
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2735, Johanstorp, SJÖBERG 

Vägträd 

ID på karta 51 
Vägnummer O 2735 
Namn Johanstorp, SJÖBERG 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Lite sly växer kring trädet och en granplantage växer intill objektet och 

kommer på sikt att börja skugga och kväva eken. 
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2735, Porsagården, LUNGNÅS  

Alléer 

ID på karta 52 
Vägnummer O 2735 
Namn Porsagården, LUNGNÅS 
Gammalt namn och ID (2735_1_Lugnås-Björsäter)  
Östra sidan 12 askar, 3 skogslönnar, 2 skogsalmar, 2 björkar och 1 ek. 
Norra sidan - 
Västra sidan 11 skogslönnar, 2 skogsalmar och 2 björkar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 315 m. 
Totalt antal träd 35 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer I området finns många vägnära träd men endast de träd som tydligt är 

Trafikverkets ansvar redovisas här. Sträckan har tidigare varit en del av 
”2735, Björsäter, BJÖRSÄTER” men delas upp på grund av olika 
huvudmannaskap. Vid Ledsgården finns nio nyplanterade skogslönnar, och 
osäkerhet finns kring vem som planterat dessa.  I anslutning till dessa på 
södra sidan, längs en enskild väg står en separat askallé med åtta träd. 
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2738, Öster om Björsäter, BJÖRSÄTER 

Vägträd 

ID på karta 53 
Vägnummer O 2738 
Namn Öster om Björsäter, BJÖRSÄTER 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 skogsalm, 1 ask och 1 skogslönn. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 50 m. 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Skogslönnen är i sämre skick och boende tror den kan komma att falla. Det 

finns även många döda grenar på träden och förekomst av brosklavar. 
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2761, Nils-Tolsgården, GÖTENE 

Vägträd 

ID på karta 54 
Vägnummer O 2761 
Namn Nils-Tolsgården, GÖTENE 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 6 ekar. 
Meter vägsida totalt 65 m. 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Träden står längre bort från vägen men har stora kronverk. Ej 

fackmannamässiga beskärningar och höjdröjning inom sträckan har 
genererat många rockhängen och att träden är i dåligt skick. Det växer även 
mycket sly under träden och detta bör åtgärdas. Två yngre ekar har även 
tillkommit sedan förra inventeringen. 
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2762, Talliden, RIBBENÅS 

Allé och vägträd 

ID på karta 55 
Vägnummer O 2762 
Namn Talliden, RIBBENÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 1 skogsalm. 
Norra sidan - 
Västra sidan 7 skogslönnar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 50 m. 
Totalt antal träd 8 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Gårdallé. 
Kommentarer Skogsalmen på östra sidan vägen har troligen drabbad av almsjukan i vissa 

delar av kronverket och har nedsatt vitalitet. Sly och ej fackmannamässiga 
beskärningar finns även inom sträckan. Ett ledningsärende är även aktuellt 
inom området. 
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2762, Böja, BÖJA  

Allé  

ID på karta 56 
Vägnummer O 2762 
Namn Norr om Böja, BÖJA 
Gammalt namn och ID (2762_0 _Norr Böja) och (2762_2_Böja) 
Östra sidan 9 askar, 4 skogslönnar, 2 björkar samt 1 dött träd. 
Norra sidan - 
Västra sidan 2 björkar och 1 skogslönn. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 160 m. 
Totalt antal träd 18 träd samt 1 dött träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Längs sträckan finns ett flertal träd som ej är medräknade då de står på 

tomtmark. Röjning inom objektet är inte fackmannamässigt utförd. Två nya 
björkar, längst i söder har även räknats med i objektet sen senaste 
inventeringen. När vägen rätades på 1960-talet försvann delar av den gamla 
byallén, enligt en boende i byn.  
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2764, Överkällan, LUGNÅS 

Vägträd 

ID på karta 57 
Vägnummer O 2764 
Namn Överkällan, LUGNÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 2 skogsalmar och 1 lind. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 40 m. 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Träden står i ytterslänten, i en öppnare del av närliggande skogsparti. 

Linden är ej fackmannamässigt beskuren med mycket stubbskott.  
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2764, Gustavsberg, EK  

Vägträd 

ID på karta 58 
Vägnummer O 2764 
Namn Sommarlyckan, EK 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 1 ask. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Asken är nyhamlad och står i vägområde intill ett hygge.  
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2765, Motorp, MOTORP  

Vägträd 

ID på karta 59 
Vägnummer O 2765 
Namn Motorp, MOTORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Trädet står i kanten av en tomt som nyligen har upprättat ett staket. 
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2765, Rynningen, LUGNÅS  

Allé 

ID på karta 60 
Vägnummer O 2765 
Namn Rynningen, LUGNÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 4 aspar, 1 björk, och 1 skogslönn. 
Västra sidan - 
Södra sidan  
Meter vägsida totalt 200 m. 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Träden står intill en hage.  
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2931, Knapegården, RIBBENÅS  

Vägträd 

ID på karta 61 
Vägnummer O 2931 
Namn Knapegården, RIBBENÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 4 askar och 1 skogslönn. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 5 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Skogslönnen har mycket dåligt vitalitet och det kommer upp mycket sly 

runtomkring träden inom sträckan. Flera ej fackmannamässiga 
beskärningar har även utfärdats. Norr om allén finns flera vägnära träd som 
står på tomtmark. 
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2931, Tidavad norra, TIDAVAD  

Vägträd 

ID på karta 62 
Vägnummer O 2931 
Namn Tidavad norra, TIDAVAD 
Gammalt namn och ID (2931_2_Norr Tidavad), (2931_3_Tidavad centrum) och (2931_4_Söder 

Tidavad) 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 klibbal. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Träden står på en tomt men nära vägen. 
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2931, Söder om Nolgården, RÖR 

Vägträd 

ID på karta 63 
Vägnummer O 2931 
Namn Söder om Nolgården, RÖR 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 2 askar och 2 aspar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 50 m. 
Totalt antal träd 4 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer En av asparna i objektet har två stammar. Ej fackmannamässiga 

beskärningar har utfärdats på träden och viss sly finns även kvar runt 
vägträden. 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Mariestad Övriga alléer och vägträd 

137 
 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Mariestad Övriga alléer och vägträd 

138 
 

2931, Lilla Rör, RÖR 

Allé och vägträd 

ID på karta 64 
Vägnummer O 2931 
Namn Lilla Rör, RÖR 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 1 sötkörsbär. 
Norra sidan - 
Västra sidan 5 björkar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 40 m 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Sötkörsbärsträdet är mycket grov och flerstammig. Trädet har även 

håligheter samt har en omkrets av ca 300 cm. I trädet finns även en 
myrstack. Viss förekomst av ej fackmannamässiga beskärningar finns inom 
sträckan. 
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2946, Nolgården, RÖR 

Allé 

ID på karta 65 
Vägnummer O 2946 
Namn Nolgården, RÖR 
Gammalt namn och ID (2946_0_Norr Binneberg) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 9 björkar. 
Meter vägsida totalt 40 m. 
Totalt antal träd 9 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Träden står längs en öppen del av gårdsmiljön. Gården verkar även sköta 

träden väl. 
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2949, Söder om Sveneby, SVENEBY 

Allé  

ID på karta 66 
Vägnummer O 2949 
Namn Söder om Sveneby, SVENEBY 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 10 klibbalar och 4 björkar. 
Västra sidan - 
Södra sidan  
Meter vägsida totalt 85 m. 
Totalt antal träd 14 träd. 
Skötselstatus Dåligt. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Objektet har beskurits på ett ej fackmannamässigt sätt, mycket sly finns 

kvar, stam- och stubbskott har lämnats och vissa stammar har skadats 
under arbetet.  En klibbal på motsatt sida vägen har även avverkats sedan 
förra inventeringen. 
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2949, Skalkarike, SKALKARIKE  

Allé 

ID på karta 67 
Vägnummer O 2949 
Namn Skalkarike, SKALKARIKE 
Gammalt namn och ID (2949_0_Norr_Odensåker) 
Östra sidan 13 askar, 7 ekar, 5 björkar, 2 skogslönnar, 1 oxel samt 1 dött träd. 
Norra sidan - 
Västra sidan 19 askar, 4 björkar, 3 skogslönnar, 3 ekar och 2 aspar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 660 m. 
Totalt antal träd 59 träd samt 1 dött träd. 
Skötselstatus Dåligt. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Många delsträcker som ger ett intryck av att binda ihop gårdarna längs med 

vägen. Träden är beskurna på ett ej fackmannamässigt sätt och mycket sly 
finns kvar kring träden samt beskärningar halvvägs upp i kronverkena, 
detta bör åtgärdas. I de norra delen av sträckan finns det även fläckvis 
mycket sly och trädraderna är mer otydliga. De centrala delarna av objektet 
innehåller även de mycket sly. Den nya delsträckan i söder har inget större 
biologiskt värde men står i vägområdet. Flertalet träd står längs med 
sträckan men på tomtmark, dessa är ej medräknade. 
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2949, Hägnen, HÄGNEN 

Allé 

ID på karta 68 
Vägnummer O 2949 
Namn Hägnen, HÄGNEN 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 5 björkar, 3 aspar och 1 sötkörsbär. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 135 m. 
Totalt antal träd 9 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Alléstatus Landsvägsallé. 
Kommentarer - 
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2953, Boterstena, BOTERSTENA  

Allé 

ID på karta 69 
Vägnummer O 2953 
Namn Boterstena, BOTERSTENA 
Gammalt namn och ID (2953_0_Boterstena) 
Östra sidan - 
Norra sidan 12 björkar. 
Västra sidan - 
Södra sidan 17 björkar. 
Meter vägsida totalt 260 m. 
Totalt antal träd 29 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Alléstatus Landsvägsallé. 
Kommentarer Inom sträckan förekommer det sly kring träden samt ej fackmannamässiga 

beskärningar som har genererat rockhängen. Träden står i en bankslänt 
nära diket. I vägkanten står även stolpar märkta med ”TELEKABEL”. 
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2959, Storegården, ULLERVAD 

Allé 

ID på karta 70 
Vägnummer O 2959 
Namn Storegården, ULLERVAD 
Gammalt namn och ID (2959_1_Ullervad) 
Östra sidan 4 lindar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 35 m. 
Totalt antal träd 4 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Trädgårdsallé.  
Kommentarer Träden utgör en del av en allé där andra hälften står på tomtmark och har 

annan huvudman. Ej fackmannamässiga beskärningar har utfärdas på de 
träd som har Trafikverket som huvudman, ”rockhängen” förekommer.  
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2959, Östergården södra, SEGERSTAD 

Allé 

ID på karta 71 
Vägnummer O 2959 
Namn Östergården, ULLERVAD 
Gammalt namn och ID (2959_0_Ullervad) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 4 skogslönnar, 2 skogsalmar, 1 ek samt 2 högstubbar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 55 m. 
Totalt antal träd 7 träd samt 2 högstubbar. 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Landsvägsallé.  
Kommentarer Allén står delvis innanför en stenmur och det finns mycket sly kring träden 

vilket gör att man i dagsläget uppfattar allén som en del av närliggande 
skogsparti. Vissa av träden inom samma allé som har Trafikverket som 
huvudman är döende och två stycken har redan dött. 
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2960, Melltorp, BORRUD  

Allé 

ID på karta 72 
Vägnummer O 2960 
Namn Melltorp, BORRUD 
Gammalt namn och ID (2960_0_Jula-Borrud) 
Östra sidan - 
Norra sidan 26 ekar, 3 björkar, 3 aspar och 1 tall. 
Västra sidan - 
Södra sidan 26 ekar, 4 bokar, 4 björkar, 2 klibbalar och 1 asp. 
Meter vägsida totalt 700 m. 
Totalt antal träd 70 träd 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé. 
Kommentarer Allén står intill skogsmark och längre bort från vägen. Allén leder till 

herrgården Borrud. Trots att träden är unga är de i dåligt skick, många ekar 
har döda grenar.  
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2961, Norr om Borrud, BORRUD 

Allé 

ID på karta 73 
Vägnummer O 2961 
Namn Norr om Borrud, BORRUD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 10 ekar och 2 björkar. 
Meter vägsida totalt 130 m. 
Totalt antal träd 12 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé. 
Kommentarer - 
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2966, Bäck, BÄCK  

Allé 

ID på karta 74 
Vägnummer O 2966 
Namn Bäck, BÄCK 
Gammalt namn och ID (2966_2_Bäck) 
Östra sidan 6 skogsalmar, 2 skogslönnar, 1 ask och1 ek. 
Norra sidan - 
Västra sidan 7 askar, 7 ekar, 2 skogslönnar och 1 skogsalm. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 150 m. 
Totalt antal träd 27 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Allén går genom en liten by och vissa träd står på tomtmark. Mycket sly 

förekommer kring träden. Norr om sträckan finns en trädrad på västra 
sidan som står långt från vägen, bakom en stenmur men ändå i vägområdet. 
Dessa har räknats med vid återinventeringen 2016. I den nya delen finns en 
del sly och unga träd som kommer upp i stenmuren, men bara de tydligare 
stammarna har räknats. Kan bli aktuellt att ta bort vissa av de yngre träden 
och buskarna för att röja fram huvudstammar.  Allén fortsätter även längs 
en enskild väg ner mot Ymsjöholm.  
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2970, Fogdegården, FÄRED  

Allé 

ID på karta 75 
Vägnummer O 2970 
Namn Fogdegården, FÄRED 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 2 björkar. 
Västra sidan - 
Södra sidan 10 björkar. 
Meter vägsida totalt 125 m. 
Totalt antal träd 12 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Största björken inom objektet har en omkrets på 250-300 cm med många 

håligheter och blottad bark vilket ger den högt biologiskt värde. 
 

 

 

 

 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Mariestad Övriga alléer och vägträd 

160 
 

 

 

 

 

 
 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Mariestad Övriga alléer och vägträd 

161 
 

2970, Uggletorp, FÄREDS-UGGLETORP 

Allé 

ID på karta 76 
Vägnummer O 2970 
Namn Uggletorp, FÄREDS-UGGLETORP 
Gammalt namn och ID (2970_0_Färed) 
Östra sidan  
Norra sidan - 
Västra sidan 16 björkar och 2 ekar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 270 m (allé). 
Totalt antal träd 18 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Alléträden (blå sträcka) står i och utanför en klippt granhäck (svart 

sträcka). Granhäcken sköts av markägaren men står i vägområdet. Träden 
på östra sidan vägen har tidigare ingått i objektet men är inga alléträd och 
är ej medräknade 2016. 

 

 

Svarta linjer markerar granhäckens utbredning. Blå linje markerar alléns utbredning. 
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2976, Fågelö, FÅGELÖ  

Vägträd 

ID på karta 77 
Vägnummer O 2976 
Namn Fågelö, FÅGELÖ 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 3 lindar. 
Västra sidan - 
Södra sidan 2 lindar och 1 skogsalm. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Unga lindar som står i vägområdet. En av lindarna från förra inventeringen 

har försvunnit, men en närliggande skogsalm räknades med vid 
återinventeringen 2016. Trafikverket har inte planterat träden och 
huvudmannaskapet är tveksamt. Kontakt med fastighetsägaren behöver tas 
för fastställning av huvudmannaskapet. 
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2977, Tomten, HÄSSLESTAD  

Vägträd 

ID på karta 78 
Vägnummer O 2977 
Namn Tomten, HÄSSLESTAD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 1 ek. 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 tall. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Eken har dålig vitalitet och många döda grenar i kronan. Träden står intill 

en privat infartsväg och ett vikingagravfält. 
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2977, Torsö kyrka, TORSÖ PRÄSTBOL 

Vägträd 

ID på karta 79 
Vägnummer O 2977 
Namn Torsö kyrka, TORSÖ PRÄSTBOL 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 2 skogslönnar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus - 
Kommentarer Skogslönnar som står bredvid en kyrkport. Ena skogslönnen har används 

som anslagstavla.  
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2987, Älvstorp, ÄLVSTORP  

Vägträd 

ID på karta 80 
Vägnummer O 2984 och 2991 
Namn Älvstorp, ÄLVSTORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 1 ek och 1 skogsalm. 
Norra sidan 3 skogslönnar. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 50 m. 
Totalt antal träd 5 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Ett av träden har många håligheter i stammen. Flertalet träd står i 

anslutning till vägen men ej i vägområdet eller på tomtmark.  
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2989, Lilla Hällsås, HÄLLSÅS 

Vägträd 

ID på karta 81 
Vägnummer O 2989 
Namn Lilla Hällsås, HÄLLSÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 2 askar och 1 skogslönn. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 25 m. 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Flertalet träd står i anslutning till vägen men tillhör annan huvudman. 
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2989, Rogstorp, ROGSTORP 

Allé 

ID på karta 82 
Vägnummer O 2989 
Namn Rogstorp, ROGSTORP 
Gammalt namn och ID (2989_0_Norr_Lyrestad) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 4 askar, 3 björkar och 1 skogslönn. 
Meter vägsida totalt 125 m 
Totalt antal träd 8 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Den södra sidan av allén står i vägområdet och den norra på tomtmark. 

Askarna har nedsatt vitalitet. 
 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Mariestad Övriga alléer och vägträd 

173 
 

 

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Mariestad Övriga alléer och vägträd 

174 
 

2997, Mälltorp, MÄLLTORP  

Vägträd 

ID på karta 83 
Vägnummer O 2997 
Namn Mälltorp, MÄLLTORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 1 klibbal. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø 450-500 cm. 
Kommentarer Stor klibbal som står i bankslänt, bakom ett räcke. Mycket sly kring trädet 

son bör röjas upp. Trädet har även många håligheter och lavar på sig. 
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2997, Värpe norra, VÄRPE  

Vägträd 

ID på karta 84 
Vägnummer O 2997 
Namn Värpe norra, VÄRPE 
Gammalt namn och ID (2997_0_Norr Hova)  
Östra sidan  
Norra sidan - 
Västra sidan 1 en. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer  
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2997, Värpe, VÄRPE  

Vägträd  

ID på karta 85 
Vägnummer O 2997 
Namn Värpe, VÄRPE 
Gammalt namn och ID (2997_0_Norr_Hova)  
Östra sidan 3 björkar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer På tomterna intill sträckan finns två trädrader med skogslönnar. 
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2999, Mörtestad, AMNEHÄRADS PRÄSTBOL 

Allé 

ID på karta 86 
Vägnummer O 2999 
Namn Mörtestad, AMNEHÄRADS PRÄSTBOL 
Gammalt namn och ID (2999_0_Amnehärad) 
Östra sidan 7 askar och 4 björkar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 7 askar och 2 skogsalmar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 180 m. 
Totalt antal träd 24 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Den gamla poppeln i objektet har nu fallit och ligger inåt marken intill 

vägen. Träden i nordväst som tidigare ingått i objektet är ej medräknade då 
de står på tomtmark.  
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2999.1, Amnehärads kyrka, MÖRTESTAD  

Allé 

ID på karta 87 
Vägnummer O 2999. 1 
Namn Amnehärads kyrka, MÖRTESTAD 
Gammalt namn och ID (2999_1_Amnehärads_k:a) 
Östra sidan 10 ekar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 6 ekar, 1 ask och 1 björk. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 220 m. 
Totalt antal träd 18 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Tydlig och enhetlig allé som leder fram till kyrkan. Vissa av träden i den 

norra delen av sträckan är avverka, förmodligen för att ge plats åt den 
nyasfalterade parkeringen till kyrkan. Två stubbar noterades vid 
återinventeringen 2016. Kyrkan sköter troligen träden men detta är oklart. 
I allén finns även en ny bom som kan spärra av trafik på vägen som har mer 
än 3,4 m i fri höjd.  
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3003, Viken, VIKEN 

Vägträd 

ID på karta 88 
Vägnummer O 3003 
Namn Viken, VIKEN 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 1 klibbal. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Trädet har haft mycket stamskott och är nu döende. Klibbalen står i 

skiljeremsa från två infartsvägar som sammanfogas till en enskild väg. 
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3003, Norr om Västra Eketorp, VÄSTRA EKETORP 

Vägträd 

ID på karta 89 
Vägnummer O 3003 
Namn Norr om Västra Eketorp, VÄSTRA EKETORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 klibbal. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Trädet står intill en infartsväg till en gård. En ställning för en skylt sitter 

kvar på trädets stam. 
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3004, Södra Råda gamla kyrka, PRÄSTGÅRDEN 

Vägträd 

ID på karta 90 
Vägnummer O 3004 
Namn Södra Råda gamla kyrka, PRÄSTGÅRDEN 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 1 ask. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer  Trädet står intill en gammal kyrkoplats. 
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3023, Vassbacken, REMMESTORP 

Allé 

ID på karta 91 
Vägnummer O 3023 
Namn Vassbacken, REMMESTORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 4 skogslönnar, 1 ask och 1 skogsalm. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 45 m. 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Allén står längs ett gärde, intill sträckan finns även flera tomtavgränsningar. 
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3049, Göranstorp, GÖRANSTORP 

Allé 

ID på karta 92 
Vägnummer O 3049 
Namn Göranstorp, GÖRANSTORP 
Gammalt namn och ID (3049_0_Göranstorp) 
Östra sidan - 
Norra sidan 5 askar. 
Västra sidan - 
Södra sidan 2 askar. 
Meter vägsida totalt 60 m. 
Totalt antal träd 7 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Träden har håligheter och vissa av träd är grova. 
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3053, Friabäck, FRIABÄCK 

Allé 

ID på karta 93 
Vägnummer O 3053 
Namn Friabäck, FRIABÄCK 
Gammalt namn och ID (3053_0_Kyrketorps_kapell) 
Östra sidan 10 klibbalar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 9 klibbalar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 180 m. 
Totalt antal träd 19 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Landsvägsallé 
Kommentarer Träden bildar ett fint allérum som tidigare troligen har lett mellan gården 

och kapellet. Klibbalarna inom sträckan är relativt grova. Det finns även 
mycket stamskott och sly kring träden och i vägområdet som bör åtgärdas.  
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3056, Bockerud, BOCKERUD 

Allé 

ID på karta 94 
Vägnummer O 3056 
Namn Bockerud, BOCKERUD 
Gammalt namn och ID (3056_0_Älgarås-Lindåsen) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 17 aspar och 5 björkar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 180 m. 
Totalt antal träd 22 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Det växer mycket sly kring träden inom sträckan, även granplantor är på 

väg upp. Vissa aspar är grova och har ca: 200 cm i Ø. Allén leder till gården 
och består förmodligen av uppsläppta träd. 
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3056, Sätra norra, SÄTRA 

Grupp av vägträd 

ID på karta 95 
Vägnummer O 3056 
Namn Sätra norra, SÄTRA 
Gammalt namn och ID (3056_2 _Sätra) och (3056_1_Lebäcken-Sätra) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 3 skogslönnar.  
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Söder ut finns fler vägträd och alléer längst väg 3056.  
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3056, Lindagården, SÄTRA 

Allé 

ID på karta 96 
Vägnummer O 3056 
Namn Lindagården, SÄTRA 
Gammalt namn och ID (3056_2 _Sätra) och (3056_1_Lebäcken-Sätra) 
Östra sidan 5 klibbalar och 2 björkar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 klibbal och 1 björk.  
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 160 m. 
Totalt antal träd 9 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer I flera av träden finns det håligheter.  
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Objektförteckning – Alléer och vägträd med annan huvudman 

200, Ebbetorp, EBBETORP 

Allé 

ID på karta 97 
Vägnummer O 200 
Namn Ebbetorp, EBBETORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 8 skogsalmar och 8 skogslönnar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 95 m. 
Totalt antal träd 16 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Allén står längs flera tomtmarker och träden i den norra delen står även 

långt från vägen. Ett av träden saknas sedan grundinventeringen 2010. 
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2717, 2725 Kestad, KESTAD  

Allé 

ID på karta 98 
Vägnummer O 2717 
Namn Kestad, KESTAD 
Gammalt namn och ID (2725_0_Kestad) 
Östra sidan 23 björkar, 11 ekar och 1 ask. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 255 m. 
Totalt antal träd 35 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Nordligaste delarna består av unga björkar som står långt från vägen men 

är medräknade. Centrala delsträckan består av ekar som står längs med en 
tomtmark. Östra delsträckan består av björkar som även de står på 
tomtmark. Vägträdet närmast korsningen är en ask och står nära vägen. 
Sträckan är en del av ett område som har många alléer runt byvägarna. 
Allén sköts bra av närliggande fastigheter. 
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2717, Rännagården, KESTAD 

Vägträd 

ID på karta 99 
Vägnummer O 2725 
Namn Brännargården, KESTAD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 3 björkar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 50 m. 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Det finns även björkar på en tomtmark på motsvarande sida vägen men 

dessa är ej medräknade. Objektet är en del av ett område som har många 
alléer runt byvägarna. Allén sköts även bra av närliggande fastigheter. 

 

 
  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Mariestad Alléer och vägträd med annan huvudman 

207 
 

2717, Solängsberg, KESTAD  

Allé 

ID på karta 100 
Vägnummer O 2717 
Namn Solängsberg, KESTAD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 5 ekar, 2 skogsalmar, 2 askar och 2 skogslönnar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 150 m. 
Totalt antal träd 11 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Allén står längs en tomtmark men träden står mycket nära vägen. Oklart 

vägområde men träden sköts av gården. Fem ekar verkar ha tillkommit sen 
grundinventeringen 2010. Samtidigt saknas fem gamla björkar som troligen 
blivit avverkade. 
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2723, Skagen, SKAGEN 

Allé 

ID på karta 101 
Vägnummer O 2723 
Namn Skagen, SKAGEN 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 12 askar, 6 skogsalmar och 1 skogslönn. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 120 m. 
Totalt antal träd 19 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Allén står längs med flera tomtmarker, i en häck. Träden står även delvis i 

och nedanför en stenmur.  
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2724, Sörgården, KLEVA 

Allé 

ID på karta 102 
Vägnummer O 2724 
Namn Sörgården, KLEVA 
Gammalt namn och ID -  
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 9 askar och 2 skogslönnar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 40 m. 
Totalt antal träd 11 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Träden är hamlade och står innanför en stenmur på tomtmark. Längst 

vägen sträcker sig en större askallé med Trafikverket som huvudman. 
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2735, Björsäter, BJÖRSÄTER  

Allé 

ID på karta 103 
Vägnummer O 2735 
Namn Björsäter, BJÖRSÄTER 
Gammalt namn och ID (2735_1_Lugnås-Björsäter)  
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 9 skogslönnar och 2 askar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 11 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Objektet har tidigare innehållit fler delsträcker som nu ingår i 2735, 

Porsagården, LUNGNÅS med Trafikverket som huvudman. Stora delar av 
allén står i en klippt häck, men hänger ut över vägområdet. I objektet står 
det även en milsten. Vid den enskilda vägen mot Skattegården på södra 
sidan, finns en separat allé med åtta askar. Flertalet vägnära träd finns längs 
med byvägen men dessa är ej medräknade då de står på tomtmarker. 
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2764, Sommarlyckan, EK 

Vägträd 

ID på karta 104 
Vägnummer O 2764 
Namn Sommarlyckan, EK 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ask. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Asken står långt från vägområde men intilliggande parkeringsficka får den 

att se vägnära ut. På södra sidan om vägen står det en nyhamlad ask med 
Trafikverket som huvudman.  
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2931, Ribbenås, RIBBENÅS 

Vägträd 

ID på karta 105 
Vägnummer O 2931 
Namn Ribbenås, RIBBENÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 2 askar och 1 skogsalm. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø 150 cm. 
Kommentarer Träden står intill tomtmark men nära vägen, intill en stenmur. Skogsalmen 

är drabbad av almsjuka och är döende med några grenar som hänger ut 
över vägen. Träden är äldre men inte så grova. Ej fackmannamässiga 
beskärningar har även utfärdas på träden. 
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2931, Tidavad, TIDAVAD 

Allé  

ID på karta 106 
Vägnummer O 2931 
Namn Tidavad, TIDAVAD 
Gammalt namn och ID (2931_2_Norr_Tidavad), (2931_3_Tidavad_centrum) och 

(2931_4_Söder_Tidavad). 
Östra sidan 5 björkar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 9 askar, 7 björkar, 4 skogslönnar och 1 ek. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 285 m. 
Totalt antal träd 26 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer I den norra delsträckan står det fem björkar längst en tomtmark och häck, 

men i vägområdet.  På motsatt sida vägen står 9 askar bakom en stenmur 
som ej är medräknade. I den centrala delsträckan står 9 askar bortanför en 
stenmur. Sydligaste trädraden står på insidan av ett nyuppsatt staket, men i 
vägområdet.  Flera vägnära träd finns i byn men dessa är ej medräknade.  
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2949, Odensåker, ODENSÅKER  

Allé 

ID på karta 107 
Vägnummer O 2949 
Namn Odensåker, ODENSÅKER 
Gammalt namn och ID (2949_2_Odensåker) 
Östra sidan Ask, skogsalm och skogslönn. 
Norra sidan - 
Västra sidan Ask, skogsalm och skogslönn. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 530 m. 
Totalt antal träd 24 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Alléns träd är inte noggrant räknade. Träden står delvis på eller bakom 

stenmurar, längs med flera tomtmarker.  
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2949, Lars-Bengtsgården, RÖR  

Allé 

ID på karta 108 
Vägnummer O 2949 
Namn Lars-Bengtsgården, RÖR 
Gammalt namn och ID (2949_1_Söder_Odensåker) 
Östra sidan 10 ek, 10 björk 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 120 m. 
Totalt antal träd 20 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp - 
Kommentarer Träden står på tomtmark, bakom en stenmur. Träden har ej återinventerats 

2016. 
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2953, Frälsegården, TIDAVAD  

Allé 

ID på karta 109 
Vägnummer O 2953 
Namn Frälsegården, TIDAVAD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 9 lindar, 3 ekar, 2 askar och 2 skogsalmar. 
Västra sidan - 
Södra sidan 9 askar. 
Meter vägsida totalt 320 m. 
Totalt antal träd 25 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Askarna på södra sidan vägen och lindarna på norra sidan är hamlade, 

troligen av tomtägare. Träden står mestadels på tomtmark men i 
vägområdet. Lindarna står tydligt på tomtmark men är medräknade. Fiber 
ska även grävas ner i området. 
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2959, Nolgården, ULLERVAD 

Allé 

ID på karta 110 
Vägnummer O 2959 
Namn Nolgården, ULLERVAD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 3 björkar, 2 bokar, 1 ask och 1 skogslönn. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 85 m. 
Totalt antal träd 7 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Allén står på tomtmark.  
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2959, Värslekärret, ULLERVAD 

Allé 

ID på karta 111 
Vägnummer O 2959 
Namn Värslekärret, ULLERVAD 
Gammalt namn och ID (2959_1_Ullervad) 
Östra sidan 4 lindar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 40 m. 
Totalt antal träd 4 träd. 
Skötselstatus Bra.  
Allétyp Trädgårdsallé.  
Kommentarer Trädraden utgör en del av en allé där andra hälften står i vägområdet och 

har Trafikverket som huvudman.  
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2959, Östergården, ULLERVAD 

Allé 

ID på karta 112 
Vägnummer O 2959 
Namn Östergården, ULLERVAD 
Gammalt namn och ID (2959_0_Ullervad) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 3 ekar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 130 m. 
Totalt antal träd 3 träd samt 2 döda träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Landsvägsallé.  
Kommentarer Allén står delvis innanför en stenmur och har mycket sly kring träden vilket 

gör att man i dagsläget uppfattar allén som en del av närliggande 
skogsparti. Vissa av träden inom samma allé som har Trafikverket som 
huvudman är döende och två stycken har redan dött. 
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2966, Nyrud, HALLANSBERG  

Allé 

ID på karta 113 
Vägnummer O 2966 
Namn Nyrud, HALLANSBERG 
Gammalt namn och ID (2966_0_Nyrud) 
Östra sidan 58 lind. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 230 m. 
Totalt antal träd 58 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Unga träd, som står ganska långt från vägen (oklart vägområde). Flera träd 

är i dåligt skick trots den unga åldern. Oklart hur många träd som bör 
räknas med, sly går upp och gör det problematiskt. 
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2970, Färed, FÄRED 

Allé 

ID på karta 114 
Vägnummer O 2970 
Namn Färed, FÄRED 
Gammalt namn och ID (2970_2_Färed) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 11 lindar. 
Meter vägsida totalt 80 m. 
Totalt antal träd 11 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Träden står längst med tomtmark. 
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2970, Bygården, FÄRED  

Allé 

ID på karta 115 
Vägnummer O 2970 
Namn Bygården, FÄRED 
Gammalt namn och ID (2970_1_Färed) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 4 rönnar, 4 björkar och 1 asp.  
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 70 m. 
Totalt antal träd 10 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Träden står längst med tomtmark. 
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2987, Kullerud, BÖCKERSBODA 

Allé  

ID på karta 116 
Vägnummer O 2987 
Namn Kullerud, BÖCKERSBODA 
Gammalt namn och ID (2987_0_Kullerud) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 4 skogslönnar och 3 askar. 
Meter vägsida totalt 80 m. 
Totalt antal träd 7 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Trädraden står längs med en tomt, mellan vägen och en stenmur.  
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2989, Stora Hällsås, HÄLLSÅS  

Allé 

ID på karta 117 
Vägnummer O 2989 
Namn Stora Hällsås, HÄLLSÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 17 skogslönnar, 12 björkar, 11 lindar, 8 askar och 4 rönnar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 350 m. 
Totalt antal träd 52 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Askarna har nedsatt vitalitet och lindarna är toppkapade med en riklig 

skottillväxt i kronorna. Hamlas möjligtvis av boende.  
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2989, Kämpahagen, ROGERSTORP 

Allé 

ID på karta 118 
Vägnummer O 2989 
Namn Kämpahagen, ROGERSTORP 
Gammalt namn och ID (2989_0_Norr_Lyrestad) 
Östra sidan - 
Norra sidan 3 skogslönnar, 1 ek och 1 ask. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 125 m. 
Totalt antal träd 5 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Den södra sidan av allén står i vägområdet och den norra på tomtmark. 

Asken har nedsatt vitalitet.  
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2991, Kristinelund, ÄLVSTORP 

Vägträd 

ID på karta 119 
Vägnummer O 2991 
Namn Kristinelund, ÄLVSTORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 3 skogslönnar. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Flertalet träd står i anslutning till vägen och korsningen men dessa står ej i 

vägområdet. 
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2997, Delebäck, DELEBÄCK  

Alléer 

ID på karta 120 
Vägnummer O 2997 
Namn Delebäck, DELEBÄCK 
Gammalt namn och ID (2997_2_Söder_Delebäck) 
Östra sidan 3 lindar. 
Norra sidan 12 lindar och 1 björk. 
Västra sidan - 
Södra sidan 10 björkar, 3 askar, 2 lindar, 2 hästkastanjer och 1 skogslönn. 
Meter vägsida totalt 400 m. 
Totalt antal träd 34 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Flera tomtavgränsningar finns i byn. De flesta träden inom sträckan står på 

tomtmark. Västligaste sträckan består av fyra träd i vägområde utanför en 
tomtmark. På andra sidan vägen står fyra träd till. Den längsta delsträckan i 
centrala delarna är 10 björkar som står långt från vägområdet. Den mindre 
sträckan i centrala delarna är träd som nu står innanför ett nyuppsatt 
staket. Östra delsträckan står bakom en nybyggd gärdesgård. 
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2997, Guntorp, GUNTORP  

Allé 

ID på karta 121 
Vägnummer O 2997 
Namn Guntorp, GUNTORP 
Gammalt namn och ID (2997_0_Norr_Hova) 
Östra sidan 11 lindar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 60 m. 
Totalt antal träd 11 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Objektet står i en häck på tomtmark och ej i vägområdet. 
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3003, Vikbygget, VIKEN 

Vägträd 

ID på karta 122 
Vägnummer O 3003 
Namn Vikbygget, VIKEN 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 3 askar och 1 skogslönn. 
Meter vägsida totalt 55 m. 
Totalt antal träd 4 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Tomtavgränsning där träden står nära vägområdet.  Enbart stora träd har 

räknats med, en enbuske står även med i trädraden. Äldre beskärningar på 
träden har utförts på ett ej fackmannamässigt sätt. Det finns även 
syrénbuskage längst sträckan. 
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3026, Fägre kyrka, FÄGRE PRÄSTEBOL 

Allé 

ID på karta 123 
Vägnummer O 3026 
Namn Fägre kyrka, FÄGRE PRÄSTBOL 
Gammalt namn och ID (3026_0_Fägre_kyrkby) och (3026_1_Fägre_kyrkby) 
Östra sidan 8 lindar, 4 skogslönnar och 1 ask. 
Norra sidan - 
Västra sidan 14 skogslönnar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 295 m. 
Totalt antal träd 27 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Byallé som går genom byn. Det står även sex lindar bakom en stenmur vid 

kyrkan som ej är medräknade. Bra röjt och sköt kring träden i övrigt. 
Lindarna är grova och har ca: 300 cm i Ø. 
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3026, Staversås, STAVERSÅS  

Allé 

ID på karta 124 
Vägnummer O 3026 
Namn Staversås, STAVERSÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 11 askar, 4 lindar och 2 skogslönnar och 1 skogsalm. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 190 m. 
Totalt antal träd 18 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Några av träden är grövre ca: 300- 400 cm i Ø. En del av trädraden står på 

tomtmarker.  
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3049, Hajstorp, KANALJORDEN 

Allé 

ID på karta 125 
Vägnummer O 3049 
Namn Hajstorp, HAJSTORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 2 skogsalmar. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 5 m. 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø 200-300 cm. 
Kommentarer Träden står intill en bro som går över Göta kanal samt intill ett närliggande 

hus. 
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3051, Stationsvägen, HOVA 

Allé 

ID på karta - 
Vägnummer O 3051 
Namn Stationsvägen, HOVA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 21 st träd (troligen lindar). 
Norra sidan - 
Västra sidan 21 st träd (troligen lindar). 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 280 m. 
Totalt antal träd 42 träd. 
Skötselstatus - 
Allétyp - 
Kommentarer Allén noterades efter inventering och upphandlingen i driftområdet var 

genomförd och finns därför inte med på översiktskartan. 
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3056, Sätra gård, SÄTRA 

Vägträd 

ID på karta 126 
Vägnummer O 3056 
Namn Sätra gård, SÄTRA 
Gammalt namn och ID (3056_2 _Sätra) och (3056_1_Lebäcken-Sätra) 
Östra sidan 1 ek. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer -  
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Objektförteckning – borttagna objekt 
 

Vägnr. Namn Gammalt ID Motivering Kommentarer 
2761 Götene-Holmestad 2761_0 Vägen har tagits bort. - 
2987 Ödegården - Avverkat. - 
2989 Lilla Hällsås - Trädet står ej i vägområdet. - 
3026 Nolrud - Avverkat. - 
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