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Utlåtande om trädrad på Falsterbo 8:63 
Definitionen av en biotopskyddad allé är enligt Naturvårdsverket ”Lövträd 
planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg 
eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap”. Trädraden i 
fråga består av nio träd, flera av träden är flerstammiga. Vidare kännetecknas 
biotopen av att den till övervägande del utgörs av vuxna träd. Enligt Naturvårds-
verkets vägledning innebär detta att mer än hälften av träden ska mäta minst 20 cm i 
diameter i brösthöjd eller uppnått en ålder av 30 år (det som först uppnås). Under ett 
platsbesök den 2022-05-12 mättes diametern på stammarna av lövträden längs 
vägen i den södra delen (med ett undantag där en hästkastanj, träd nr 6 nedan, 
bestod av sju stammar. Tre av dessa stammar valdes ut slumpmässigt för mätning): 

1. Skogslönn (två stammar): 33 cm och 34 cm
2. Skogslönn: 33 cm
3. Skogslönn (tre stammar): 23 cm, 20 cm, 21 cm
4. Skogslönn: 23 cm
5. Skogslönn: 20 cm
6. Hästkastanj (sju stammar): bl a 18 cm, 36 cm och 43 cm.
7. Naverlönn: 21 cm
8. Hästkastanj: 23 cm
9. Naverlönn: 23 cm

Efter genomgång av äldre flygbilder uppskattas träden ha en ålder på omkring 40-
70 år. På punkterna ovan faller därför trädraden delvis inom kriterierna för generellt 
biotopskydd. När det gäller trädens uppkomst och syfte är detta mer otydligt. Det är 
möjligt att en del av de mätta träden är självetablerade. På punkten skriver Natur-
vårdsverket ”Det kan vara svårt att bedöma om träd är planterade eller själv-
etablerade. Hur träden har etablerats är dock inte avgörande om definitionen är 
uppfylld i övrigt, och det framgår att träden är skötta med syftet att skapa en allé. 
Större eller mindre inslag av självsådda träd i en trädrad kan således accepteras 
om dessa, såvitt kan bedömas, har bevarats för att utgöra en del av en allé”.  

På flygbilder från 1970-talet är det möjligt att urskilja de flesta av träden i träd-
raden, men de är framför allt ett som syns som betydligt större än de andra. Detta 
större träd syns på flygbilder från 1960-talet, dock svårt att urskilja om de mindre 
träden runtomkring fanns då. Eftersom det inte går att urskilja en tydlig trädrad på 
flygbilder från 60-talet, i jämförelse med en annan väldigt tydlig trädräd/allé som 
löper från norr till söder precis nordost om utpekad trädrad på samma, samt tidigare, 
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flygbilder, är det troligt att trädraden i fråga planterats som inslag i någons trädgård. 
Den har således inte skötts med syftet att skapa en allé. Mellan de mätta träden står 
dessutom en del sly av bland annat hästkanstanj, många av träden är starkt över-
växta av murgröna och ytan runtomkring träden upplevs ”oskött”. I andra hörnan av 
trädgården längst ner i söder står bland annat en grupp tallar. Trädraden anses alltså 
inte ha planterats i syfte att vara en allé eller en del av en allé och trädraden har 
sannolikt inte skötts för att skapa en allé. Kommunens bedömning är att trädraden 
därför inte uppfyller alla kriterierna för att utgöra en biotopskyddad allé.  
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