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Ärende: Trädinventering vid Ledungsvägen, Visiret S:1, Kalmar 
 
I samband med framtagandet av en ny detaljplan har frågor om värdet av en 
trädridå mellan Ledungsvägen och den befintliga parkeringsplatsen på Visiret 
S:1 kommit upp. Undertecknad besökte området 2018-03-14 för att göra en 
snabb bedömning av trädens värde. 
 
Den aktuella trädridån består av träd av olika art och ålder, placerade oregel-
bundet inom en naturremsa mellan Ledungsvägen och parkeringsplatsen. Trä-
den bedöms därför inte utgöra en allé och omfattas därmed inte av biotop-
skydd. Trädens ålder varierar, men det är inga särskilt gamla träd och inga träd 
som uppfyller kriterierna för särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets 
åtgärdsprogram. 
 
Från söder till norr, från gatuköket till Netto, består trädridån av följande träd: 
 

 Ung asp, något lutande och med färsk fläkskada i kronan. Inget att 
satsa på. 

 Liten snedvuxen ek. Inget att satsa på. 
 Grupp med fem ekstammar. Eftersom de stått så tätt är de enskilda 

trädkronorna väldigt snedvuxna och bildar en gemensam krona. Ska de 
vara kvar kan man eventuellt ta bort någon stam, men de flesta behö-
ver vara kvar för att det inte ska se konstigt ut. 

 Ek med dubbelstam. Kan finnas risk för att den delar sig på sikt. 
 Sälg plus fyra unga aspar. Inget att satsa på. 
 Tvåstammig ek. Skapligt skick men inget riktigt värdefullt träd. 
 Ungt träd av okänd art. 
 Klibbal med fyra stammar. Har börjat få torra grenar. Tveksamt om det 

är något att satsa på intill väg och bebyggelse. 
 Tre små aspar, inget att satsa på. 
 Vidkronig ek i kanten mot parkeringen. Finaste trädet i området, men 

kan bli svårt att ha kvar så nära de planerade byggnaderna. 
 Liten asp. Inget att satsa på. 
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 Dubbel ek närmast Netto. En del torra grenar i kronan. Har troligen 
inte mått bra av markarbeten och asfaltering intill. 

 
Om man ska ha kvar några träd i området är det i första hand ekarna man ska 
satsa på. I så fall måste man ta höjd för att de blir större med tiden och det är 
inte lämpligt att gräva eller hårdgöra närmare träden än nu. Uppvuxna träd kan 
vara en stor kvalitet för det nya bostadsområdet, men från biologisk synpunkt 
är det inga speciellt värdefulla träd.  
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