
Värdefulla

Träd

Ekekullen i Anderstorp är ett bra exempel på 
hur värdefulla träd ger karaktär och upplevelse-
värden åt ett område i tätortsmiljö.

Anderstorp

Inventerare : Hanna Torén, Biolog



Värdefulla träd i Anderstorp
Under sommaren 2011 har Gislaveds kommun inventerat träd i och kring 
Anderstorps tätort. Inventeringen är en del av Naturvårdsverkets åtgärds-
program för skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Åtgärdsprogrammet syf-
tar till att bevara både själva träden och de hotade arter som är beroende av 
dem. Gamla och grova träd, träd med håligheter, hamlade träd, alléträd och 
döda träd är särskilt värdefulla för många insekter, fåglar, mossor, lavar 
och svampar.

Anderstorps kyrka med hamlade lindar i förgrunden

I Anderstorp har drygt 1 200 träd positionsbestämts med hjälp av GPS. Grän-
sen för inventeringsområdet framgår av kartan. Träd på tomtmark har mätts 
in efter kontakt med fastighetsägaren. På ett 70-tal fastigheter finns värde-
fulla träd som inte mätts in eftersom fastighetsägaren inte kunnat nås.

Följande träd har inven-
terats:

Ekar med en om-•	
krets på > 300 cm  
Övriga lövträd med •	
en omkrets på > 
240 cm
Döda träd och hål-•	
träd med en om-
krets på > 120 cm
Alléträd med en om-•	
krets på > 60 cm
Hamlade träd av alla •	
dimensioner



Anderstorp

Kartan visar gränsen för inventeringsområdet och positionen för de 61 jätteträd som mätts in i och kring 
Anderstorp. Jätteträd har en diameter på 1 m eller mer (dvs. en omkrets på över 314 cm).

Inventeringsområde

Jätteträd

Anderstorp

Anderstorps Stormosse naturreservatAnderstorps Stormosse naturreservat
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De största träden i Anderstorp

Trädslag Omkrets Fyndplats

Al 304 cm Fryebo, åkerkant

Asp 305 cm Södra Törås, betesmark

Björk 290 cm Stjärnehult, trädgård

Bok 260 cm Töråsvägen, Törås, trädgård

Gran 262 cm Töråsskolan

Hästkastanj 295 cm Stjärnehult, trädgård

Körsbärsträd 256 cm Svarvaretorpsvägen, trädgård

Lind 339 cm Fryebo, trädgård

Lönn 297 cm Stjärnehult, ödetomt

Pil 261 cm Vallmovägen, Törås, trädgård

Sälg 322 cm Näset, betesmark

Trädslag Omkrets Fyndplats

Ek 499 cm Ekvägen, Törås, trädgård

Ek 482 cm Öster om Tokarp, vägkant

Ask 449 cm Töråsvägen, Törås, trädgård

Alm 439 cm Näset, trädgård

Ek 434 cm Töråsvägen, Törås, trädgård

Ask 423 cm Töråsvägen, Törås, trädgård

Balsam-
poppel

420 cm Tokarp, intill Anderstorpsån

Ek 420 cm Fifflaryd, åkerkant

Ek 419 cm Södergatan, trädgård

Ek 402 cm Lindvägen, Törås, trädgård

Anderstorps största exemplar av olika trädslag

I Törås finns många riktigt gamla träd i trädgårdarna. Dessa är en rest 
– ett biologiskt kulturarv – från tiden då Törås var en by och träden stod 
i gårdsmiljöer, betes- och slåttermarker. Asken på bilden har en omkrets 
på 423 cm.

Vid inventeringen noterades bland 
annat trädens omkrets, skötselbehov 
och karaktärsdrag. Det största trädet 
som mätts in är en ek med omkretsen 
499 cm (se tabell nedan). Samman-
lagt har nästan 600 alléträd, ungefär 
550 hålträd och knappt 70 döda träd 
mätts in. Bland de inventerade träden 
finns 21 trädslag representerade.



Vid frågor, vänligen kontakta:
Hanna Torén      Bengt-Göran Ericsson
Inventerare       Kommunekolog
Telefon: 072-216 90 10     Telefon: 0371-815 78
E-post: hanna.toren@gislaved.se   E-post: adbge@gislaved.se

Vill du veta mer om värdefulla träd? 
Naturvårdsverket (2004) Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturland-
skapet Rapport 5411. Rapporten kan laddas ner från www.naturvardsverket.se

Trädportalen, www.tradportalen.se. Nationell samlingsplats för data från invente-
ringar av skyddsvärda träd 

Informationen från trädinventeringen kommer bland annat att användas vid samhälls-
planering och vid planering av skötselinsatser på kommunens mark. 

Inventeringen i sig medför inte att träd blir skyddade. Däremot finns det bland de 
inventerade träden sådana som redan är skyddade genom biotopskydd (alléer i od-
lingslandskapet och träd på åkerholmar) eller som kulturminnen (träd på äldre kyr-
kogårdar). Det kan krävas marklov för att avverka träd inom vissa detaljplanerade 
områden. Kontakta därför kommunens bygg- och miljöförvaltning om du funderar på 
att avverka träd på tomten.  

Den döda jätteeken på lekplatsen vid Bäckgatan i Anderstorp har avverkats i 
Törås. Trädet bidrar nu till en spännande lekmiljö för barn samtidigt som det 
är värdefullt för den biologiska mångfalden. Solbelysta döda ädellövträd är 
nämligen en bristvara i landskapet.



Kommunstyrelseförvaltningen
Stortorget 1  332 80 Gislaved 

Tel. 0371-810 00  Fax 0371-811 51 


