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 Enligt sändlista 
 
 
Remiss:  
 

Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid 
hantering av träd i offentliga miljöer  

Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen 
Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Sveriges Lantbruksuniversitet har under det 
senaste året samarbetat kring ett projekt om träd på begravningsplatser, i alléer, 
parker och offentliga trädgårdar. Ett resultat av samarbetet är ett förslag till 
skriften Fria eller fälla? som nu skickas ut på remiss.  

Syftet med skriften är att den ska hjälpa till att förebygga konflikter rörande träd 
i offentliga miljöer. Den ska bidra till en utveckling där hantering av träd 
grundas på avvägningar som beaktar samtliga värden och intressen. Skriften 
fokuserar på hur man kan synliggöra olika värden och intressen knutna till träd 
och hur man kan göra avvägningar mellan olika intressen i situationer där inte 
samtliga värden kan tillgodoses.  

Bakgrund 
Riksantikvarieämbetet med flera myndigheter har uppmärksammat att det under 
de senaste åren vid många tillfällen uppstått konflikter vid hantering av träd på 
bland annat begravningsplatser och i alléer. Det har visat sig vara svårt att alltid 
kunna förena naturvårds-, kulturvårds- och sociala intressen i samma område. 
Även säkerhetsaspekter för trafikanter, besökare och personal kan ibland komma 
i konflikt med andra intressen. Träden kan dessutom beröras av olika lagar, till 
exempel det generella biotopskyddet för alléer enligt miljöbalken och kyrkliga 
kulturminnen enligt kulturminneslagen, som dessutom ibland ska tillämpas 
parallellt.  
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Många konflikter kan förebyggas genom en ökad kunskap om olika aktörers 
verksamhet och arbetssätt samt genom en större medvetenhet om trädens olika 
värden. I de fall där inte samtliga värden kan gynnas på samma plats behövs en 
metod för att kunna avgöra vilket värde som bör ges företräde i det enskilda 
fallet. Förhoppningen med skriften Fria eller fälla? är att den kan ge både större 
kunskap, medvetenhet och förslag på lämpliga arbetssätt hos till exempel 
länsstyrelser, kommuner och olika förvaltningar.  

Synpunkter på förslaget 
Vi är mycket angelägna att ta emot era synpunkter på denna remissversion 
senast den 9 september 2013. Svaren skickas via e-post till 
fabian.mebus@raa.se. Vi ber er att särskilt beakta frågan om denna skrift kan 
uppfylla det ovannämnda syftet och dessutom fungera som ett vägledande 
verktyg vid handläggning av ärenden och förvaltning av träd i offentliga miljöer.   

Övriga upplysningar  
Skriften har inte professionellt språkgranskats eller layoutats. Skriften kommer 
att i ett senare skede kompletteras med ett flertal illustrerande fotografier. Även 
kapitel 11 om exempel och lagfall kommer att kompletteras senare i år. 
Riksantikvarieämbetets pågående utvecklingsarbete med en vägledning för 
kulturhistorisk värdering och urval kan komma att påverka den slutliga 
versionen av denna skrift. 
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Fabian Mebus eller någon annan 
ur projektgruppen.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Fabian Mebus  Riksantikvarieämbetet, 08-5191 8370, 

fabian.mebus@raa.se 

Markus Rehnberg Länsstyrelsen i Västmanlands län på uppdrag av 
Naturvårdsverket, 021-19 51 86, 
markus.rehnberg@lansstyrelsen.se 

Eva Grönwall Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 08-737 72 
22, eva.gronwall@svenskakyrkan.se 

Hans Åström Trafikverket, 010 - 123 73 48, 
hans.astrom@trafikverket.se 

Kalheinz Hallesius Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare, 0144-201 
30, hallesius@home.es 

Johan Östberg Sveriges lantbruksuniversitet, 040 41 51 26, 
johan.ostberg@ltj.slu.se 

Johan Arvidsson Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, (föräldraledig 
under remisstiden)  
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Sändlista 
Agneta Åkerlund, Länsstyrelsen Uppsala 
Anders Glassel, Fastighetsverket 
Andreas Eliasson, Svenska Trädföreningen 
Arvika kommun 
Borlänge kommun 
Borås stad 
Boverket  
Centrum för biologisk mångfald, SLU 
Elin Slettengren, student 
Eskilstuna kommun 
Eva Selin, Gotlands museum 
Föreningen för dendrologi och parkvård 
Församlingar inom Svenska kyrkan 
Gävle kommun 
Göteborgs stad 
Pierre Nestlog, Hantverkslaboratoriet Göteborgs Universitet  
Bo Magnusson, Hantverkslaboratoriet Göteborgs Universitet  
Heidi Vassi, Länsstyrelsen Kronoberg 
Helena Bjarnegard, stadsträdgårdsmästare Göteborg 
Helsingborgs stad 
Huddinge kommun 
Jessica Jönsson, Länsstyrelsen Kronoberg 
Jordbruksverket 
Jönköpings kommun 
Kalmar kommun 
Karlstads kommun 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) 
Laholms kommun 
Lena Alness, Länsstyrelsen Halland 
Lidköpings kommun 
Linköpings kommun 
Liselott Blomback, Länsstyrelsen Uppsala 
Lotta Sobéus, landskapsarkitekt 
Lunds kommun 
Länsmuseernas samarbetsråd 
Länsstyrelsen Blekinge 
Länsstyrelsen Dalarna 
Länsstyrelsen Gotlands län 
Länsstyrelsen Gävleborg 
Länsstyrelsen Hallands län 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
Länsstyrelsen Jönköpings län 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Länsstyrelsen Kronobergs län 
Länsstyrelsen Norrbottens län 
Länsstyrelsen Skåne län 
Länsstyrelsen Stockholms län 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
Länsstyrelsen Uppsala län 
Länsstyrelsen Värmlands län 
Länsstyrelsen Västerbotten 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Länsstyrelsen Västmanlands län 
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Länsstyrelsen Västra Götaland 
Länsstyrelsen Östergötland 
Malmö stad 
Maria Forslund, Länsstyrelsen Uppsala 
Marianne Wetterin, Naturvårdsverket 
Marielle Gustafsson, Länsstyrelsen Jönköping 
Norrköpings kommun 
Nyköpings kommun 
Patrik Olsson, regionmuseet Kristianstad 
Per Linder, Statens fastighetsverk 
Piteå kommun 
Pär Gustafsson, SLU 
Pär Malmros, Gotlands museum 
Ronneby kommun 
Ronny Holm, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) 
Statens Fastighetsverk 
Stellan Andersson, naturvårdsplanerare Alingsås 
Stiftsantikvarier inom Svenska kyrkan 
Stockholms stad 
Sundsvalls kommun 
Svenska Trädföreningen 
Sveriges Arboristförbund 
Catherine von Arnold, Sveriges Jordägareförbund  
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) 
Tobias Fischer, arborist 
Torsten von Schantz, Trafikverket 
Umeå kommun 
Uppsala kommun 
Urban Emanuelsson, SLU 
Vikki Bengtsson, Pro Natura 
Värnamo kommun 
Västerås stad 
Örebro kommun 


