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RAPPORT

Stadsträd och
biologisk mångfald
– ett osannolikt giftermål eller
ett nödvändigt partnerskap?
I svenska städer planteras idag många exotiska trädsorter. Orsakerna
är flera, t.ex. riskspridning och att träden ska klara de tuffa kraven som
finns inne i städerna.
FÖRFATTARE: VIKKI BENGTSSON OCH KARIN SANDBERG

Läderbagge (Osmoderma eremita)
en rödlistad skalbagge som lever
i hålträd med mulm. Den lever inne
i vissa av våra svenska städer.

V

i har idag liten kunskap
om hur dessa träd klarar
av att hysa våra svenska
arter av mossor, lavar,
tickor och trädlevande
insekter och därmed deras möjlighet till
att bidra till Sveriges miljömål. Vissa av
de exotiska trädslagen skulle mycket väl
kunna hysa en stor mångfald och andra
relativt få arter.
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Målet med den här studien var att
göra en sammanställning av forskning
som finns om hur väl olika trädarter kan
hysa biologisk mångfald i Sverige och ta
fram ett förslag över vilka trädarter som
lämpar sig för att hysa biologisk mångfald. Trädförvaltare ska kunna ha med
denna kunskap när de väljer vilket träd de
ska plantera i staden. Målet var även att
identifiera brister i kunskapsunderlaget. 
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VARFÖR BEHÖVER
VI TÄNKA PÅ BIOLOGISK
MÅNGFALD I STADSMILJÖER?

Landskapet i Sverige har rationaliserats
under många år, med resultat att biologisk
mångfald har minskat kraftigt under de
senaste 200 åren. Träd och i synnerhet
gamla träd hyser en stor mängd både
vanliga och sällsynta arter och det har
visat sig att stadsmiljö har en viktig
funktion när det gäller befintliga träd
och framtida trädbestånd. De träd som
bedöms vara särskilt skyddsvärda har stor
betydelse för bevarandet av biologisk
mångfald och för att uppfylla flera av
riksdagen antagna miljökvalitetsmål.
"Enligt Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd – Mål och åtgärder 2012-2016
(Rapport 6946, Naturvårdsverket 2012)
avses med särskilt skyddsvärda träd jätteträd
(över 1 m i diameter), mycket gamla träd
(över 140 år och för ek, bok, gran och tall
över 200 år) och grova hålträd (över 40 cm
i diameter med hål i stammen). Döda träd
ingår i definitionen."
Många lavar och insekter som är knutna
till träd har en mycket begränsad benägenhet att förflytta sig till andra träd och när
det väl inträffar är det oftast bara korta
sträckor på några hundra meter det
handlar om. Flera studier av både insekter
och lavar knutna till exempel gamla ekar
visar att dagens förekomster förklaras
bättre av hur eklandskapet såg ut för
180-200 år sedan än av dagens utbredning
av gamla ekar (Hedin 2003, Ranius m fl
2008, Johansson 2013 b). Sverige har ett
internationellt ansvar att värna och vårda
dessa träd, så att de även i framtiden kan
utnyttjas av fåglar, svampar, lavar och
kommande generationer.
Det finns flera studier som visar att
träd i stadsmiljöer är viktiga för många
grupper av arter. Jonsell, 2012 studerade
skalbaggsfauna i gamla lindar och drog
slutsatsen att gamla lindarna i park
miljöerna var lika värdefullt som de i
mer naturliga miljöer. Andra studier har
visat liknande resultat och även kunnat
visa värde av stadsträd för pollinatörer
(Sörensson 2008; Somme et al, 2016).
När det gäller fåglar och fladdermöss som
oftast utnyttjar hålrum i äldre träd så
kan stadsträd vara värdefulla. Lavar och
mossor däremot är oftast mera känsliga
för luftförorening och därmed är stadsträd sällan lika värdefulla som värdträd.

EXOTISKA TRÄDSLAG OCH DEN
BIOLOGISKA MÅNGFALDEN

Sammanfattningsvis kan man säga att
stadsträd, i synnerhet äldre sådana, har en
viktig funktion för biologisk mångfald.
Det som dock fortfarande är oklart är
betydelsen av trädslag för den biologiska
mångfalden.
En hel del arbete har gjorts under
de senaste åren som har tittat på värdet
av olika trädslag när det gäller arterna
knutna till dem (Sundberg et al, 2019).
I synnerhet också undersökning om
alternativa trädslag till ask (och även
alm) (Jönsson & Thor, 2012; Mitchell
et al, 2016; Broome et al, 2019) för att
ask och alm är hotade på grund av olika
trädsjukdomar. Just på grund av olika
trädsjukdomar har det även skrivits en del
artiklar som har ifrågasatt naturvårdens
sätt att bara fokusera på inhemska
trädslag (Townsend, 2005; Alexander et
al, 2016). Denna ståndpunkt har lett till
en del konflikt inom stadsplaneringen
mellan trädförvaltare och biologer, där
olika egenskaper prioriteras när det gäller
val av träd.
METODIK

Arbetet delades upp i tre steg:
Steg 1 omfattade att gå genom en del
befintliga studier från Sverige och andra
länder med liknande klimat och träd
artsammansättning där vi försökte få
kunskap om eventuella naturvärden för
olika artgrupper. Dessutom tog vi reda på

Lunglav (Lobaria pulmonaria)
en rödlistad lav som här växer på parklind.

vilka som är de vanligaste trädslagn som
har planterats i stadsmiljö, både exotiska
och inhemska (Sjöman et al, 2012; Sjöman
& Östberg, 2019) i de nordiska städerna.
Steg 2 omfattade ett antal intervjuer
med både trädförvaltare, naturvårdsförvaltare samt forskare där vi försökte
få ta del av deras erfarenheter angående
trädval, naturvärdena, prioriteringar och
kunskap, se nedan.
Steg 3 innebar en tolkning av de
olika resultaten. 

Intervjuade personer
Namn

Yrkesroll

Mats Lindqvist

Miljöspecialist, Trafikverket

Marie-My Bergquist

Trädgårdsmästare, Alnarp

Dani Mladoniczky

Arborist, Trädliv AB

Kerstin Teutsch

Landskapsarkitekt, Teutsch Landskapsarkitekter AB

Tord Engström

Kyrkogårdsförvaltare, Uppsala

Mats Jonsell

Forskare, skalbaggsexpert, SLU

Ola Hammarström

Ekolog, lavexpert, Pro Natura

Thomas Appelqvist

Ekolog, svamp och- skalbaggsexpert, GU

Johan Östberg

Forskare, SLU
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Tabell 1
De 10 vanligaste inhemska trädslagen och de 10 vanligaste exotiska
trädslagen (efter Sjöman et al, 2012 och Sjöman & Östberg, 2019)

Inhemska träd

Andel av
totala trädbeståndet Exotiska träd

Andel av
totala trädbeståndet

Acer platanoides

8,9%

Tilia x europaea

15,4%

Betula pendula

8,9%

Aesculus hippocastanum

2,4%

Sorbus intermedia 4,6%

Platanus acerifolia/hispanica 2,0%

Tilia spp.

4,5%

Acer pseudoplatanus

1,3%

Sorbus aucuparia

3,8%

Populus simonii

0,7%

Ulmus glabra

3,1%

Picea omorika

0,6%

Quercus robur

2,8%

Robinia pseudoacacia

0,5%

Fraxinus excelsior

2,4%

Acer campestre

0,5%

Pinus sylvestris

2,2%

Populus canadensis

0,4%

Fagus sylvatica

2,1%

Quercus rubra

0,4%

Tabell 2
De 20 inhemska trädslag som hyser flest arter rangordnade efter
antalet arter som trädet hyser i Sverige. (Efter Sundberg et al, 2019)

Trädslag

Rangordning

Trädslag

Rangordning

Quercus robur/petraea

1

Corylus avellana

11

Picea abies

2

Fraxinus excelsior

12

Betula spp.

3

Acer spp.

13

Pinus sylvestris

4

Sorbus spp.

14

Populus spp.

5

Prunus spp.

15

Salix spp.

6

Caprinus betulus

16

Fagus sylvatica

7

Malus spp.

17

Alnus spp.

8

Crataegus spp.

18

Ulmus spp.

9

Juniperus communis

19

Tilia spp.

10

Sambucus nigra

20
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Gamla träd har ofta höga naturvärden. Här en ek inne i Växjö.

RESULTAT

Hur många av stadens träd är exoter?
Utifrån två studier gjort av Sjöman et al
(2012) och Sjöman & Östberg (2019),
har vi tagit fram tabell 1 som presenterar
de 10 vanligaste inhemska och de 10
vanligaste exotiska trädslag som är
planterade i städerna. Det är intressant
att se att mer än 60% av trädbeståndet i
de nordiska städerna i undersökningen
var inhemska träd, och 24% exotiska.
Den andel som saknas (16%) är träd
som bara bestämts till släkte, där de flesta
är släkten som finns i Norden och med
största sannolikhet därför är inhemska.
Parklind (Tilia x europea) är det vanligaste
trädslaget av de exotiska trädslagen (då
parklind är en korsning som inte förekommer i naturen i Sverige, räknades den
som ett exotiskt trädslag).
Vilka inhemska trädslag är mest
värdefulla för biologisk mångfald?
I tabell 2 presenterar vi de 20 trädslag i
Sverige som hyser flest arter enligt arbete
gjort av Artdatabanken (Sundberg et al,
2019), detta är en indikation på deras
värde för biologisk mångfald. Data angående de inhemska trädslagen är väl
underbyggd och baseras på mycket
detaljerad information, till skillnad
från vår kunskap när det gäller exotiska
trädslag. Utifrån Sundberg et al, 2019 är
det också intressant att uppmärksamma
att det är inte alltid så att ju vanligare
ett trädslag är desto fler arter det kan
hysa. Ekar och bokar hyser fler arter i
förhållande till hur vanliga de är medan
alar och oxlar (inklusive rönn) hyser färre
arter än förväntat. 
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I tabell 3 kombinerar vi data från
tabell 1 och 2 och visar de 10 vanligaste
inhemska trädslagen rangordnade efter
hur vanliga de är i stadsmiljö. Här kan
man se att de trädslag som är vanligast i
stadsmiljö inte nödvändigtvis är de som
hyser störst mångfald.
Hur stor mångfald hyser de exotiska
trädslagen och finns det något trädslag
som är bättre lämpat än något annat?
Enligt Sundberg et al, 2019, kan man
generellt säga att främmande arter har
färre eller få arter knutna till sig än inhemska trädslag. Detta beror förmodligen
på att dessa träd lever, i Sverige, i ett avvikande klimat och många arter som är
knutna till dem i deras ursprungsländer
inte finns i Sverige eller har svårt att
sprida sig hit. Det finns några undantag exempelvis släktet lärkar, tysklönn,
svartpoppel och hästkastanj som har en
del arter knutna till sig. I många fall kan
det handla om att arter har flyttat från
närstående arter (t.ex. att arter från skogslönn har “flyttat” till tysklönn).
Enligt de forskare som vi pratade med,
så kan främmande trädslag vara intressant
för olika organismgrupper, och beror på
hur krävande arterna är. När det gäller
fåglar och fladdermöss, så spelar trädslag
liten betydelse för deras vidkommande.
För dessa arter är det viktigast att det
finns lämpliga hålrum, lös bark eller om
det finns insekter eller bär att äta. Om
man tittar på vedlevande skalbaggar, är
det viktigare vilken svampart som har
brutit ner veden än trädslag. Här är även

Tabell 3
De 10 vanligaste inhemska trädslag planterade i städerna rangordnade efter andel planterade i städerna och antalet arter som trädet
hyser i Sverige. (Efter Sjöman & Östberg, 2019; Sundberg et al, 2019)
Inhemska
trädslag

Andel planterade
i städerna

Rangordning efter antalet arter
som trädet hyser i Sverige

Acer platanoides

8,9%

13

Betula pendula

8,9%

4

Sorbus intermedia

4,6%

17

Tilia spp.

4,5%

12

Sorbus aucuparia

3,8%

17

Ulmus glabra

3,1%

10

Quercus robur

2,8%

3

Fraxinus excelsior

2,4%

11

Pinus sylvestris

2,2%

2

Fagus sylvatica

2,1%

5

lämpliga hålrum och nedbrytningsstadiet
viktigare än trädslag. Det finns dock arter
såsom barkborrar och långhorningar som
är mer specialiserade på ett visst trädslag
eller ett visst släkte. När det gäller
svampar så finns det ganska lite forskning
publicerad, men enligt de forskare vi

Hästkastanj är ett träd som är ganska vanligt i våra städer.
Samtidigt som det kan hysa naturvärden kan det också vara invasivt.
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har pratat med, kan man exempelvis
hitta arter som svavelticka eller fjällticka
– svamparter som annars koloniserar
inhemska ädellövträd – på olika popplar.
Dessa svampar kan, på exotiska trädslag,
skapa samma typ av vedhabitat som i de
inhemska trädslagen. 

RAPPORT
Tabell 4
De 10 vanligaste exotiska trädslag planterade i städerna rangordnade efter potentiellt naturvärde
(efter Alexander et al, 2006; Alexander et al, 2016; Sundberg et al, 2019)

Trädslag

Andel

Potentiellt
naturvärde

Tilia europaea

15,4%

Hög

Acer pseudoplatanus

1,3%

Medel

Här är råder delade meningar, i Storbritannien anses detta
trädslag ha bra potential inför förlust av ask. Det är inte lika
uppskattat i Sverige. Det finns 15 arter som är beroende av
detta trädslag enligt Sundberg et al, 2019.

Acer campestre

0,5%

Medel

Liknande barkstruktur som skogslönn, det finns 11 arter som
är beroende av detta trädslag enligt Sundberg et al, 2019.

Aesculus hippocastanum

2,4%

Medel

5 arter som är beroende av detta trädslag enligt
Sundberg et al, 2019.

Robinia pseudoacacia

0,5%

Medel

Ev. liknar ek i svampfloran.

Platanus acerifolia/hispanica

2,0%

Låg

Populus simonii

0,7%

Begränsad
kunskap

Populus canadensis

0,4%

Begränsad
kunskap

Picea omorika

0,6%

Begränsad
kunskap

Quercus rubra

0,4%

Begränsad
kunskap

Tabell 4 visar de 10 vanligaste exotiska
trädslagen som är planterade i stadsmiljöer
i norden (Sjöman & Östberg, 2019). Det
är mycket svårare att klassa dessa trädslag nedan i liknande rangordning som
inhemska eftersom väldigt lite forskning
finns om deras värde för biologiska
mångfald. Vi har dock hittat två brittiska
undersökningar (Alexander et al, 2006;
Alexander et al, 2016) och den svenska
sammanställningen från Artdatabanken
(Sundberg et al, 2019). I tabellen presenteras deras potentiella värden utifrån
informationen som hittades.
För tysklönnen (Acer pseudoplatanus)
råder delade meningar om trädets potential
att hysa arter. I Storbritannien anses detta
trädslag ha bra potential inför förlust av
ask. Men tysklönnen är inte lika uppskattat
i Sverige då förutsättningarna är olika.

Motivering
Många arter kan använda trädet, men få specialister.

Tysklönnen är precis som i Sverige införd
i Storbritannien, men den räknas som
naturaliserad där sedan 1632. I Sverige
är den införd mycket senare. I Sverige
räknas skogslönnen som det träd som bäst
kan ersätta asken (Sundberg et al, 2019)
Invasiva arter
Fyra av de vanligaste exotiska trädslagen i svenska städer är klassade som
invasiva utifrån en rapport som Artdatabanken har gjort (Strand et al, 2018).
Dessa är Acer pseudoplatanus, Aesculus
hippocastanum, Robinia pseudoacacia samt
Quercus rubra. En spännande diskussion
som vi inte ska fördjupa oss i här är
att Acer pseudoplatanus och Aesculus
hippocastanum på samma gång klassas
som invasiva och potentiellt värdefulla för
biologisk mångfald.

36 Trädbladet Nr 2 • 2020

Intervjuer med
trädförvaltare och forskare?
Utifrån intervjuer med trädförvaltare kan
man konstatera att biologisk mångfald
och potentiella naturvärden har oftast en
lägre prioritering i trädvalet. Denna bild
speglas även i de olika trädvalsdatabaser
som finns där information om naturvärden
ofta saknas eller är väldigt ytlig. Det är
vanligare bland de vi pratade med att
tänka på förutsättningarna som finns
på platsen där trädet ska stå (ljus, vind,
vatten), de estetiska värdena (t.ex blomning, bär, höstfärg) eller växtsättet – dvs
rätt träd på rätt plats (storlek, väderförhållande osv) eller historiken på platsen.
Alla var måna om att välja inhemska
trädslag om detta lämpade sig utifrån
platsens förutsättningar. De flesta vi
frågade tyckte att de exotiska trädslag 
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de hade kommit i kontakt med i de flesta
fall inte hade blivit tillräcklig gamla för att
utveckla egenskaper som gör dessa träd
värdefulla för biologiska mångfald. Därför
hade de svårt att bedöma skillnaden mellan
inhemska och exotiska trädslag som värdar
för olika arter. Många förstod värdet av
gamla träd, oavsett trädslag, för biologisk
mångfald. Generellt tyckte de vi pratade
med att variation i trädbestånd var viktigt
för att begränsa risk av sjukdomar och
därmed framtida trädmiljöer. De äldsta
exotiska trädslag som de trädförvaltare vi
intervjuade hade erfarenhet av var från
1800-talet. Dessa utgjordes av arter såsom
äkta kastanj, vingnöt, hängask, blodbok,
robinia, hästkastanj och ginko. I samtliga
fall hade dessa trädslag utvecklat hålrum
och flera hade grov bark och död ved.
Utifrån intervjuer med forskare, så
saknas tillräckliga studier på naturvärden
kopplade till exotiska trädslag, men det
finns ett antal studier på gång. En studie
med fokus på en sällsynt skalbagge
(Cucujus cinnaberinus) i Europa (som
brukar finnas på grov asp) har kommit
fram till robinia är ett bra värdträd för
arten (Vrezec et al, 2017). En studie på
lavar i Göteborgs botaniska trädgård
(Hammarström, muntligt, 2020) visar att
sällsynta lavar har även hittats på exotiska
trädslag, men vanligaste när dessa trädslag
är nära släkt med inhemska trädslag.
Generellt är exotiska arter som är väldigt
annorlunda från våra inhemska trädslag
tämligen ointressanta för lavar. Alla var
överens om att det är när träd börja bli
gamla som de hyser mer naturvärden.
DISKUSSION

Träd är generellt viktiga som värd i
Sverige. Ek är en art, i södra halvan av
Sverige, som är en viktigt värd för nästan
900 arter, och ytterligare nästan 900 arter
nyttjar den (Sundberg et al, 2019). Tall
och björk är däremot viktigare i den norra
delen av landet; en gran i södra Sverige
hyser inte alls lika många arter jämfört
när den växer i norra Sverige. Detta
betyder att man måste ta hänsyn till vart
i landet träd ska planteras när det gäller
deras möjlighet att kunna hyser naturvärden.
Skogslönn och skogslind är exempel på
inhemska träd som hyser relativt få värdberoende arter, dvs arter som endast hittas
på en trädart. Men dessa trädslag kan
hysa en del arter som går på flera olika
lövträd och kan därmed ändå vara viktiga

Tysklönn är ett annat träd som både kan
hysa biologisk mångfald och kan vara invasivt.

för arter som förekommer på ask och alm
nu när ask och alm hotas av sjukdomar.
Det finns ett ganska stort glapp i
underlaget när det gäller värde av exotiska
trädslag och det behövs mer arbete och
undersökning, men det tar tid! Vår ambition med det här arbetet var att ta fram
en lista över exotiska trädslag som kan
gynna den biologiska mångfalden. Detta
var tyvärr inte möjligt. Det finns arbete
på gång på olika håll (t.ex på SLU) som
förhoppningsvis kan hjälpa till i detta
arbete. Exotiska trädslag kan vara ett bra
alternativ i stadsmiljö, men det är svårt
för trädförvaltare att göra val utifrån det
potentiella naturvärdet eftersom information oftast saknas i underlaget som
används i trädvalsprocessen. Till exempel
i de olika databaser som vi har tittat på,
finns det väldigt begränsad information
om biologisk mångfald. Här önskar vi att
ett liknande arbete som Artdatabanken
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har gjort i Sundberg et al, 2019 kunde
göras även för exotiska trädslag. Detta
skulle ge ett mycket bättre underlag för
alla inblandade i trädförvaltning för att
kunna öka värdet av trädbeståndet i stadsmiljö för biologisk mångfald.
Främmande arter kan också bli
problematiska och invasiva, som kan leda
till kostsamma åtgärder för att få bort
dessa arter från olämpliga platser (till
exempel gudaträd). Det kan även vara
oförutsedda konsekvenser i tider med
klimatförändring. Arbetet gjort av Artdatabanken (Strand et al, 2018) identi
fierade arter där det finns en sannolikhet
att de utgör, eller kan komma att utgöra,
en risk för inhemsk biologisk mångfald
eftersom de kan tränga ut inhemska träd.
Med detta arbete identifierade Strand et
al, 2018 tysklönn och hästkastanj som
högsta risknivå samt Robinia pseudoacacia
och rödek som näst högsta risknivå. 
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Blommande träd är ett sätt att gynna
många olika pollinerande insekter.

Enligt både forskningsunderlag och
utifrån intervjuer med forskare kan man
generellt ge ett antal förslag när det gäller
träd som kan gynna/missgynna biologisk
mångfald:
• Gamla träd är värdefulla oavsett trädslag och oavsett vart de växer, därmed
är det bra att välja ett trädslag som kan
stå kvar länge. Det är därför bättre att
välja ett exotiskt träd som kan överleva
än ett inhemskt trädslag som inte
kommer att överleva på platsen.
• Om det går, plantera ett inhemskt
trädslag.
• Det är viktigt att ta hänsyn till listan
över träd och buskar som anses vara
invasiva enligt Strand et al, 2018 när
man väljer ut trädslag att plantera.
• Chansen att ett trädslag gynnar den
svenska biologiska mångfalden ökar
om den är nära släkt eller har liknande
egenskaper som våra inhemska trädslag till exempel Fraxinus angustifolia
är ganska likt Fraxinus exelsior i bark
och vedstruktur.
•

Tänk på att träd med mycket bär är
bra för fåglar, men då är det en ökad
risk på spridning i naturen på grund
av fåglarnas flyttning.

• Mångfald i trädslagsval är bra både för
hållbarhet av trädpopulationen i våra
städer men även för den biologiska
mångfalden.
• “Rätt träd på rätt plats” – potentiella
värden för biologisk mångfald bör
vägas in lika mycket som andra f
aktorer i trädval (till exempel kulturhistoria, sociala, förutsättningar på
plats, estetiska värden).
• Det är nog lättare än vad man tror
att gynna biologisk mångfald genom
att tänka på blommande trädslag,
trädslag som har samma ved- eller
barkegenskaper som våra egna. 
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