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Om dokumentet
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erfarenhet av naturvärdesinventeringar i hela landet.

Anders Granér – kvalitetsgranskning. Erfaren biolog med lång erfarenhet av naturvärdes-
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1.  INLEDNING

Kapitlet kommer att ge en introduktion till projektet och syftet 
med inventeringen av apelticka och inmätningen av de träd på 
fastigheten som kan hysa arten. Den använda metoden för in-
mätningen beskrivs också. 

Om projektet
FB Bostad AB har beställt en inventering av apelticka och inmätning av 
de träd inom fastigheten Åkarp 7:89 som kan hysa arten. Området är på 
c:a 2 hektar och består av en gammal plantskola där det sedan tidigare 
(2007) finns rapporterat en förekomst av den rödlistade vedlevande svam-
pen apeltickaVU, som är en kommunal ansvarsart i Burlövs kommun. På 
Artportalen finns apeltickaVU endast rapporterad från fyra platser i Skåne 
län och fyndet från 2007 är det enda i Burlövs kommun.

Apelticka är en vitaktig, köttig, ettårig ticka som lever på lövträd. De flesta 
fynden har gjorts på apel, ask och asp. Eftersom fruktkroppen (den synliga 
svampen) av tickan är ettårig är det inte säkert att fruktkroppar växer ut 
varje år. Detta får till följd att tickan mycket väl kan finnas på platsen även 
om man inte finner några fruktkroppar. Därför är det viktigt att de träd 
(framför allt äldre frukträd, ask och asp) som kan hysa apelticka mäts in så 
att hänsyn kan tas till dessa vid en exploatering. Resultat av fältbesök och 
annan kunskapssammanställning presenteras i denna rapport.

Syfte med naturvärdesinventeringen
Syftet med naturvärdesinventeringen är att tillhandahålla ett underlag 
inför planläggning och exploatering av fastigheten Åkarp 7:89 i Burlövs 
kommun.

I inventeringen ingår eftersök 
av apelticka och inmätning av 
de träd som kan hysa arten. 
Även träd som i framtiden kan 
bli viktiga för artens långsiktiga 
överlevnad i området har regist-

N AT U R VÄ R D E

Med naturvärde avses i den här rapporten betydelse 
för biologisk mångfald. 
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rerats. Vid inventeringen har även eventuella fynd av andra naturvårdsar-
ter registrerats.

Metodik
Apelticka och eventuella andra naturvårdsarter har eftersökts och de träd 
som bedöms kunna hysa apelticka har mätts in. Även träd som i framtiden 
kan hysa arten samt andra träd aom har betydelse för biologisk mångfald 
har mätts in.

För att underlätta planeringsarbetet har de inmätta träden klassats i tre 
olika klasser:

• Klass 1 - träd med konstaterad förekomst av apelticka eller 
annan hotad naturvårdsart.

• Klass 2 - träd tillräckligt gamla och med sådan substratkvali-
tet att de kan hysa en förekomst av apelticka.

• Klass 3 - träd som i framtiden kan hysa arten samt andra 
träd som har betydelse för biologisk mångfald.

Sammanfattningsvis är klass 1 och klass 2 värdefulla träd medan klass 3 är 
utvecklingsträd som har ett visst värde eller som på lång sikt skulle kunna 
hysa apelticka.

Området besöktes i fält 2019-09-06. Bedömningarna grundar sig på slut-
satser från fältbesök och annan tillgänglig kunskap om området. Kunskap 
om området har inhämtats från kommunen i Burlöv och Artportalen.

Samtliga fynd av naturvårdsarter har rapporterats till Artportalen. 
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2. OMRÅDESBESKRIVNING

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av inventeringsom-
rådet. 

Översiktlig beskrivning
Fastigheten Åkarp 7:89 ligger i sydöstra Åkarp mellan Lundavägen i väs-
ter och E22 i öster, Skåne län.

Fastigheten utgörs av den ursprungliga gårdsbebyggelsen med uthus 
samt en före detta handelsträdgård med växthus, odlingsbäddar och 
ekonomibyggnader. De äldre äppel- och päronträden (10 träd) återfinns i 
den gamla handelsträdgårdens uteträdgård och i trädgården som tillhör 
bostadshuset samt längs med infartsvägen från Lundavägen in till bo-
stadshuset. Det finns även yngre fruktträd i uteträdgården samt längs med 
Lundavägen. 

Väster om handelsträdgården finns det en parkeringsyta och i öster finns 
det en gräsbevuxen grönyta. Söder och norr om den gräsbevuxna gröny-
tan finns det busk- och trädridåer med inslag av bland annat äldre syren, 
hagtorn, enstaka ask, alm och poppel. Längs med den norra träd-/buskri-
dån finns det en sydvänd brynmiljö med en fem meter bred kantzon som 
inte klipps.

Bland övriga träd och buskar som finns i inventeringsområdet kan nämnas 
lönn, lind, pil, körsbär, päron, robinia, platan, valnöt, magnolia, tuja, has-
sel, fläder, lagerhägg, bambu, rosenbuskar, budleja, spirea, skogsklematis 
och björnbär. I den gamla handelsträdgårdens odlingsbäddar och uteträd-
gård har tyvärr den invassiva arten kanadensiskt gullris brett ut sig.
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3. RESULTAT OCH SAM-
L AD BEDÖMNING

I detta kapitel redovisas resultat och samlad bedömning med 
rekommendationer. De inmätta träden redovisas på karta i figur 
2 samt med kortfattad beskrivning och foto i bilaga 1. 

Resultat
Inga fruktkroppar av apeltickaVU noterades vid fältbesöket. Tio fruktträd, 
varav 7 äppelträd och 3 päronträd, med en diameter på 30-60 cm bedöms 
vara så gamla och ha sådan substratkvalitet att de kan vara värdträd för 
apelticka. Dessa träd är klassade som värdefulla träd (klass 2) och redovisas 
med beteckningarna A1 till A10 i figur 2 och i bilaga 1. Inga träd i klass 1 
hittades.

Tretton träd/buskar med viss betydelse för biologisk mångfald eller träd 
som i framtiden eventuellt kan hysa arten har mätts in. Av dessa är det 2 
körsbärsträd, 4 plommonträd, 1 grov buske av äkta fläder, 2  hasselbuskar, 
2 hamlade/kapade lönnar, 1 grov poppel och 1 grov högstubbe. Dessa 
träd och buskar är klassade som utvecklingsträd (klass 3) och redovisas 
med beteckningarna B1 till B13 i figur 2 och i bilaga 1.

Samlad bedömning
För apeltickans långsiktiga överlevnad i området är det avgörande att de 
10 gamla fruktträden (A1-A10) bevaras och vårdas på bästa tänkbara 
sätt samtidigt som nya äppeltärd planteras på lämpliga platser. Detta är 
viktigt att lyfta fram eftersom rapporten om kulturmiljöunderlag (Tyréns, 
2019) inte hade en naturvärdesbedömning som utgångspunkt och därför 
kom med föreslaget att de gamla fruktträden skulle bytas ut. Ur naturvär-
dessynpunkt vore ett sådant förfarande mycket negativt för apeltickans 
långsiktiga överlevnad i området. Eftersom träden är så grova och gamla 
bör de bevaras på växtplatsen. En flytt av gamla träd innebär alltid en 
påfrestning för trädets rotsystem och stadga och om något av de gamla 
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fruktträden ändå måste flyttas måste de stöttas på lämpligt sätt för att kunna 
klara av stormar. 

Ett av de gamla äppelträden (se A3) är helt inklädd i murgröna och för att 
trädet inte ska skadas eller dö i förtid av kvävning eller ljusbrist är det önskvärt 
att murgrönan tas bort.

De tretton träd som benäms som utvecklingsträd (B1-B13) har för närvarande 
inga större naturvärden men får gärna bevaras där så är möjligt. För apeltick-
ans långsiktiga överlevnad i området är det dock helt nödvändigt att nya äppel-
träd planteras på lämpliga platser så att apeltickan kan flytta till nya värdträd 
allt eftersom de gamla träden dör bort.

Avslutningsvis kan några ord sägas om den sydvända brynmiljön med tillhö-
rande kantzon norr om den gräsbevuxna grönytan i östra delen av invente-
ringsområdet. Sydvända brynmiljöer som är vindskyddade utgör ofta värdeful-
la miljöer för bland annat värmeälskande insekter och fjärilar. En åtgärd som 
gynnar dessa arter är att man sparar en 5-10 meter bred kantzon mot brynet 
som sedan slås i slutet på juli eller början på augusti när växterna blommat 
färdigt.

FIGUR 2 Sydvänt bryn med kantzon norr om grönytan i östra delen.
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FIGUR 3 Kartan visar värdefulla träd och utvecklingsträd som identifie-
rades vid inventeringen. Värdefulla träd är markerade med A (klass 2) 
och utvecklingsträd med B (klass 3). 
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4. KÄLLOR

Webbsidor
Uppgifter om nyckelbiotoper och andra skogliga värden har hämtats från www.skogssty-

relsen.se 2019-09-06

Uppgifter om växt- och djurförekomster har hämtats från www.artportalen.se 2019-09-
06

Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från www.artdatabanken.slu.se/rodlista 2019-
09-06

Uppgifter om Natura 2000-områden och naturreservat har inhämtats från länsstyrelsens 
webbplats www.lansstyrelsen.se/skane

Uppgifter om naturvärden och naturvårdsplan har inhämtats från kommunens webbplats 
www.vellinge.se

Uppgifter om ängs- och betesmarker har hämtats från Jordbruksverkets databas TUVA

De kartor och ortofoton som använts finns tillgängliga på Lantmäteriets karttjänst SeSve-
rige

Litteratur
Naturvårdsverket 1997: Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000.

Nitare, J., 2000: Signalarter - Indikatorer på skyddsvärd skog, Skogsstyrelsens Förlag. 

SIS Swedish Standards Institute 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mång-
fald (NVI) _ Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Svensk standard 
SS 199000:2014.

SIS Swedish Standards Institute 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mång-
fald (NVI) _ Komplement till SS 199000. Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014.

Tyréns 2019: Åkarp 7:89 Kulturmiljöunderlag.
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B I L A G A  1 :  R E G I S T R E R A D E 
T R Ä D
I denna bilaga redovisas de för apeltickan värdefulla träd och ut-
vecklingsträd samt andra naturvårdsintressanta träd som regist-
rerades vid fältbesöket. Objekten redovisas på karta i figur 3. 

A1 Gammalt äppelträd med en dia-
meter på 40 cm - klass 2

A2 Gammalt grovt päronträd med en 
diameter på 55 cm - klass 2

A3 Gammalt grovt äppelträd med en diameter på 60 
cm. Trädet är övervuxet med murgröna - klass 2 

Kommentar: För att skydda trädet bör murgrönan tas bort.

A4 Gammalt äppelträd med en diameter på 
25 cm. Ytor med kal död ved - klass 2 

Kommentar: Ytor med kal död ved är gynnsamt för många ovanliga kryp-

togamer.
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FIGUR 4 A1 Gammalt äppelträd intill handelsträdgårdens uteträdgård.

FIGUR 5 A2 Gammalt päronträd intill handelsträdgårdens uteträdgård.
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FIGUR 6 A3 Gammalt äppelträd helt övervuxet med murgröna intill handels-
trädgårdens uteträdgård.

FIGUR 7 A4. Gammalt äppelträd i handelsträdgårdens uterum.
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A5 Gammalt päronträd med en diameter på 30 cm. 
Ytor med kal död ved - klass 2

Kommentar: Ytor med kal död ved är gynnsamt för många ovanliga kryp-
togamer.

A6 Gammalt päronträd med en diameter på 
35 cm. Ytor med kal död ved - klass 2

Kommentar: Ytor med kal död ved är gynnsamt för många ovanliga kryp-
togamer.

A7 Gammalt äppelträd med håligheter, 
mulm och en diameter på 45 cm - klass 2

Kommentar: Håligheter med mulm (förmultnat trämaterial) är gynnsamt 
för flera vedlevande insekter.

A8 Gammalt äppelträd med en diameter på 
30 cm. Ytor med kal död ved - klass 2

Kommentar: Ytor med kal död ved är gynnsamt för många ovanliga kryp-

togamer.
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FIGUR 8 A5 Gammalt päronträd längs med norra sidan av infartsvägen till 
Nygård på Åkarp 7:89.

FIGUR 9 A6 Gammalt äppelträd vid infartsvägen till Nygård.
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FIGUR 10 A7 Gammalt äppelträd med håligheter och mulm i trädgården intill 
Nygården.

FIGUR 11 A8 Gammalt liggande äppelträd i trädgården intill Nygård.
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A9 Gammalt äppelträd med håligheter, mulm och en 
diameter på 45 cm - klass 2

Kommentar: Håligheter med mulm (förmultnat trämaterial) är gynnsamt 
för flera vedlevande insekter.

A10 Gammalt äppelträd med en diameter på 40 cm - 
klass 2
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FIGUR 12 A9 Gammalt ihåligt äppelträd med mulm i trädgården intill Nygården

FIGUR 13 A10 Gammalt äppelträd i trädgården intill Nygård.
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B1 Lönn med en diameter på 15 cm som 
tidigare kapats / hamlats - klass 4

B2 Körsbärsträd med en diameter på 35 cm - klass 3

B3 Grov hasselbuske - klass 4

B4 Kapad / hamlad lönn med en dia-
meter på 15 cm - klass 4

B5 Hasselbuske - klass 4

B6 Körsbärsträd med en diameter på 20 cm - klass 4

B7 Plommonträd med en diameter på 15 cm - klass 4

B8 Prunus (plommonträdsfamiljen) med 
en diameter på 10 cm - klass 4

B9 Prunus (plommonträdsfamiljen) med 
en diameter på 10 cm - klass 4
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FIGUR 14 B1 Kapad /hamlad lönn.

FIGUR 15 B2 Körsbärsträd med en diameter på 35 cm
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FIGUR 16 B4 Lönn som kapats /hamlats.

FIGUR 17 B5 Hasselbuske.
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FIGUR 18 B6 Körsbärsträd inne i buskage.

FIGUR 19 B7 Plommonträd längs med Lundavägen.
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FIGUR 20 B8 Fruktträd av släktet prunus.

FIGUR 21 B9 Fruktträd av släktet prunus.
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B10 Plommonträd med en diameter på 15 
cm och påväxt av eldticka - klass 3

B11 Gammal död högstubbe med en 
diameter på 100 cm - klass 3

Kommentar: Grov död ved utgör livsmiljöer för bland annat vedlevande 
insekter.

B12 Två mycket grova popplar med stora partier död 
ved och kläckhål av vedlevande insekter - klass 3

Kommentar: Grov död ved utgör livsmiljöer för bland annat vedlevande 
insekter.

B13 Grov buske med äkta fläder och 
påväxt av judasöra - klass 3
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FIGUR 22 B10 Plommonträd med eldticka.

FIGUR 23 B11 Död högstubbe med en diameter på 1oo cm.
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FIGUR 24 B12 Två grova popplar med död ved och kläckhål av vedlevande insekter.

FIGUR 25 B13 Grov buske av äkta fläder med judasöra.
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