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Gällande gudaträd på allmän plats
Sammanfattning

På allmän platsmark i Malmö växer enligt inventering 177st gudaträd. Arten är sedan 2019
klassad av EU som en invasiv främmande art. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kräver
att träden ska tas bort. De 177 träden på allmän platsmark är av varierande ålder, de flesta
yngre än 10 år, medan ett fåtal är äldre än 50 år. Planer för ersättningsträd har tagits fram.
Fällning och borttagning kommer att påverka upplevelsen av berörda platser och aktiv kommunikation samt information är därför av stor vikt. Arbetet med att planera/utföra fällning
och ersättning av träden kommer att påbörjas under 2021 och förmodligen pågå under 3-5 år.
Kostnader för att ersätta träden har tidigare beräknats uppgå till mellan 3 och 5 miljoner kronor.
I detalj

Under augusti 2019 fastställdes EU-lagstiftning kring invasiva främmande arter som medförde ett förbud kring att ha gudaträd (Ailanthus altissima) inom unionen. Inom Malmö finns
på allmän platsmark 177st gudaträd.
I Sverige är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för att se till att lagstiftningen efterlevs. Länsstyrelsen och FGK har sedan 2019 fört dialog kring hur dessa träd ska hanteras. Denna korrespondens har skett genom länsstyrelsens ”Begäran om redovisning gällande gudaträd”,
FGK’s ”Uppdaterad redovisning avseende inventering av gudaträd 2020-04-30” samt vid dialogmöte 2021-02-17.
Av de 177 träden är 156 individer yngre än 10 år, samt 14 individer äldre än 50 år. Bland de
äldre individerna återfinns flera mycket stora och karaktärsfulla träd. I FGK’s ”Uppdaterad
redovisning avseende inventering av gudaträd 2020-04-30” lyftes därför frågor kring möjligheter att - med utgångspunkt i spridningsrisk, geografisk belägenhet samt skötselförutsättningar på respektive växtplats – överväga att behålla specifika individer av träden utifrån deras platsspecifika förutsättningar.
Vid dialogmöte 2021-02-17 gjordes en genomgång av redovisningen. Länsstyrelsen ansåg
riskbedömningen väl underbyggd men tydliggjorde sin hållning i frågan samt den lagstiftning
som gäller för gudaträd och som sammanfattas i pdf ”Information om lagrummet bakom
IAS(16686230)”. I korthet innebär detta:
•
•
•
•

Att ha gudaträd på sina fastigheter är förbjudet.
Det finns inga undantag för träd som står utomhus.
Malmö stad kommer med största sannolikhet att behöva ta bort samtliga träd.
Att behålla träden kan utgöra brott.
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Länsstyrelsen kommer, enligt ”Tjänsteanteckning efter möte(16685422)” att skicka ut en formell begäran om uppgifter. Vid utebliven åtgärd menar man att det kan bli aktuellt med föreläggande.
Med denna bakgrund har beslut tagits på enhetschefsnivå gällande att följa Länsstyrelsens inrådan att ta bort och ersätta de aktuella träden. Arbetet med att planera/utföra fällning och ersättning av träden kommer att påbörjas under 2021 och förmodligen pågå under 3-5 år. Kostnader för att ersätta träden har tidigare beräknats uppgå till mellan 3 och 5 miljoner kronor.
Ersättningsträd avses planteras på samma plats/närliggande plats där respektive gudaträd
växer idag.

Bifogade dokument

• Uppdaterad redovisning avseende inventering av gudaträd 20200430
•

Bilaga Lst information om gudaträd(16686222)

• Information om lagrummet bakom IAS(16686230)
• Tjänsteanteckning efter möte(16685422)
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