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Abstract 

When landscape changes due to urbanization and agriculture wild nature must adapt and find 

new spots to colonize. A golf course is one example of such an area. In Scania many golf 

courses are situated on old agricultural fields, where they can contain more biodiversity than the 

fields they replace. In this study I mapped potential habitats for different species of flora and 

fauna at Kvarnby golf course in east of Malmö. I investigated the tree diversity and planned a 

“tree walk” with 15 selected trees. I also listed certain types of management to help the golf club 

raise the biodiversity in the area. Investigated parameters were vitality, age, height, diameter of 

stem- and tree crown, injuries and nature value, such as lichens and dead wood.  

 

In total 1741 trees were found at the golf course and the most common species were white 

willow (Salix alba), hazel (Corylus avellana), oak (Quercus robur), common hawthorn 

(Craetagus monogyna) and the black poplar (Populus nigra). The most common injuries were 

wounds on the stems and ash dieback. 21 % of the trees at the golf course had some kind of 

nature value and the diversity of trees was good. In total 8 different biotopes was found. It is 

preferable to let all the roughes grow as wild as possible without pesticides and fertilizers, to 

favour the biodiversity in the area  
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Sammanfattning 

När markanvändningen förändras måste vild natur och arter anpassa sig och hitta nya 

livsmiljöer att etablera sig på. Ett exempel på en sådan livsmiljö kan till exempel vara en 

golfbana i staden. I södra Skåne används ofta gammal åkermark till anläggning av golfbanor, 

och dessa banor kan innehålla mer biologisk mångfald än åkermarken den ersätter. I det här 

arbetet kartlägger jag potentiella biotoper för växt- och djurarter på den 75 ha stora golfbanan i 

Kvarnby i östra Malmö, samt ger konkreta förslag på hur man kan öka den biologiska 

mångfalden på banan. Jag har också inventerat 1741 träd på banan med avseende på ålder, 

höjd, stamdiameter, krondiameter, sjukdomar och vitalitet samt valt ut 15 träd till en liten 

”trädvandring” för golfspelarna och boende i området.  

 

Totalt hittades åtta olika biotoper och de dominerande trädslagen på banan var vitpil (Salix 

alba), hassel (Corylus avellana), skogek (Quercus robur), trubbhagtorn (Craetagus monogyna) 

och svartpoppel (Populus nigra). Stamskador och askskottsjuka var de allvarligaste 

skadorna/sjukdomarna på banans träd, men inga träd var i så dåligt skick att de måste fällas.  

21 % av träden på banan var naturvärdesträd med antingen grova döda grenar, fågelbon, lavrik 

stam och rötad ved. Träddiversiteten för banan var god. En bra tumregel för att bevara och 

förbättra den biologiska mångfalden på banan är att ha högruff på så många ställen som möjligt 

och att gödsla och använda bekämpningsmedel så lite som möjligt.  
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1. Inledning 

1.1 Biologisk mångfald på golfbanor        

Biologisk mångfald är ett flitigt använt begrepp, som de flesta hört i miljö- och klimatdebatten. 

Biologisk mångfald kan syfta på flera saker som mångfald av naturtyper, mångfald av arter och 

genetisk variation inom arter (Niklasson & Nilsson 2004). Ett av våra största hot mot den 

biologiska mångfalden är fragmentering, vilket innebär att många arters livmiljöer förvinner när 

städerna växer och man inskränker och delar miljöer där många arter lever (Vergnes et al. 

2013). I takt med att markanvändningen förändras, är det därför mycket viktigt att söka nya 

miljöer där vild natur kan trivas. I det här arbetet kommer jag framförallt syfta på mångfald av 

naturtyper och arter när jag använder begreppen biodiversitet och biologisk mångfald.  

 

Idag finns det cirka 475 golfklubbar i Sverige, och bara i Skåne minst 70 olika banor (Golf 2015; 

Skånes golfförbund 2015). Dock har sporten haft det lite tuffare på senare år och är inte lika 

populär idag som för 15 år sedan (Robertsson 2015). I södra Skåne ersätter banorna ofta 

åkermark och en 18-hålsbana täcker minst 50 ha land (Trolle 2001; Terman 1997). En studie i 

Storbritannien har visat att golfbanor kan ha högre biologisk mångfald än åkermarken den 

ersätter. Banorna kan ha högre diversitet av både insekter och fåglar, i jämförelse med 

omkringliggande åkermark, om de sköts och anläggs på ett fördelaktigt sätt. Detta eftersom de 

ofta innehåller många olika sorters habitat (Tanner & Gange 2005). En färsk studie i Finland har 

visat att det inte finns någon skillnad i artsammansättningen av jordlöpare (Carabidae) i 

nyanlagda golfbanor och omkringliggande habitat, golfbanorna innebär alltså inte färre 

skalbaggsarter (Saarikivi et al. 2015). En studie i Japan har visat att golfbanor i urbana miljöer 

kan fungera som habitat för flora och fauna för arter man kanske annars inte hittar i staden 

(Yasuda & Koike 2005). 

 

För att sköta och anlägga en bana för att gynna biologisk mångfald krävs minimal användning 

av pesticider, eftersom olika bekämpningsmedel utrotar växter, insekter och svampar (Geiger et 

al. 2010). Enligt en kanadensisk studie av Hudson & Bird (2009), som studerade häckande 

fågelpar på golfbanor, listades de viktigaste punkterna man ska ha i åtanke när man anlägger 

en ny bana för att gynna dessa. Detta var bland annat att ha så stora arealer av löv- och 

barrträd som möjligt, låta floran få växa fritt kring dammar och småvatten och ha så lite 

kortklippt gräs som möjligt, endast där man måste ha det för själva spelet.  
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1.2 Träddiversitet 

I skogar med många olika trädslag i olika åldrar finns det fler arter, än i skogar med färre 

trädslag och jämngamla träd (Niklasson & Nilsson 2005). Det är troligt att detta samband även 

kan gälla träden på en golfbana. Många lavar trivs på solbelysta gamla ekar med fårad bark. 

Generellt så gäller att träd med högt bark-pH och porös bark (rikbarksträd) hyser fler lavar än 

träd med lågt bark-pH och kompakt bark. Till rikbarksträden räknas ädellövträd, medan 

fattigbarksträd är björk, al och barrträd (ovanstående hämtat av Moberg & Holmåsen 1982). I en 

studie om svenska naturbetesmarker såg man att antalet arter av fjärilar, fåglar, humlor och 

dyngbaggar generellt ökade med ökande mängd träd och buskar. I alla fall så länge det inte 

blev för mycket träd och buskar (>10%) eftersom det är viktigt att ljus kommer in och det är 

många arter som är knutna till solbelysta stammar av gamla ädellövträd (Bernes 2011). En 

studie av Tanner & Gange (2005) som jag refererade till i 1.1 visade också en direkt positiv 

koppling mellan fågelfauna och träddiversitet på golfbanor. En varierad trädfauna är inte bara 

bra för djurlivet utan gör också att banan inte blir lika tom om banans träd dör av sjukdomar eller 

skador. När almsjukan kom till Malmö 1985 var 25 % av alla gatuträden almar (Fransson 2014). 

Man kan föreställa sig hur tomt det blev i många områden när träden angreps av sjukdomen 

och dog.  

 

Träd är ekologiskt viktiga på många sätt. Träd är viktiga markbindare och förhindrar erosion, 

samt tar upp partiklar och avgaser (Press 1992). Träd fungerar som livsmiljö för en mängd arter. 

Många olika arter av insekter, mossor, lavar och svampar är helt eller delvis beroende av olika 

träd för att leva och föröka sig. Det finns viktiga strukturer på träden som gör att andra arter kan 

leva i dem, på dem och av dem. Dessa strukturer kan man kalla naturvärden för att de indikerar 

mångfalden av andra arter som trädet gynnar. Dessa strukturer kan till exempel vara håligheter, 

mulm, savflöde och tickor. Håligheter är värdefulla boplatser åt fåglar som till exempel 

hackspettar. Många skalbaggar och andra insekter trivs i mulmen som är rester av 

svampinfekterad ved, döda insekter och deras exkrementer, gamla fågelbon, löv och andra 

rester av döda djur. Många insekter utnyttjar även trädens savflöde som näring. Med höga 

naturvärden menar man att det finns potential för arter som finns på den svenska rödlistan. 

(ovanstående hämtat av Niklasson & Nilsson 2005). Det är en lista över de arter som är hotade 

enligt experters bedömningar och forskningsresultat. Man använder kategorierna: CR=akut 

hotad, EN= starkt hotad, VU=sårbar och NT=nära hotad. RE betyder att arten är nationellt 

utdöd. Rödlistan publiceras vart femte år och den senaste kom 2015 (ArtDatabanken 2015).     
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1.3 Malmö City GK:s miljöarbete 

Malmö city GK är en golfklubb i Malmö som nyligen köpt upp Kvarnby golfklubb. Malmö city GK 

består av två banor: Kvarnbybanan och Sofiedalsbanan. Golfklubben har en miljöpolicy som 

säger att “klubben ska främja biologisk mångfald inom golfbaneområdet genom naturhänsyn 

och god skötsel”. Detta försöker man göra genom att “låta naturen ha sin gång och försöka att 

inte ingripa för mycket”. Klubben har sedan år 2000 en aktiv miljökommitté som sedan dess 

jobbat med olika projekt. Man har satt upp cirka 35 stycken småfågelholkar i området för att 

gynna fåglarna som häckar där. Det häckar bland annat backsvala (Riparia riparia) i området 

som är rödlistad som nära hotad (NT) och ängspiplärka (Anthus pratensis) som observeras 

regelbundet (NT) (ArtDatabanken, 2015). Det finns också två holkar för fladdermöss och en 

inventering av dessa gjordes av Malmö stad 2001 där man hittade dvärgfladdermus (Pipistrellus 

pygmaeus), nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii) och vattenfladdermus (Myotis daubentonii). 

Miljökommiteń anlade år 2006 en äng, för att försöka återskapa förutsättningarna för 

hävdgynnad flora. Man tog bort matjorden och planterade in ängsväxter både med frön och 

plantor. Arter man hittar här är blåeld (Echium vulgare), gullviva (Primula veris), åkervädd 

(Knautia arvensis), äkta johannesört (Hypericum perforatum), darrgräs (Briza media), liten 

blåklocka (Campanula rotundifolia) och backsippa (Pulsatilla vulgaris) (bilaga E). Denna äng 

slås varje år tillsammans med Naturskyddsföreningen. Det finns också informationstavlor som 

beskriver ängens flora- och fauna utplacerade, samt en informationstavla om fåglar. I ängen 

trivs ett antal olika insektsarter, bland annat de rödlistade arterna dårgräsfjäril (Lopinga achine) 

(NT) och ängsväddantennmal (Nemophora cupriacella) (VU) (ArtDatbanken, 2015). Två 

tredjedelar av Skånes 67 bofasta arter av dagfjärilar söker äggläggningsplatser i ängen 

(ovanstående hämtat av Malmö city GK 2015). 

 

Under 2012 gjorde Ekoll AB en inventering av banans amfibiearter där man observerade ätlig 

groda (Pelophylax esculentus) i alla banans småvatten, åkergroda (Rana arvalis) i två dammar, 

samt större vattensalamander (Triturus cristatus) och mindre vattensalamander (Lissotriton 

vulgaris) i en damm. Alla svenska groddjur är fridlysta och den större vattensalamandern är 

även skyddad enligt artskyddsförordningen (ovanstående hämtat av Stenberg et al. 2012). 

 

När det gäller gödning och bekämpningsmedel försöker man enligt miljörapporten att använda 

så lite som möjligt, men år 2014 användes totalt 2,5 liter av bekämpningsmedlen Sportak EW 

och Amistar på greenerna. Detta är en minskning med 0,5 liter sedan 2012. Inga fairways eller 

semiruffar behandlades, däremot gödslas dessa ytor 3 gånger per år. År 2006 fick Malmö City 
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GK Malmö kommuns miljöpris och år 2008 Swedish Greenkeepers Ass:n Natur- o miljöpris 

(ovanstående hämtat av Malmö city GK 2015). Miljökommitténs senaste projekt är att inventera 

träden för att få en översikt i artsammansättning, trädens vitalitet, sjukdomar, samt veta lite mer 

om vilka arter som är lämpliga att plantera. Klubben planerar även att sätta upp namnskyltar vid 

olika träd, för att väcka intresset för vad som finns i omgivningarna hos klubbens spelare och för 

boende i området, som använder golfbanan som rekreationsområde.  

 

1.4 Studiens syfte 

Syftet med arbetet är att inventera alla träd på Kvarnbybanan. Det kommer även göras en 

biotopkartering över området, för att kunna få en översikt över vilka olika livsmiljöer som finns 

för olika växt- och djurarter på banan. 

 

Jag kommer diskutera mina resultat och utifrån dem ge konkreta förslag på vilka träd som är 

värdefulla ur naturvårdsperspektiv och vilka träd som har sjukdomar och skador. Jag kommer 

ge förslag på vilka träd man bör plantera utifrån vad som lämpar sig för området med avseende 

på jordmån, vätskeförhållande, klimat, blåst och solexponering. Jag kommer ge skötseltips och 

rekommendationer på vilka åtgärder som behöver vidtas för att bäst hantera träd med dålig 

vitalitet. Jag kommer också utifrån biotopkarteringen bedöma vilka livsmiljöer som finns för olika 

arter och om det är några som är särskilt värdefulla uppmärksamma golfklubben på dessa.  

Trädinventeringen kommer också leda till en lista över vilka 15 träd som golfklubben skulle 

kunna uppmärksamma med skyltar och övergripande förslag på vad det skulle kunna stå på 

dem. Arbetet ska även sträva mot att Malmö stad ska ta del av uppgifterna och förhoppningsvis 

publicera dem digitalt.  

 

2. Metod och material 

2.1 Områdesbeskrivning 

Kvarnbybanan invigdes 1990 och är belägen på gammal åkermark i östra delen av Malmö (figur 

1). Området är cirka 75 ha och arrenderas av Malmö kommun. Banan är belägen på måttligt 

kuperad, gammal kulturpräglad mark med lerig moränjord. Området är ett gammalt kalkbrott, 

där rester av brottet idag är vattenfyllda dammar (Malmö city GK 2015). Totalt finns det åtta 

olika småvatten, som är mellan 400 - 30 000 m² stora (Stenberg et al. 2012). Banan delas av 

Yttre ringvägen, men den kantas av höga vallar och träd för att minska buller och andra 

störningar. 
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Figur 1. Karta över Malmö som visar att Kvarnbybanan ligger i östra delen av Malmö (Lantmäteriet/Metria 2015). 

 

Utifrån satellitbilder gränsar villaområdet Kvarnby till banan i norr (figur 2). Villaområdet är 

ungefär en halv km brett och därefter kommer Gyllins trädgård, en vildvuxen park som tidigare 

varit handelsträdgård. I öster gränsar banan till åkermark, det vill säga den del som ligger på 

andra sidan motorvägen Yttre ringvägen. Den andra delen gränsar till motorvägen. I söder 

gränsar banan till åkermark och i väster likaså. Efter åkermarken i väster finner man Husie 

mosse, ett av Malmös små grönområden med en liten damm, och sedan kommer stadsdelen 

Husie med sina villakvarter (figur 2). 8 km rakt österut från banan ligger Torups bokskog med 

sina över 150 år gamla bokar och andra lövträd (Malmö stad 2015). 

 

  
Figur 2. Satellitbild över Kvarnbybanan. Bilden illustrerar även omgivande markanvändning (Google maps 2015).   
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2.2 Trädinventering 

Trädinventeringen skedde 150828 - 151001, fördelat på 16 dagar. Området delades in i 10 

delområden där alla friväxande träd inventerades. För inventeringen användes Standard för 

trädinventering i urban miljö 2.0 (Östberg 2015). Art, höjd, stamdiameter och krondiameter, 

vitalitet, sjukdomar och naturvärde noterades. Naturvärden kan vara: barklös stamved, ettåriga 

vedsvampar, fleråriga tickor, fågelbon, grova döda grenar, hålträd, mulm, savflöde och rötad 

ved. Höjd och krondiameter noterades i hela meter och avrundades neråt. Stamdiameter mättes 

i meter med en decimal. Vitaliteten graderades på en skala 1 - 4, där 4 var god vitalitet, 3 måttlig 

vitalitet, 2 dålig vitalitet och 1 mycket dålig vitalitet. Vedartade växter under 3 meter 

inventerades ej, med undantag för nyplanterade träd som kunde vara under 3 meter. Hagtornar 

(Crataegus spp.), olvon (Viburnum opulus), viden (Salix spp.), hassel (Corylus avellana) och 

fläder (Sambucus spp.) under 3 meter räknades som buskar och inventerades ej. När mer än 

10 träd stod tillsammans räknades det som dunge, där endast de äldsta och mest framträdande 

träden inventerades individuellt.  

 

De svenska och vetenskapliga namn som används i studien följer nomenklaturen i Dyntaxa 

(2015). För höjdmätningen användes en hypsometer och för stamdiametern användes ett 

diametermåttband med pi-delning. För alla träden togs koordinater och ritades in i en karta med 

programmet iGIS för iPAD.  

 

Hela banan inventerades, dock inte extremt svåråtkomliga träd vid vatten eller träden som vetter 

mot motorvägen på båda sidor, eftersom det är vägverket som planterat dem. Träd som 

gränsade till cykelbanor, fastigheter och industrier inventerades inte heller. Ej heller träd som 

stod på banan, där någon annan än klubben arrenderade marken. Träden kring klubbhuset 

artbestämdes endast, eftersom studien fokuserade på träden på banan.  

 

2.3 Biotopkartering 

Biotopkarteringen skedde parallellt med trädinventeringen. Hela området undersöktes genom 

strövning av de olika delarna (1-10) där arter antecknades och de olika biotoperna ritades in på 

en karta med hjälp av iGIS. Huvudfokuset låg på green, ruff, fairway och semiruff för att se vilka 

olika arter dessa delar innehåller. Stort fokus låg även på växtligheten kring de olika småvatten 

som hittades på banan och som tilldelades olika nummer baserade på den bana som låg 

närmast.  
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Greenen är den del på golfbanan där gräset ska vara så kortklippt som möjligt. Greenen klipps 

varje dag. Forgreen är den del som är runt greenen och den klipps tre gånger i veckan 

tillsammans med tee (utslagsplatsen) som klipps lika mycket. Mellan tee och green finns det en 

finklippt del som kallas fairway. Fairwayen har något längre gräs än greenen och klipps två 

gånger i veckan. Utanför fairwayen ligger ruffen som delas in i högruff och semiruff. Högruffen 

brukar vara vildvuxen med högt gräs som utgör hinder för bollen. Denna del klipps en gång om 

året. Semiruffen klipps en gång i veckan (Robertsson 2015).   

 

I Kvarnby har det funnits gott om högruff, men under min inventeringstid såg jag de flesta ruffar 

klippas ner helt och hållet. Det kan ha varit årets enda nedklippning jag betraktade. Det kan 

också ha varit nya direktiv från den nye ägaren som av någon anledning inte vill att banan ska 

innehålla lika många högruffar. Det kan vara så att spelarna inte hittar sina bollar i högruffarna 

och att detta leder till minskade intäkter för klubben.  

2.4 ”Trädslinga” 

Vid bestämningen av vilka träd som är värda att uppmärksamma valdes träd som står nära de 

gångvägar golfspelarna och allmänheten använder och som inte är sjuka utan vitala exemplar. 

Äldre träd prioriterades, eftersom de ofta är ståtligare och man kan urskilja artens karaktärer 

bättre. Även mångfalden av arter prioriterades för att få en blandning mellan klassiska svenska 

arter och exotiska träd 

 

2.5 Analys 

För att analysera resultatet användes SPSS version 22 och medelvärde och median räknades 

ut för höjd, stamdiameter och krondiameter per art (IBM 2013). Även medelvärdet för vitalitet 

och ålder räknades ut. Ett oberoende t-test utfördes för att se om det fanns någon signifikant 

skillnad mellan naturvärdesträden och icke – naturvärdesträden, samt för träd med sjukdomar 

eller skador och friska träd. Parametrarna som jämfördes var medelvärdena av höjd, 

stamdiameter, krondiameter och ålder. För att få ett mått på träddiversiteten räknades 

Simpsons diversitetsindex ut med hjälp av formeln 1-D. D = ∑(n/N)2 där n är antal individer av 

en art och N är totala antalet individer av alla arter. Indexet ligger mellan 0 och 1 och ju närmre 

1 indexet är ju högre är diversiteten. Indexet visar sannolikheten för att två slumpvis utvalda träd 

skulle tillhöra olika arter. Det är ofta använt för att jämföra diversiteten i två stickprov 

(ovanstående hämtat av Smith & Smith 2015). 
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3. Resultat 

3.1 Trädinventering 

Totalt inventerades 1741 träd och 48 olika trädarter påträffades, se figur 7 (bilaga A). Banans 

dominerande trädslag är hassel (Corylus avellana) och vitpil (Salix alba) med vardera 224 

individer, vilket tillsammans motsvarar 26 % av banans träd. Skogsek (Quercus robur), 

trubbhagtorn (Crataegus monogyna) och svartpoppel (Populus nigra) är också väldigt vanliga 

med 9 %, 8 % respektive 6 % av trädfloran (tabell 1). Nästan en tredjedel av vitpilarna 

identifierades till varieteten silverpil (Salix alba var. sericea).  

 

21 % av banans träd var ädellövträd enligt Skogsstyrelsens definition (2015) bestående av ask 

(Fraxinus excelsior), skogsek, avenbok (Carpinus betulus), skogslönn (Acer platanoides), 

skogsalm (Ulmus glabra) och fågelbär (Prunus avium). 6 % av banans träd tillhörde släktet Salix 

(exklusive Salix alba), 12 % av banans träd tillhörde släktet Populus och 5 % av träden på 

Kvarnbybanan tillhörde släktet Prunus (exklusive Prunus avium). Dessa var hägg (Prunus 

padus), körsbärsplommon (Prunus cerasifera), plommon (Prunus domestica ssp domestica) och 

surkörsbär (Prunus cerasus). Tre olika sorters plommonträd hittades på banan: ’Viktoria’, ’Reine 

Claude’ och ’Czar’.  

 

Oxel (Sorbus intermedia) och rönn (Sorbus aucuparia) utgjorde 5 % av träden på banan. 

Tysklönn (Acer pseudoplatanus) och naverlönn (Acer campestre) utgjorde 4 %. 3 % var 

äppelträd (Malus domestica) och 1 % päronträd (Pyrus communis). 1 % av träden utgjordes av 

exotiska trädslag som kinesisk vingnöt (Pterocarya stenoptera), kejsarträd (Paulownia 

tomentosa), trumpetträd (Catalpa bignonioides), gudaträd (Ailanthus altissima) och robinia 

(Robinia pseudoacacia). Endast ett barrträd hittades under inventeringen och det var en 

europeisk lärk (Larix decidua). 6 träd var helt döda och kunde inte identifieras (tabell 1).  

 

De högsta trädslagen på banan var svartpoppel, balsampoppel (Populus balsamifera) och asp 

(Populus tremula) med medelvärden på 16,9m, 16,7m och 14,8m (tabell 1). 

 

Kinesisk poppel (Populus simonii), gullregn (Laburnum spp.), sälg (Salix caprea) och knäckepil 

(Salix euxina) hade den högsta stamdiametern på banan (tabell 1). Gråpoppel (Populus x 

canescens), asp, kinesisk poppel, rundhagtorn (Crataegus laevigata) och sälg hade alla en 

krondiameter över 6 meter (tabell 1).  
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Tabell 1. Alla trädarter funna vid inventeringen ordnade i bokstavsordning. Tabellen visar antal exemplar av varje art både i antal 

och procent. Den visar också, medelvärde (𝑥) och median (md) av höjd, stamdiameter och krondiameter för varje art, samt 
medelvärde (𝑥) för ålder och vitalitet per art.  

Art Antal  Antal 
(%) 

Höjd 

 (�̂�) 

Höjd 
(md) 

Stam- 
diameter 

(�̂�) 

Stam- 
diameter 

(md) 

Kron- 
diameter  

(�̂�) 

Kron- 
diameter 

(md) 

Ålder 

 (�̂�)  

Vitalitet 

(�̂�) 

Apel, Malus domestica 57 3,3 4,0 5,0 0,15 0,14 3,3 4,0 9,9 3,6 

Ask, Fraxinus excelsior 94 5,4 7,3 6,0 0,24 0,15 3,5 4,0 13,7 3,9 

Asp, Populus tremula 6 0,3 14,8 16,5 0,47 0,42 6,0 5,5 22,5 3,8 

Avenbok, Carpinus betulus 9 0,5 5,4 5,0 0,14 0,15 3,6 3,0 14,2 4,0 

Balsampoppel, Populus balsamifera 84 4,8 16,7 18,0 0,19 0,20 2,0 2,0 23,3 3,9 

Brakved, Frangula alnus 1 0,1 3,0 3,0 0,5 0,5 2,0 2,0 10,0 3,0 

Europeisk lärk, Larix decidua 1 0,1 8,0 8,0 0,25 0,25 4,0 4,0 15,0 4,0 

Fläder, Sambucus nigra 11 0,6 4,0 4,0 0,13 0,12 2,0 3,0 12,8 3,0 

Fågelbär, Prunus avium 76 4,4 4,3 4,0 0,11 0,06 2,7 2,0 9,5 3,8 

Gråal, Alnus incana 16 0,9 7,3 7,0 0,36 0,32 5,1 5,0 13,4 3,8 

Gråpoppel, Populus x canescens 16 0,9 8,2 8,0 0,28 0,22 6,2 6,0 16,8 4,0 

Gudaträd, Ailanthus altissima 3 0,2 3,3 3,0 0,02 0,02 1,0 1,0 5,7 4,0 

Gullregn, Laburnum spp. 2 0,1 4,0 4,0 0,76 0,76 5,0 5,0 13,0 3,5 

Hassel, Corylus avellana 224 12,9 3,1 3,0 0,49 0,50 1,3 1,0 10,0 4,0 

Hägg, Prunus padus 42 2,4 4,7 5,0 0,15 0,11 2,9 3,0 10,2 3,7 

Hästkastanj, Aesculus hippocastanum 21 1,2 4,9 5,0 0,11 0,11 2,4 2,0 9,3 3,4 

Kaskadpil, Salix x sepulcralis 5 0,3 3,0 3,0 0,09 0,07 3,6 3,0 10,0 4,0 

Kejsarträd, Paulownia tomentosa 4 0,2 2,3 2,0 0,04 0,04 1,8 1,5 6,3 3,8 

Kinesisk poppel, Populus simonii 1 0,1 12,0 12,0 0,81 0,81 7,0 7,0 30,0 4,0 

Kinesisk vingnöt, Pterocarya stenoptera 1 0,1 1,0 1,0 <0,01 <0,01 1,0 1,0 3,0 4,0 

Klibbal, Alnus glutinosa 14 0,8 3,1 3,0 0,04 0,03 1,3 1,0 6,4 4,0 

Knäckepil, Salix euxina 50 2,9 10,4 11,0 0,54 0,37 5,6 5,0 22,4 3,9 

Korgvide, Salix viminalis 16 0,9 5,7 4,5 0,24 0,23 3,4 4,0 11,3 3,6 

Körsbärsplommon, Prunus cerasifera 1 0,1 3,0 3,0 0,20 0,20 3,0 3,0 15,0 4,0 

Lundalm, Ulmus minor 2 0,1 3,0 3,0 0,04 0,04 2,0 2,0 7,5 4,0 

Naverlönn, Acer campestre 17 1,0 5,7 6,0 0,14 0,10 3,1 3,0 10,5 3,8 

Olvon, Viburnum opulus 1 0,1 5,0 5,0 0,09 0,09 3,0 3,0 10,0 4,0 

Oxel, Sorbus intermedia 21 1,2 7,7 8,0 0,31 0,27 5,0 5,0 16,3 4,0 

Parklind, Tilia x europaea 3 0,2 5,0 5,0 0,21 0,23 3,7 4,0 11,0 3,7 

Plommon, Prunus domestica ssp 
domestica 

38 2,2 2,9 3,0 0,15 0,10 2,5 3,0 11,2 3,7 

Päron, Pyrus communis 16 0,9 3,9 3,0 0,16 0,11 3,2 3,0 11,4 3,6 

Robinia, Robinia pseudoacacia 3 0,2 2,3 2,0 0,02 0,01 1,7 1,0 4,7 3,7 

Rundhagtorn, Crataegus laevigata 2 0,1 8,0 8,0 0,30 0,30 6,0 6,0 10,0 4,0 

Rödek, Quercus rubra 8 0,5 4,5 4,5 0,08 0,07 3,3 3,0 10,3 3,6 

Rönn, Sorbus aucuparia 58 3,3 8,9 9,0 0,09 0,09 2,2 2,0 4,2 3,6 

Skogsalm, Ulmus glabra 21 1,2 3,62 3,0 0,06 0,02 1,7 1,0 7,7 3,9 

Skogsek, Quercus robur 158 9,1 2,5 2,0 0,03 0,02 1,6 1,0 6,3 3,9 

Skogslönn, Acer platanoides 5 0,3 5,9 7,0 0,21 0,17 4,2 4,0 11,2 3,8 

Spetshagtorn, Crataegus rhipidophylla 3 0,2 7,0 5,0 0,14 0,17 3,7 4,0 12,3 3,7 

Surkörsbär, Prunus cerasus 6 0,3 3,8 4,0 0,09 0,06 2,0 2,5 7,3 3,2 

Svartpoppel, Populus nigra 105 6,0 16,9 18,0 0,38 0,31 4,3 3,0 29,7 3,8 

Sälg, Salix caprea 38 2,2 10,3 10,0 0,68 0,44 6,9 6,0 24,4 3,8 

Trubbhagtorn, Crataegus monogyna 144 8,3 4,5 4,0 0,19 0,12 2,9 3,0 9,8 3,9 

Trumpetträd, Catalpa bignonioides  3 0,2 1,3 1,0 0,02 0,03 1,0 1,0 5,0 3,7 

Tysklönn, Acer pseudoplatanus 54 3,1 7,9 7,0 0,37 0,29 4,9 5,0 17,4 3,9 

Valnöt, Juglans regia 12 0,7 1,5 1,3 0,03 0,02 1,2 1,0 5,9 3,8 

Vitpil. Salix alba 
Silverpil, Salix alba var. Sericea 

143 
81 

8,2 
4,7 

4,7 
6,2 

3,0 
4,0 

0,21 
0,16 

0,05 
0,06 

2,5 
3,6 

2,0 
2,0 

11,3 
14,4 

3,2 
3,7 

Vårtbjörk, Betula pendula 38 2,2 5,6 5,0 0,09 0,07 2,4 2,0 8,3 3,9 

Totalt antal arter: 49 1735 99,7 6,2 4,0 0,40 0,17 2,9 2,0 13,0 3,8 

 

I fortsättningen ingår arten silverpil i vitpil om inget annat anges.  
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3.1.2 Ålder och vitalitet 

Kvarnbybanans träd har en medelålder på 13 år (tabell 1). Medianen är 10 år och illustreras av 

ett mörkt streck mitt i lådan i figuren (figur 3). Träden är mellan 2 och 55 år gamla (figur 3). När 

man tolkar ett lådagram ska man tänka på att själva lådan innehåller 50 % av värdena. Från där 

linjen startar och upp till lådan ligger 25 % av värdena och från ytterkanten av lådan till slutlinjen 

ligger 25 % av värdena. De övriga värdena markerade är så kallade utliggare. Detta är 

avvikande observationer som i det här fallet är enstaka individer med hög ålder (Olsson et al. 

2005). 

 

Figur 3. Figuren visar trädens åldersfördelning på Kvarnbybanan där y-axeln representerar ålder. Medelåldern av träden är 13 år. 
Medianen är det svarta strecket inne i lådan och är 10 år. Det yngsta trädet är 2 år och det äldsta 55 år. 50 % av värdena ligger 
inom boxen, och 25 % ligger under och 25% över. Utliggare är de värden som sticker ut från de andra.  

 

84 % av träden på banan hade god vitalitet (4), 11 % av träden hade måttlig vitalitet (3), 2 % 

hade dålig vitalitet (2) och 3 % hade mycket dålig vitalitet (1). Totalt var det 51 individer med 

mycket dålig vitalitet där nästan hälften av dessa var vitpilar (22 individer).   

 

3.1.3 Sjukdomar och skador 

109 träd på banan hade någon typ av skada eller sjukdom (tabell 2). Skadorna var stamskador 

eller sår från beskärning. Sjukdomar hittade på träden var askskottssjuka, gummiflöde, 

lönntjärfläck och växtstekelangrepp, se figur 14 (bilaga B). 52 % av tysklönnarna hade 

lönntjärfläck, 19 % av askarna hade askskottssjuka och 9 % av fågelbären hade gummiflöde. 

Stamskador hittades på 41 individer av apel, asp, ek, fågelbär, hägg, knäckepil, naverlönn, oxel, 
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robinia, rönn, tysklönn och vitpil. Två individer av knäckepil och åtta av vitpil hade angrepp av 

växtstekeln Pontania proxima. Medelåldern för de skadade träden är 15 år (tabell 2).  

 

Tabell 2. Skador och sjukdomar som hittades på träden under inventeringen och på vilka arter, samt på hur många av varje art de 

fanns i både antal och procent. Medelåldern (𝑥) för varje art och skada eller sjukdom, syns också i figuren.  
Skador och sjukdomar Art Antal Andel av arten 

(%) 
Medelålder  

(�̂�) 
Askskottsjuka Ask, Fraxinus excelsior 19 20 14 

Beskärningssår Vitpil, Salix alba 3 1 30 

Gummiflöde Fågelbär, Prunus avium 7 9 15 

Lönntjärfläck Tysklönn, Acer pseudoplatanus 28 52 19 

Stamskada Apel, Malus domestica 2 4 6 
 Asp, Populus tremula 1 17 7 

 Ek, Quercus robur 1 <1 8 

 Fågelbär, Prunus avium 2 3 7 

 Hägg, Prunus padus 1 2 9 

 Knäckepil, Salix euxina 1 2 17 

 Naverlönn, Acer campestre 2 12 10 

 Oxel, Sorbus intermedia 1 5 15 

 Robinia, Robinia pseudoacacia 1 33 5 

 Rönn, Sorbus aucuparia 8 14 8 

 Tysklönn, Acer pseudoplatanus 2 4 6 

 Vitpil, Salix alba 20 9 9 
Växtstekeln, Pontania 
proxima 

Knäckepil, Salix euxina 2 4 43 

 Vitpil, Salix alba 8 4 18 

     

Totalt antal träd med 
sjukdomar eller skador 

 109 6 15 

 

3.1.4 Naturvärden 

20 arter och totalt 365 av de inventerade träden hade någon typ av naturvärde. Naturvärden 

som hittades var grova döda grenar, döda träd, fågelbon, tickor, hamlade träd, hålträd, 

högstubbar, lavrik bark, rötad ved och savflöde. Grova döda grenar fanns hos åtta träd där 75 % 

av dessa var sälgar, se figur 15 (bilaga C). De döda träden var 6 stycken och kunde ej 

identifieras till art. En fjällticka (Polyporus squamosus) påträffades på en knäckepil vid vattnet 

vid bana 2. Två fågelbon hittades hos arterna korgvide och trubbhagtorn. 33 hamlade träd, med 

medelåldern 21 år, fanns i en allé bestående av knäckepilar och vitpilar nära bana 3. Totalt 

hittades 48 träd med olika håligheter, där sälg, vitpil och knäckepil dominerade (tabell 3). 

Hålträden hade en medelålder på 26 år. Jag noterade 6 högstubbar av svartpoppel med en 

medelålder på 30 år. Lavrik stam noterades hos 19 arter och totalt 317 individer med en 

medelålder på 18 år (tabell 3). Lavarna som hittades var framförallt vägglav (Xanthoria 

parietina), slånlav (Evernia prunastri) och blåslav (Hypogymnia physodes). Bland de lavrika 
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träden utmärkte sig vitpilarna där 45 % hade lavrik stam. 16 träd hade rötad ved med 

mulmliknande massa. De arterna med mest rötad ved var knäckepil, sälg och vitpil. En sälg 

hade savflöde. All ovanstående information om naturvärden hittas i tabell 3. Ett naturvärdesträd 

innehöll ofta flera naturvärden på samma träd.  

 
Tabell 3. Naturvärden hittade på banan och vilka träd som innehöll dessa, samt hur stor andel av alla träd av samma art som dessa 
utgör. Tabellen visar också medelåldern per naturvärde.  
Naturvärde Art Antal Andel av 

arten (%) 
Medelålder per 

naturvärde 
Grova döda grenar Knäckepil, Salix euxina 1 2 35 

 Sälg, Salix caprea 6 16  
 Vitpil, Salix alba 1 <1  
Dött träd Okänd art 6 - 8 
Fjällticka, Polyporus squamosus Knäckepil, Salix euxina 1 2 27 
Fågelbo Korgvide, Salix viminalis 1 6 15 

 Trubbhagtorn, Crataegus monogyna 1 <1  
Hamlade träd Knäckepil, Salix euxina 6 12 21 

 Vitpil, Salix alba 27 12  
Hålträd Apel, Malus domestica 5 9 26 

 Gråal, Alnus incana 1 6  
 Knäckepil, Salix euxina 9 18  
 Korgvide, Salix viminalis 2 13  
 Rönn, Sorbus aucuparia 1 2  
 Sälg, Salix caprea 16 42  
 Tysklönn, Acer pseudoplatanus 3 6  
 Vitpil, Salix alba 11 5  
Högstubbe Svartpoppel, Populus nigra 6 6 30 
Lavrik stam  Apel, Malus domestica 9 16 18 

 Ask, Fraxinus excelsior 41 43  
 Asp, Populus tremula 3 50  
 Avenbok, Carpinus betulus 2 22  
 Ek, Quercus robur 2 1  
 Fågelbär, Prunus avium 3 4  
 Hägg, Prunus padus 3 7  
 Hästkastanj, Aesculus hippocastanum 12 57  
 Kaskadpil, Salix x sepulcralis 2 40  
 Knäckepil, Salix euxina 45 90  
 Korgvide, Salix viminalis 7 44  
 Naverlönn, Acer campestre 3 18  
 Päron, Pyrus communis 6 38  
 Rönn, Sorbus aucuparia 8 14  
 Svartpoppel, Populus nigra 34 32  
 Sälg, Salix caprea 23 61  
 Trubbhagtorn, Crataegus monogyna 3 3  
 Tysklönn, Acer pseudoplatanus 10 19  
 Vitpil, Salix alba 101 45  
Mulm, rötad ved Apel, Malus domestica 1 2 33 

 Korgvide, Salix viminalis 1 6  
 Knäckepil, Salix euxina 6 12  
 Sälg, Salix caprea 2 5  
 Tysklönn, Acer pseudoplatanus 3 6  
 Vitpil, Salix alba 3 1  
Savflöde Sälg, Salix caprea 1 3 30 

 
Totalt antal individer   365   
Andel individer (%)  21   
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3.1.5 Statistisk analys och Simpsons diversitetsindex 

T-testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de angripna och skadade 

träden och de friska träden för ålder (p=0,097), höjd (p=0,673), stamdiameter (p=0,78) och 

krondiameter (p=0,088). En separat analys gjordes för att jämföra friska askar med askar med 

askskottsjuka. Detta t-test visade signifikans på 5 % - nivån (p=0,027) för höjd, där de friska 

askarna var högre. En separat analys gjordes också för träd med stamskada respektive träd 

utan stamskada. Detta t-test visade signifikans på 0,1 % - nivån för alla parametrar (p<0,001). 

Stamskadade träd är har mindre stam- och krondiameter, höjd och lägre vitalitet.  

 

För naturvärdesträden och träden utan naturvärde fanns en signifikant skillnad på 0,1 % - nivån 

för ålder (p<0,001), höjd (p<0,001), stamdiameter (p<0,001) och krondiameter (p<0,001). 

Naturvärdesträd är äldre, högre och har större stam- och krondiameter.  

 

Simpsons diversitetsindex för banans träd var 0,87.  

 

3.1.6 Träd vid klubbhuset 

Om man går från banan upp till klubbhuset hittar man gullregn och vårtbjörk. I trädgården vid 

uteserveringen växer buxbom och några knotiga äppelträd. Hästkastanj och plommon hittas 

också i trädgården. Vid vagntvätten växer oxel, rönn och trubbhagtorn. På andra sidan 

ingången till vagntvätten finner man mer rönn och ett praktfullt kejsarträd. Mitt på gården vid 

klubbhuset står ett ståtligt exemplar av en äkta kastanj (Castanea sativa). Mitt emot Kvarnby 

byakrog växer bok (Fagus sylvatica), avenbok och rönn. Rönn hittas också på parkeringen 

tillsammans med hägg och vitpil. Infarten till golfklubben kantas med sex lindar (Tilia cordata). 

Observera att alla träden vid klubbhuset inventerades för sig och är inte med i den totala 

sammanställningen över arter på banan.  

 

3.2 Biotopkartering 

Under biotopkarteringen hittades 8 olika biotoper. Fyra var gräsmarker, två var skogsbiotoper 

och två hittades i anslutning till banans småvatten (tabell 5). Den artrikaste gräsmarksbiotopen 

var den höga och vildvuxna ruffen. Tee och green innehöll få arter med endast blad. Fairway 

och semiruff var banans vanligaste biotop och innehöll fler arter än tee och green men färre än 

högruffen. Kärlväxterna som noterades var vanliga arter, förutom krissla som hittades i den 

högväxta ruffen mellan bana 7 och 9, som är ganska sällsynt (Virtuella floran 2015). De 

resterande gräsmarksbiotoperna var olika odlingar; en med lin, en med solrosor, en sommaräng 
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samt en anlagd äng. Det fanns två olika biotoper runt de åtta dammarna: en öppen strand med 

örter växande ner mot vattnet, och en skuggig och igenvuxen biotop med framförallt olika Salix-

arter. De minsta vattnen vid bana 1 och 17 hade väldigt mycket vegetation och var nästan helt 

igenvuxna av bredkaveldun och vass. Alla andra vatten hade båda öppnare strandkanter och 

skuggade (tabell 4). Två olika skogsbiotoper påträffades. En blandlövskog på torrare mark som 

gränsar till motorvägen på båda sidor, samt en lite fuktigare skogsbiotop med framförallt sälg 

(tabell 5). För bilder på biotoperna, se bilaga D. För kärlväxternas latinska namn, se bilaga E.  

För biotopernas placering på banan, se figur 4 och 5.   

 

Tabell 4. Banans olika dammar, deras storlek och beskrivning av omkringliggande vegetation. För de olika småvattnens placering 
på banan, se figur 4. För kärlväxternas latinska namn, se bilaga E.  

Vatten  Storlek (m²)  
(Stenberg et al. 2012) 

Vegetation 

Vatten vid bana 1  400 Mycket vegetation. Vattnet nästan helt igenvuxet med bredkaveldun 
och vass. Vattnet väldigt grumligt.   
 

Vatten vid bana 2 3600 I söder relativt öppet. Inget sly, endast knäckepilar som skuggar vattnet. 
Runt resten av dammen växer bredkaveldun, igelknopp, hundstarr och 
svärdslilja längs med hela kanten. I nordöst växer stora vitpilar och 
mycket buskar som skuggar vattnet.  
 

Vatten vid bana 5 1700 I norr växer mycket vass. I söder är det öppnare med näckros och 
svärdslilja. I norr hittas också buskar som sälg, gråvide och korgvide som 
skuggar vattnet.  
 

Vatten vid bana 6 4000 Väster om vattnet hittas många buskar och träd som skuggar vattnet, 
bland annat kaskadpil. Även vass växer längs med strandkanten. I norr 
hittas bredkaveldun. I öster går golfbanan ända ner till vattenbrynet.  
 

Vatten vid bana 10 17700 Norra delen av vattnet har mycket buskvegetation. Gäddnate och 
näckrosor noterades i vattnet. Stora delar av strandkanten med rik flora 
och arter man hittar i högruffen. 
  

Vatten vid bana 12 6500 Norra delen är helt igenvuxen av vass. Öppnare partier åt söder, väster 
och öster. Mellan dessa växer träd som skuggar vattnet.   
 

Vatten vid bana 17 800 Hela strandkanten igenvuxen av vass, bredkaveldun, mjölkört, nypon, 
kanadensiskt gullris och hagtorn. Vattnet fortsätter västerut i ett långt 
igenvuxet dike. 
 

Vatten vid bana 18 30 000 I norr växer vass längs med hela kanten. I söder finns en öppen 
strandkant. Enstaka träd växer runt vattnet och det finns två tätare 
bestånd som skuggar, ett i norr och ett i sydväst.    
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Tabell 5. Biotoperna och beskrivning av dessa, samt vilka arter som hittades. För kärlväxternas latinska namn, se bilaga E. För 
biotopernas placering på ett flygoto, se figur 4 för biotop A-E och figur 5 för biotop F-H.  

Biotop Namn och beskrivning Arter 
A Igenvuxet vattenbryn.  Olika arter av Salix som till exempel knäckepil, gråvide, bindvide och 

korgvide. Bredkaveldun, igelknopp, starrarter, vattenpilört och vass 
hittas i vattenbrynet. Gäddnate växer i vattnet och i vissa dammar 
svärdslilja och näckrosor.  
 

B Öppen strand ner mot vattnet.  Tussilago, förgätmigej och mjölkört växer ned mot vattnet.  
 

C Korklippt gräs (endast några mm) vid tee 
och green. Inga kärlväxter blommar utan 
det som hittats är rosettblad tätt tryckta 
mot marken.  
 

Rödsvingel, maskros, tusensköna och svartkämpar.  

D Fairway och semiruff med gräs som är 
högre än green och tee men kortare än 
den höga ruffen. Det som skiljer 
semiruffen och fairwayen är att många 
arter hinner blomma i semiruffen 
eftersom den inte klipps lika ofta som 
fairwayen.  
 

Här finns blommande vitklöver, käringtand, tusensköna, maskros, 
smultron, humlelusern, mjuknäva, gråfibbla och på några ställen 
viol. Även rosetter av vägtistel och svartkämpar hittas här. Gräset är 
rödsvingel och engelskt rajgräs. 

E Hög och vildvuxen ruff.  Fullvuxna individer av örter som vildmorot, palsternacka, stånds, 
humlelusern, hundkäx, jordklöver, åkertistel, hagtorn, cikoria, 
gråbo, ängshaverrot, harkål, blåhallon, gul- och blålusern, mjölkört, 
harklöver, och rödklöver.  
 
I torrare och öppnare partier hittas gråfibbla, käringtand, tussilago, 
blåeld, vitmåra, smultron, kamomill, gulmåra, puktörne, äkta 
johannesört, ängssyra och getväppling. I många ruffar hittas även 
kardvädd och i några få krissla. 
 
Gräs man finner är hundäxing, rödsvingel, knylhavre, engelskt 
rajgräs, ängsgröe och på vissa platser timotej. 
 

F1 Anlagd ängsmark  Darrgräs, blåeld, gullviva, åkervädd, äkta johannesört, liten 
blåklocka, ängshavre, fårsvingel och backsippa 
 

F2 Sommaräng Blomsterblandning med bland annat blåklint, rudbeckia, tigeröga, 
malva och färgsporre,   
 

F3 Linplantering Oljelin 
 

F4 Solrosfält Solros 
 

G Blandlövskog Ädellövträd med gråal och klibbal som amträd. Buskskikt bestående 
av snöbär, nypon, fläder och kornell.  
Fältskikt bestående av blåhallon, mjölkört och nejlikrot.  
 

H Träd som står på fuktigare mark Vårtbjörk, klibbal, gråal, sälg eller andra arter av släktet Salix. 
Buskskiktet bestående av hagtorn, rosväxter och snöbär. Fältskiktet 
bestående av brännässla, blåhallon, revfingerört, åkerfräken, 
renfana, gåsört och kanadensiskt gullris 
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Figur 4. Figuren visar biotop A- E där A illusteras av vattenbryn markerat med svart. B är vattenbryn utan markering. C som är tee 
och green är markerat med ljusgrönt i figuren. E är hög och vildvuxen ruff, vilket illusteras av mörkröda markeringar. D är fairway 
och semiruff som är resterande mark i figuren som inte är träd, vatten eller fastigheter. Mark som i flygbilden ser ut som högruff är 
idag biotop D, eftersom många högruffar har klippts ner (iGIS 2015).  

 

 
Figur 5. Figuren visar biotoperna F, G och H där F är orange, G är röd och H blå. Den största orange rektangeln är den anlagda 
ängsmarken (F1). Sommarängen (F2) är området till vänster och solrosplanteringen (F3) är området till höger. Linplanteringen (F4) 
hittas längst norrut (iGIS 2015).   
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3.3 ”Trädslinga”  

15 träd valdes ut för att uppmärksammas med en skylt och ingå i en liten trädvandring. Dessa 

var vitpil, apel, avenbok, knäckepil, körsbärplommon, ask, plommon, rödek, tysklönn, sälg, 

svartpoppel, fågelbär, rönn, kejsarträd och äkta kastanj. Motivering och förslag till skylttext hittas 

i tabell 6. För fotografier på träden, se figur 18-21 (bilaga H). Trädens placering visas i kartan i 

figur 6. 

 

Tabell 6. De 15 träden värda att uppmärksamma med skylt. Motivering, placering och förslag till skylttext hittas i tabellen.För trädens 
placering på en karta, se figur 6. För fotografier på träden, se figur 18-21 (bilaga H).   

Nr Art Motivering och 
placering 

Förslag till skylttext 

    

1 Apel, Malus domestica Hittas vid vägen vid bana 17.  
 

På Kvarnbybanan hittas 50 olika 
äppelträd och många andra fruktträd som 
körsbärsplommon, plommon och päron.  
  

2 Vitpil, Salix alba Ett vackert gammalt ihåligt 
alléträd i kanten av bana 3.  

Denna pil är hamlad vilket är en gammal 
metod då man kapade grenarna för att ge 
som föda åt djur. Dessa gamla pilevallar 
med hamlade träd ger håligheter som 
många insekter och fåglar drar nytta av 
(Jordbruksverket 1994).  
 

3 Avenbok, Carpinus betulus Vackert träd placerat vid 
gångbanan nedanför green 
5.  
 

Avenboken ser man oftast i häckar 
eftersom den klarar ganska hård 
klippning. Den trivs bra i södra Sverige 
och finns vildväxande upp till östra 
Småland och Öland (Virtuella floran 
2015).  
  

4 Knäckepil, Salix euxina Ännu ett vackert träd 
placerat vid gångbanan 
nedanför green 5. Man 
passerar trädet när man ska 
gå under motorvägen till 
andra sidan.  
 

Knäckepilen har fått sitt namn från 
latinets frangere som betyder skör. Det 
syftar på att grenarna är väldigt lätta att 
bryta av (Virtuella floran 2015).  

5 Körsbärsplommon, 
Prunus cerasifera 

Fruktträdet närmast 7:ans 
tee.  

Körsplommon ger små gula frukter, med 
lite fadd smak. Stammen används ofta 
som grundstam för ympning av olika 
plommonsorter (Virtuella floran 2015).  
 

6 Ask, Fraxinus excelsior Gammalt och pampigt träd 
mellan tee 8 och fairwayen. 

Ask brukar kallas Sveriges kungsträd 
eftersom “det kommer sist och går först”. 
Detta anspelar på löven som slår ut sist 
på våren och faller först på hösten 
(Skogsstyrelsen 2013).   
 

7 Plommon, Prunus 

domestica 

Finns i “fruktträdgården” 
väster om 8:ans green,  
 

Plommon uppkom genom att man 
korsade slån (Prunus spinosa) med 
körsbärsplommon (Prunus cerasifera)   
(Widén 2002).  
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8  Rödek, Quercus rubra Ett ensamt träd som hittas till 

höger om stigen när man går 
från klubbhuset och ut på 
banan.  
 

Rödek odlas ofta både i staden och i 
parker på grund av sin vackert röda 
höstfärg. Den har stora parflikiga blad 
med spetsar och kan bli omkring 30 
meter hög (Virtuella floran 2015).  

 
9 Tysklönn, Acer 

pseudoplatanus 

Två stammar som växt ihop 
och slingrar sig runt 
varandra. Placerad mellan 
tee 11 och fairwayen.   

Tysklönn blandas ofta ihop med 
skögslönn som är vår inhemska lönn, 
men detta är en helt annan art. Tysklönn 
är ursprungligen en odlad införd art som 
lätt förvildas (Virtuella floran 2015).  
 

10 Sälg, Salix caprea Nära 11:ans green.  Sälg är ett bortglömt trädslag som inte så 
många tänker på. Den blommar tidigt på 
våren och är en av de första pollen- och 
nektarkällorna för fjärilar, humlor, bin, 
nattflyn, skalbaggar och vivlar. Den utgör 
också föda åt de nyanlända sångarna. Ett 
träd som förtjänar lite mer respekt helt 
enkelt (Ehnström & Holmer 2009).   
 

11 Svartpoppel, Populus nigra Stort och pampigt träd 
beläget vid bänken vid bana 
13.  

Svartpoppel känns igen på sina 
triangulära blad. Den kan bli upp till 30 
meter hög och härstammar ursprungligen 
från Medelhavsområdet (Virtuella floran 
2015). 
  

12 Fågelbär, Prunus avium Ädellövträd man hittar vid 
15:ons tee.  
 

Fågelbär kom till Norden med vikingarna. 
Sedan dess har många generationer fått 
njuta av de vackra blommorna och den 
glänsande stammen. Trädet kan bli upp 
till 100 år gammalt och 15 meter högt 
(Landerholm & Bengtsson 2012).  
 

13 Rönn, Sorbus aucuparia Frodigt träd vid 15:ons 
green.   

Rönn är ett av våra vanligaste träd som 
många känner till. “Surt, sa räven om 
rönnbären” är ett gammalt ordspråk vi 
alla har hört. Även att “rikligt med rönnbär 
ger en kall vinter”. I dagens plantskolor 
hittar man rönnar med bär i alla möjliga 
färger: orange, gula, vita, rosa och till och 
med "räkfärgade" (Odla.nu 2015).  
 

14 Kejsarträd,  
Paulownia tomentosa 

Exotiskt träd med central 
placering i närheten av 
10:ans green.  

Kejsarträd kommer från Kina och finns 
omnämnt i urgamla texter. Det används 
för att tillverka det japanska instrumentet 
Koto (The wood database 2015).  
 
Artnamnet tomentosa betyder filtluden. 
Känn på bladen så förstår du vad som 
menas (Jansson & Linder 2007). 
 

15 Äkta kastanj, 

Castanea sativa 

Ståtligt träd inne på gården. 
Alla har sett det men kanske 
inte tänkt på vad det är för 
art. 

Den äkta kastanjen är mer släkt med bok 
än med hästkastanj. Den är 
insektpollinerad och har ätliga frukter 
(Mossberg & Stenberg 2010).   
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Figur 6. ”Trädslingan” i Kvarnby. De 15 träden är utplacerade på kartan (Google maps 2015).  
 

4. Diskussion 

4.1 Trädens åldersfördelning och diversitet 

Träden är väldigt viktiga för Kvarnbybanan. Dels för att minska bullret för motorvägen, som hörs 

i stora delar av området och dels för att rena luften (Lundwall & Isaksson 2006). Kvarnbybanans 

träd är unga och har en medelålder på 13 år. En ung trädfauna är dock inget att nedvärdera. En 

australiensisk studie har visat att många träd av liten och mellanstorlek kan kompensera för ett 

gammalt och stort träd i kulturpräglade miljöer, när det gäller hur många fågelarter de hyser. 

Dock gäller inte detta alla fågelarter, utan det finns arter som endast att bundna till stora träd (Le 

Roux et al. 2015).  

 

Det hittades totalt 48 olika trädarter på banan och diversitetsindex visade 0,87. Det betyder 

alltså att träddiversiteten på golfbanan är hög och att man har en bra blandning av träd.  
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4.2 Naturvärden och statistisk analys 

På Kvarnbybanan hittades rikbarksträden ask, fågelbär, avenbok, ek och alm där alla utom alm 

hyste många lavar på barken. Även poppel, pil, sälg och hästkastanj var lavrika träd.  

 

Kinesisk poppel, gullregn, sälg och knäckepil hade högst stamdiameter på banan. Både 

gullregn och sälg hade många stammar som man adderar när man beräknar stamdiametern, 

vilket kan förklara det höga värdet. Det totala snittet för banans träd när det gäller krondiameter 

är 2,9 meter. Detta visar att banans träd är relativt unga.   

  

T-testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de angripna och skadade 

träden och de friska träden (se 3.1.5). Träden med sjukdomar eller skador har generellt inte 

mindre tillväxt än de friska träden. De är varken kortare, har mindre krona eller mindre omkrets. 

Inte heller ser man något mönster i att de skulle vara fler gamla träd som angrips eller fler unga 

träd. Detta betyder alltså att de skador som hittades på träden i Kvarnby inte verkar påverka 

dem nämnvärt.  

 

Ett separat test gjordes för friska askar respektive askar angripna av askskottsjuka. Här fanns 

en signifikant skillnad i höjd vilket betyder att de sjuka askarna skiljer sig i höjd från de friska. En 

separat analys gjordes också för träd med stamskador. Detta visade på signifikans på 0,1 % - 

nivån för ålder, höjd, stamdiameter och krondiameter (se 3.1.5). Det är mycket sannolikt att 

tillväxten på höjden, tvären och kronan påverkas av skador på stammen. Detta gör att man 

uppskattar de skadade trädens ålder till mycket mindre än vad den förmodligen är.  

 

För naturvärdesträden och träden utan naturvärde fanns en signifikant skillnad på 0,1 % - nivån 

för ålder, höjd, stamdiameter och krondiameter. Det är högst troligt att naturvärdesträden på 

golfbanan är äldre, högre, har tjockare stam och bredare krona än andra träd, eftersom träd 

med naturvärden ofta är gamla träd med stor stam och tjocka grenar (Niklasson & Nilsson 

2005).  

 

4.3 Trädens ståndortskrav, sjukdomar, naturvärden och åtgärder  

4.3.1 Lönn, lind och ask 

5 exemplar av skogslönn, 54 tysklönnar och 17 naverlönnar hittades på banan. Tysklönnen är 

till skillnad från naverlönn och skogslönn ett främmande trädslag. Det innebär att det är en art 

som “introducerats utanför sin historiska eller nutida naturliga utbredning”, det vill säga 
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tysklönnen har aldrig växt naturligt i Sverige, utan introducerats de senaste 100 åren 

(Skogsstyrelsen 2009). Arter som funnits naturaliserade sedan 1700-talet räknas som inhemska 

(Niklasson & Nilsson 2005). Enligt naturvårdsverket är tysklönnen en invasiv art som frösprider 

sig väldigt lätt och konkurrerar ut inhemska arter. Den trivs i många olika sorters pH, både soligt 

och skuggigt, och pollineras av väldigt många olika sorters insekter. Den tål även 

luftföroreningar väldigt bra, vilket gör den lämplig som stadsträd (Weidema & Buchwald 2010). 

Dock har den en negativ effekt på artrikedomen av växter och svamp (Skogsstyrelsen 2009). 

När det gäller tysklönnen i Kvarnby verkar den trivas väldigt bra på golfbanan. Jag tycker att det 

kan vara bra att känna till att det inte är en inhemsk art och gärna plantera mer av skogslönn 

istället för att gynna den inhemska floran. 52 % av tysklönnarna hade lönntjärfläck, som är en 

sjukdom orsakad av svampen Rhytisma acerinum, se figur 14 (bilaga B). Denna svamp 

påverkar inte trädets lövfällning, den sker inte tidigare, och bidrar därför inte till några betydande 

skador på de angripna träden. Svampen angriper även skogslönn (Hartmann et al. 2010). 

Naverlönn är rödlistad som akut hotad (CR). Fortsätt odla naverlönn på golfbanan för att rädda 

arten. Den har dessutom goda förutsättningar att etablera sig, eftersom den trivs i kalkhaltiga 

jordar (ArtDatabanken 2015).  

 

Tre parklindar återfanns på banan. Parklinden är en hybrid mellan lind och bohuslind och 

planteras ofta i offentliga miljöer eftersom den tål både vind och luftföroreningar (Trädslinga 

Helsingborg 2015). Plantera gärna mer parklind och lind på banan. Lindens blommor är mycket 

nektarrika och populär bland bin och fjärilar (Virtuella floran 2015). Linden är också viktig för 

almsnabbvingen där den lägger sina ägg (Wirén 1999).  

 

Under inventeringen noterades 94 askar där 19 individer hade askskottsjuka, se figur 14 (bilaga 

B). Asken trivs på kalkhaltig mark och har goda förutsättningar för att växa i Kvarnby. Trots att 

20 % av askarna hade askskottsjuka var medelvärdet för vitaliteten 3,8 vilket visar att askarna 

på banan är relativt välmående. Det förrädiska med askskottsjukan är att ett angripet träd 

skjuter många nya skott för att kompensera, så att när man bedömer kronan kan den ändå vara 

väldigt tät och trädet se väldigt vitalt ut. Askskottsjukan är en förhållandevis ny företeelse som 

upptäcktes 2002 i södra Sverige. Sjukdomen orsakas av svampen Hymenoschyphus 

pseudoalbinus och börjar med att unga skott angrips, vilket gör att fjolårtes knoppar inte slår ut 

på våren. Detta syns tydligt då vissa grenar är helt kala. Om angripna kvistar växer in i stammen 

orsakas kräftsår och om skadan sprider sig till innerbarken stryps trädets tillförsel av vatten och 

löven vissnar (Skogsstyrelsen 2013). Det är vanligt att toppskottet dör, och detta syns på flera 
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av askarna på banan. Asken är idag rödlistad som starkt hotad (EN) på grund av askskottsjukan 

(ArtDatabanken 2015). Skogsstyrelsen rekommenderar att sjuka askar ska få stå kvar så länge 

som de inte skadar någon. Det kan vara bra att samla ihop döda kvistar och grenar och bränna 

dem för att minska svampens spridning (Skogsstyrelsen 2013).  

 

4.3.2 Avenbok, skogsek och alm 

9 avenbokar hittades på banan med mycket god vitalitet (𝑥=4) och en medelålder på 14 år. 

Avenbok är ett rikbarksträd som tål hård beskärning (Virtuella floran 2015). Inga bokar återfanns 

i banans inventerade delar, utan endast vid klubbhuset.  

 

9 % av träden på banan var skogsekar, vilket gör det till ett av banans vanligaste träd. Eftersom 

skogsek är ett relativt svårt träd att etablera är det viktigt att vara rädd om ekarna som självsått 

sig, framförallt de 80 ekarna som står tillsammans mellan bana 15 och 16, se figur 12 (bilaga A)  

(Lönnberg 1999). Vid dessa ekar tycker jag att ruffen ska vara hög så man kan få lite 

skogskänsla. Ekhagar är en väldigt artrik naturtyp som håller på att försvinna (Lundwall & 

Isaksson 2006). Det är en fin tanke att föreställa sig Kvarnbybanan om 200 år med dessa 

vackra gamla ekar. Rödek som också hittades under inventeringen är en främmande trädart 

enligt Skogsstyrelsens definition (2009). Det fanns 8 rödekar på banan, i förhållande till 158 

skogsekar. Jag tycker dessa rödekar bidrar till mångfalden på banan, så länge de inte tar över 

blir fler en skogsekarna.  

 

21 skogsalmar påträffades på banan och två lundalmar. Skogsalmarna var unga och småväxta 

med en median på 3 meters höjd och 0,02 i stamdiameter. Ett stort problem för almarna är 

almsjukan som orsakas av en svamp som sprids med skalbaggen almsplintborren. Om man vill 

plantera alm finns det sorter som är resistenta mot almsjukan. I Sverige säljs till exempel 

sorterna Ulmus Resista® 'New Horizon' och Ulmus Resista® 'Rebona’. Den resistenta almen 

besitter även andra egenskaper som är relevanta för en golfbana. Framförallt att de är toleranta 

mot starka vindar (ovanstående hämtat av Fransson 2014). Även lundalmssorten ’Hoersholmii’ 

har visat sig vara motståndskraftig mot almsjukan (Ekholm et al. 1991). Eftersom jag saknar 

kunskap om olika sorter vet jag inte om det är denna som växer i Kvarnby. 

 

4.3.3 Hästkastanj, oxel och rönn 

Totalt noterades 21 hästkastanjer, 21 oxlar och 58 rönnar under inventeringen. Medelåldern för 

arterna var cirka 9 år, 16 år och 4 år. Vitaliteten var 3,4, 4,0, respektive 3,6. Hästkastanjerna vid 
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bana 15 hade dålig vitalitet och trivs inte alls där de står, se figur 12 (bilaga A). Förmodligen är 

jorden för torr, eftersom arten trivs på humusrik jord. Oxel däremot, har hög ålder och trivs 

mycket bra. Oxel är ett mycket vindtåligt träd som passar bra på en golfbana på skånska slätten 

(Landerholm & Bengtsson 2012). Det är också det enda träd som uppstått i Sverige. Rönnarna 

har ofta stamskador från gnag och många har dålig vitalitet. Jag tror det till största del handlar 

om problem med etableringen (se sidan 33 om etablering av träd). Rönn är en art som passar 

bra på en golfbana då den också tål blåst relativt bra och där bären är viktig föda åt småfåglar 

(Nilsson & Niklasson 2005). 

 

4.3.4 Sälg, pil och andra viden 

Det fanns 38 sälgar på banan och medelåldern var 24 år. Flera av sälgarna hade håligheter, 

stora döda grenar, savflöde, lavrik bark och mulmliknande rötad ved. Håligheterna utgör 

livsmiljöer för många vedlevande insekter. Sälg är en viktig födokälla för många pollinerande 

insekter under tidig vår, eftersom det är ett av de första blommande träden vid den här tiden på 

året. Det är många insekter, framförallt fjärilar, humlor, bin, nattflyn, skalbaggar och vivlar som 

livnär sig på sälg, både i larv- och vuxenstadiet. Sälg spelar en viktig roll för att är fjärilarna 

sorgmantel (Nymphalis antiopa) och vinbärsfux (Polygonia c-album) ska utvecklas till adulter. 

Sälgen är också viktig för nyanlända insektsätande flyttfåglar som olika Sylvia-sångare. Sälgen 

är lite av en doldis som inte brukar uppmärksammas. Det är ett träd man hittat i 

jordbrukslandskapet som ofta fälls när andra träd sparas (ovanstående hämtat av Ehnström & 

Holmer 2009). Sälgarna på Kvarnbybanan hittas i fuktigare dungar och i kanterna av banan till 

exempel i slutet av bana 11 och i dungarna nära 17:ons green, se figur 10 och 13 (bilaga A). De 

har en otroligt viktig roll för den biologiska mångfalden på banan och utan sälgarna hade den 

varit betydligt mindre. Jag tycker det är viktigt att alla gamla sälgar får stå kvar och röras så lite 

som möjligt. Sälgarnas placering i svåråtkomliga dungar eller vid vattnet gör det möjligt att låta 

döda grenar vara, eftersom de inte kommer ramla ner på någon. Detta gäller inte sälgarna vid 

11:ans green där man får ha lite bättre gallring.  

 

Det fanns totalt 224 vitpilar på banan, vilket gör den till banans vanligaste träd tillsammans med 

hassel. 81 av de 224 vitpilarna identifierades till variansen silverpil som skiljs ut genom 

kanelbruna kvistar och tätt håriga blad (Mossberg & Stenberg 2003). De flesta hittas i allén i 

början av banan i kanten av bana 1, se figur 13 (bilaga A). Vitpilarna och knäckepilarna vid 

vägen längs med bana tre är hamlade och har en medelålder på 21 år. Bland dessa fanns träd 

som enligt min studie var cirka 40 år. Jag tror att denna ålder är betydligt högre eftersom de 
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hamlade trädens ålder generellt sett är underskattad. Tillväxten hos hamlade träd är bara 20-

50% av friväxande träds, vilket kan göra dem svåra att åldersbestämma (Niklasson & Nilsson 

2005). Hamling är en traditionell metod som användes i det skånska odlingslandskapet där pilen 

fungerade som vindskydd och grenarna som föda åt djuren. När träden hamlas blir de ihåliga 

och värdefulla livsmiljöer för insekter och fåglar. Gamla hamlade träd är även rika växtplatser för 

mossor och lavar (Jordbruksverket 1994). Det är därför viktigt att träden längs med vägen 

fortsätter hamlas och när man planterar nya träd fortsätta med denna metod. Jag tycker även 

pilarna längs med vägen vid bana 9 skulle kunna hamlas för att få en gammal skånsk känsla 

tillsammans med linodlingen. Dock är det viktigt att tidigt vänja träden vid hamling och succesivt 

minska ner kronan på gamla träd. Tänk på att aldrig hamla under höst och vår, utan bästa tiden 

är sensommar eller senvinter (Nilsson & Niklasson 2005).    

 

Växtstekeln Pontania proxima hittades på 10 pilar, se figur 14 (bilaga B). Det är en vanlig 

gallbildning på vitpilar och knäckepilar och utgör inget större problem för trädet. De små 

knotorna innehåller en gulgrön larv som lämnar gallen som vuxen. Då ramlar den ner på 

marken och spinner in sig i en kokong och förpuppas (Coulianos & Holmåsen 1991).  

 

Totalt 50 knäckepilar hittades på banan med god vitalitet och en medelålder på 22 år. 

Knäckepilarna är höga (𝑥=10,4m) och arten är viktig för naturvärdena på banan. Under 

inventeringen påträffades både hamlade knäckepilar, knäckepilar med döda grenar, svampar 

och mulm samt träd med mycket lavar. Hela 47 % av banans knäckepilar hade rikligt med lavar 

på stammen. 6 knäckepilar hade rötad ved och mulm som många harkrankar, myggor och 

flugor trivs i. En fjällticka (Polyporus squamosus) hittades på en knäckepil vid vattnet vid bana 2. 

Svampar ger upphov till stamskador och bidrar till att trädet bryts ner och bildar död ved och 

mulm snabbare, så ur naturvårdssynpunkt är svampar bra. Dock är det inte så bra med tickor 

på en golfbana, eftersom man vill ha många vitala och levande träd. Det är dessutom viktigt att 

de svampangripna träden inte har rotröta så att de kan ramla på ett farligt sätt. Dock tar det 

väldigt lång tid för svampar att bryta ner och direkt döda friska och vitala träd. Svamparna 

påverkar tillväxten över tid (ovanstående hämtat av Niklasson & Nilsson 2005). Knäckepilen på 

banan bedöms ha god vitalitet och utgör inte någon fara för golfspelarna.  

 

16 korgviden hittades på banan. En av dessa hade ett fågelbo och två av dessa var hålträd. 

Korgvidena växer ofta vid dammar och i fuktigare dungar där den ofta är busklik. Fina exemplar 
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av korgvide påträffades vid bana 14, se figur 11 (bilaga A). Dessa hade mer formen av små träd 

med mycket lavrik stam.  

 

4.3.5 Björk, asp, poppel och al 

Vårtbjörk utgör cirka 2 % av banans träd och återfinns i banans fuktigare partier i anslutning till 

den igenvuxna bäcken som rinner genom banan, samt i kanterna av dammarna, se figur 11 

(bilaga A). Detta är inte så märkligt eftersom den trivs bra på näringsrik moränjord, men vill inte 

stå för blött så att rötterna blir dränkta och får syrebrist. Att ha björkar på en öppen golfbana är 

en bra tanke, eftersom vårtbjörken vill ha mycket ljus. Vårtbjörken är ett pionjärträd vilket 

innebär att den är först på plats på till exempel ett kalhygge och är bra på att sprida sina frön 

långt. Den har också en snabb tillväxt och kommer fort upp i sin maxhöjd (ovanstående hämtat 

av Skogsstyrelsen 2005). Björkarna på banan är unga och deras ålder ligger under medel. 

Vitaliteten är god.  

 

5 olika arter ur släktet Populus hittades på banan: balsampoppel, gråpoppel, svartpoppel, 

kinesisk poppel och asp, se figur 12 (bilaga A). Dessa utgjorde tillsammans cirka 12 % av 

banans träd. Svartpoppel, balsampoppel och asp var de högsta träden på banan. 50 % av 

asparna och 34 % av svartpopplarna på banan hade lavrik bark. 6 svartpopplar stod kvar som 

högstubbar. Enligt Sörensson (2008) är popplar viktiga ur naturvårdssynpunkt då de är 

snabbväxande och snabbt når stora proportioner. Detta kan resultera i håligheter, savflöden och 

röta med död ved. En del insekter, bland annat tvåvingar (Diptera) kan använda dessa som 

värdträd. Det hade varit bra att plantera några nya unga individer vid svartpopplarna vid tee 15 

för att säkra successionen av poppel. Totalt påträffades 6 aspar under inventeringen med en 

medelålder på 23 år. Aspen är ett mycket vindtåligt träd, vilket gör att den passar bra på 

golfbanan. Den trivs också vid högt pH och trivs där det finns rörligt vatten (Skogsstyrelsen 

2005). Arter ur släktet Populus är absolut träd man ska plantera för att gynna fåglar, lavar och 

insekter på banan.  

 

På golfbanan hittades 14 klibbalar och 16 gråalar, se figur 11 (bilaga A). Dessa arter är bra att 

odla i tätortsnära miljöer eftersom de tål avgaser bra (Tell 2008). Klibbalen passar bra på blöta 

marker där det finns rörligt vatten. Gråalen trivs också på fuktiga marker, men kan också växa i 

torrare jordar. Den föredrar kalkrik mulljord (Skogsstyrelsen 2005) De individer som inventerats 

av både gråal och klibbal har en medelvitalitet på 3,8 och 4,0 vilket tyder på att de trivs bra.  
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4.3.6 Fruktträd 

Under inventeringen hittades fågelbär, surkörsbär, hägg, plommon, körsbärsplommon, päron 

och äpple och dessa utgör 14 % av träden på banan. De fem första hör till släktet Prunus som 

kan vara kluriga att bestämma då de inte blommar. Det är mycket troligt att golfbanan innehåller 

fler Prunusarter än de uppräknade, men att de inte hittades eftersom tiden vid inventeringen inte 

var optimal. Även hos päron och apel fanns detta problem. Alla äppleträd är noterade som 

Malus domestica, fast en del är vildapel, Malus sylvestris. Päronen är noterade som Pyrus 

communis, där en del är vildpäron, Pyrus pyraster och det är troligt att det kan finnas ännu fler 

arter bland dessa.  

 

Tre olika sorters plommonträd hittades på banan: ’Viktoria’, ’Reine Claude’ och ’Czar’. ’Viktoria’ 

växer på höger sida om bana 17 längs med grusvägen. ’Reine Claude’ och ’Czar’ hittas efter 

8:ans green, se figur 9 (bilaga A). Här växer många träd tillsammans i en liten lund. Flera av 

plommonträden ger små frukter, och vissa ger ingen frukt alls. Kanske för att plommonen inte 

beskärs så ofta. Detta gäller även för äpple- och päronträden. Plommonträden ska beskäras på 

hösten efter fruktsättning, och äpple- och päronräden tidigt på våren. Det är också viktigt att de 

unga individerna får den näring de behöver och extra bevattning. Det är jättetrevligt med alla 

fruktträd på banan och jag har sett många spelare plocka frukt medan de spelar. Om man vill 

plantera fler fruktträd är det viktigt att tänka på att de inte placeras i ett allt för blåsigt läge, utan 

gärna på en solig och vindskyddad plats (Jagne 2004).  

 

Äppelträdens vitalitet är inte helt på topp (𝑥=3,6). Många av de unga äppelträden som växer 

nära plommonträden på andra sidan motorvägen efter bana 8 har det ganska tufft i blåsten. 

Flera har även bristande stamskydd och har utsatts för gnag i ung ålder. Det gäller också 

äppelträden vid 2:ans tee.  

 

Fågelbär utgjorde cirka 4 % av banans trädfauna, varav 3 % av dessa hade gummiflöde. Detta 

kan vara ett tecken på att träden blivit för kraftigt beskurna eller att de upplevt för starka 

skiftningar mellan väta och torka (Jagne 2004). Det kan också vara bakterien Pseudomonas 

syringae pv. mors prunorum som infekterar kortskott vilket kan leda till gummiflöde (Hartmann et 

al. 2010) (bilaga B). Inga fågelbär var i så dåligt skick att de behöver bytas, men det kan vara 

bra att uppmärksamma skötseln av dessa.  
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4.3.7 Exotiska träd 

Under inventeringen hittades kejsarträd, gudaträd, robinia, trumpetträd och kinesisk vingnöt på 

banan. Alla de exotiska träden är planterade av trädentusiasten Martin Robertsson som arbetar 

som banskötare på golfklubben och som själv drivit upp plantorna.  

 

De exotiska träd som trivs bäst på banan är kejsarträd, robinia och gudaträd. Att gudaträden 

växer så bra på banan kan förklaras av att de normalt växer i torra, lätta jordar i Kina. De brukar 

planteras som markbindare och de tål luftföroreningar väl (Press 1992). Jag tycker man ska 

plantera mer gudaträd på banan eftersom de trivs bra i den torra kalkhaltiga jorden. Robinia är 

en ärtväxt, och som alla ärtväxter kan den kvävefixera. Den skjuter skarpa rotskott och är också 

bra på att binda eroderade jordar (Jansson & Linder 2007). Robinia är ett träd som passar bra 

på banan tillsammans med kejsarträd, som är ett av världens mest snabbväxande träd (The 

wood database 2015). Trumpetträd däremot, kan ha det svårare för att trivas. De behöver ett 

varmt och inte för blåsigt läge (Jansson & Linder 2007). Eftersom det blåser ganska mycket på 

banan, är det viktigt att tänka på trumpetträdens placering.  

 

Det är roligt med exotiska träd som ger ett lite extra inslag i landskapsbilden. Många av dessa 

träd är planterade till höger om bana 1 och till vänster om bana 11, se figur 8 och 10 (bilaga A). 

Det kan vara trevligt att fortsätta plantera exotiska träd där och inte sprida ut dem på fler ställen. 

Då skapas dungar med sammanhängande teman som blir som en egen del på banan. Om man 

vill bidra ytterligare till dessa ”exotiska oaser” kan man plantera ginkgo (Ginkgo biloba), platan 

(Platanus x acerifolia) och svart mullbär (Morus nigra) som alla trivs i zon 1 och som dessutom 

hittas inne i Malmö stad (Jansson & Linder 2007). Det som kan vara problematiskt med införda 

trädslag är om de börjar sprida sig kraftigt och konkurrera ut inhemska arter. Då kallas de 

invasiva arter (ArtDatabanken 2015). Robinia har tendenser till att vara en mycket 

spridningsbenägen art (Carlsson 2015).  

 

4.3.8 Hagtorn, hassel, fläder och brakved 

Cirka 9 % av träden på banan var hagtorn och framförallt trubbhagtorn, men även rundhagtorn 

och spetshagtorn hittades. Detta kan förklaras av att hagtorn trivs på basiska jordar (Press 

1992). Hagtornen kan bli ett litet träd men de flesta exemplar på banan är buskar. Detta är bra 

eftersom 73 svenska fjärilsarter är knutna till hagtorn och tycker om busksnår (Bernes 2011). 

Hagtornssnår är också viktiga livsmiljöer för fältvilt, till exempel rapphöns och fasaner 

(Jordbruksverket 1994). Den är också viktig för många fåglar eftersom den är taggig och 
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fungerar tillsammans med till exempel nypon som en skyddande plats för dem att bygga bo i 

(Nilsson & Niklasson 2005). Hagtorn kan dock vara problematisk om man vill ha öppna ytor, då 

den lätt sprider sig och tar över annan vegetation. Den hybridiserar lätt och en del hagtornar på 

banan är förmodligen hybrider.  Det hade varit bra att rensa bort en del hagtorn bland 

plommonträden efter 8:ans green, så att det inte växer igen och frukträden blir svåråtkomliga. 

 

Hasselbuskarna på banan trivs utmärkt (medelvitalitet=4). De är många och har en medelhöjd 

på 3 meter och en medelålder på 10 år. Snart är det dags att föryngringsklippa hasseln vilket 

kan vara bra att göra vart 8-10 år (Jordbruksverket 1994).   

 

Under inventeringen hittades fläder som gärna växer gärna på kväverik jord. Jag fann en 

brakved som inte mådde så bra vid knäckepilarna och korgvidena vid kanten av fairwayen till 

bana 14, se figur 11 (bilaga A). Brakveden trivs på fuktig mark med lågt pH (Press 1992). Detta 

kan förklara varför den inte verkade trivas.  

 

4.3.9 Barrträd 

Endast ett barrträd hittades på banan och det var en europeisk lärk, se figur 8 (bilaga A). 

Klubben har valt att inte plantera några barrträd eftersom man inte tycker det hör hemma i 

miljön (Robertsson 2015). Jag håller med och tycker inte heller man ska plantera några barrträd 

på banan. Det är bra att gynna lövträd eftersom lövskogar i sydsverige generellt sett minskar i 

förmån för granplanteringar (Niklasson & Nilsson 2005). 

 

4.4 Nyplantering och etableringsråd 

När man ska plantera ett träd är det viktigt att gräva en stor och djup grop, så att rötterna 

verkligen kommer långt ner. Tänk också på att jordförbättra de första åren, det vill säga fylla på 

med ny näringsrik jord. Lämna även jorden öppen för att undvika gräsklippsskador på stammen. 

Jag rekommenderar extra bevattning på många av banans träd, eftersom jorden är väldigt torr 

och sandig i Kvarnby. Man kan använda en rotvattnare som är ett rör man kan föra ner i marken 

(ovanstående hämtat av Landerholm och Bengtsson 2012). Det underlättar också att investera i 

bevattningspåsar som man ser på många platser i Malmö stad. Dessa påsar vattnar trädet 

kontinuerligt i upp till 8h, innehåller 56 eller 112 liter vatten och sparar mycket tid för både för 

banarbetarna och för miljökommittén (Trädgårdsteknik 2015).  
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Precis under barken transporteras vatten och näringsämnen, därför är det av yttersta vikt att 

undvika skador på stammen. Lättast gör man det med ett gnagskydd som skyddar mot oönskat 

gnag från rådjur och harar. Under inventeringen såg att jag gnagskydden på unga individer ofta 

var bristfällig, vilket resulterade i att många unga träd hade skador från gnag på stammen som 

kan leda till dålig tillväxt.  

 

4.5 Biotopkartering 

Under biotopkarteringen hittades åtta olika biotoper där fyra var gräsmarker, två var 

skogsbiotoper och två hittades i anslutning till banans småvatten. Den dominerande 

gräsmarksbiotopen var semiruffen som är relativt kortkippt, men där arter ändå hinner blomma. 

Vitklöver, jordklöver och käringtand som växer här är alla viktiga nektarkällor för bin och humlor 

(Lundwall & Isaksson 2006). Eftersom tee och green ska hållas så kortklippta som möjligt 

blommar inga arter här. Högruffen är väldigt varierad där den på vissa ställen endast innehåller 

få arter som mest är uppväxt gräs och hagtorn, och där den på vissa ställen är väldigt örtrik, se 

figur 16 (bilaga D). Jag upplever den som mycket örtrik på vänster sida om bana 14 på gränsen 

till potatislagret. Här är marken väldigt sandig och det kommer in mycket sol så man hittar 

många ängsblommor som getväppling, blåeld, vitmåra, äkta johannesört och smultron. En 

intressant biotop finns på andra sidan motorvägen vid 8:ans green där man får lite 

fruktträdgårdskänsla. Denna del borde hysa många olika fjärilsarter eftersom där finns gott om 

nektarkällor från plommonträden som är omgivna av en vildväxt ruff med arter som åkertistel, 

vägtistel, puktörne och blåeld. Från fruktträden är det inte långt till ängen och den planterade 

sommarängen som fjärilarna kan röra sig emellan. För att hjälpa fjärilarna ännu mer och andra 

insekter kan man plantera vinbärsbuskar i närheten av fruktträden och solrosorna, se tabell 8 

(bilaga G). Detta skulle passa bra in i miljön och skapa ännu mer trädgårdskänsla.  

 

I högruffen mellan bana 7 och 8 hittades banans mest sällsynta art; krissla. I slutet av min 

inventeringstid klipptes denna högruff ner. Jag hoppas detta är en engångsföreteelse och att 

ruffen här kommer vara hög till våren. Det hade varit fint att gynna krisslan eftersom den är 

ganska sällsynt och trivs på den kalkhaltiga marken (Virtuella floran 2015). Kardvädd förekom 

jämnt över hela banan i många högvuxna ruffar. Det är en populär växt för många bin och 

fjärilar (Riksförbundet svensk trädgård 2015). På höstkanten är fröna från oljelinodlingen och 

solrosfältet bra föda åt fåglarna. Problemet för många humlor och vildbin är att hitta tillräckligt 

med blommor (Lundwall & Isaksson 2006). Därför tycker jag att dessa planteringar med 

sommarblommor, lin och solrosor är väldigt bra initiativ från miljökommittén och jag hoppas de 
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återkommer kommande år. Dock vet jag att linodlingen inte varit så lyckad ur golfklubbens 

perspektiv eftersom den inte blommade så länge som det var tänkt (Eklund 2015). En god idé är 

därför att plantera en blandning av lin, råg, klätt, blåklint, kornvallmo och riddarsporre, se tabell 

8 (bilaga G). Dessa arter är gamla åkerogräs som har det svårt i dagens jordbruk med täta 

sädbestånd och bekämpningsmedel. De skulle passa bra in på Kvarnby i den gamla 

kulturbygdsmiljön med pilevallar och hästgårdar. Klätt är en ettårig växt som dessutom är 

rödlistad som akut hotad. Det är alltså den högsta rödlistningskategorin innan växten är 

nationellt utdöd (RE). Att odla klätt är en högst viktig naturvårdsåtgärd samtidigt som den är 

vacker att se på. Arten har goda förutsättningar att trivas på Kvarnbybanan, eftersom den 

föredrar basiska jordar (Artfakta 2015). Frön finns bland annat att köpa på Impecta och 

Runåbergs fröer (bilaga F).  

 

När det gäller vattenbiotoperna var dammarna vid bana 1 och 17 områdets minsta och nästan 

helt igenvuxna av vass och bredkaveldun. Vegetation är bra för groddjur och insekter, men för 

mycket skapar syrebrist och gör att dammarna på sikt åldras och torkar ut. Om man vill rensa 

dammarna kan man göra det mellan november och mars, då det inte finns några groddjur i 

vattnet. Banans resterande vatten hade generellt mycket buskvegetation i norr och öppnare 

strandkanter i söder. Eftersom det är viktigt med en hög vattentemperatur för många groddjur är 

det väldigt bra att vegetationen kring dammarna är varierande så att det kommer in ljus som kan 

värma upp vattnet (ovanstående hämtat av Stenberg et al. 2012).     

 

På banan finns också biotopen blandlövskog som främst syftar på träden mot motorvägen och 

träden mellan 11:ans tee och potatislagret. Där lever bland annat många fåglar och harar. 

Fuktigare dungar hittades nära 17:ons green. Dessa är goda övervintringsplatser för groddjur, 

men också fåglar, insekter och gnagare trivs där.     

 

För en fullständig kartering över kärlväxtarterna på banan skulle inventeringen ha ägt rum i juni. 

I september har det flesta arter blommat över och är svårare att artbestämma.  

 

4.6 Fler åtgärder för att öka biodiversiteten på golfbanan 

4.6.1 Hotet mot ängen 

Den anlagda ängen är ett viktigt initiativ då många av våra gamla ängsmarker växer igen. 

Ängen är också en av våra mest artrika miljöer och en viktig nektarkälla för våra pollinerande 

insekter (Bernes 2011). Det är viktigt att ängen sköts för att behålla sina arter. Det är viktigt att 
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den fortsätter slås varje år och att man tar bort höet för att inte gödsla marken. Man kan skänka 

höet som foder till någon av de omkringliggande hästgårdarna, eller gödsla marken på en 

annan del av banan. Dock inte i närheten av dammarna eftersom groddjur är känsliga för gödsel 

(Stenberg et al. 2012). Många av ängsarterna man vill gynna är anpassade för att leva på 

näringsfattig mark med lite kväve. Om kvävet blir för högt gynnas andra arter som konkurrerar 

ut de klassiska ängsarterna (Johansson & Hedin 1995). Precis bredvid ängen växer hög ruff 

med mycket hagtorn. Om man inte gör något åt den finns det en risk att den sprider sig in i 

ängen. Därför hade varit bra att rensa lite extra vid sidan av ängen och öppna upp lite 

sandblottor där ängsarterna kan etablera sig och på så vis spridas utanför den anlagda ängen. 

Försök att ha en så snabb och effektiv bortforsling av hagtornsris för att minska 

röjgödslingseffekter så mycket som möjligt (Jordbruksverket 2012). I närheten av 

plommonträden efter 8:ans green finns öppna partier i den höga ruffen runt träden. Här finns 

också en viss möjlighet för ängsarterna att etablera sig.   

  

4.6.2 Att gynna fjärilar 

För att gynna fjärilar är det viktigt att det finns föda åt dem i alla deras stadier. Fruktträdens 

nektar är viktiga för de arter som nyttjar dem, samt träd som vissa arter har som värdväxt 

(Wirén 1993). Jag har tidigare nämnt fruktträdgården vid 8:ans green som en viktig fjärilsbiotop. 

Träden sälg, lind och ask som hittas på banan är värdväxter till fjärilarna almsnabbvinge 

(Satyrium w-album), vinbärsfux och sorgmantel (Wirén 1993). För att gynna dessa är det viktigt 

att det finns nektar på så många ställen på banan som möjligt. Vid 1:ans tee finns syrener och 

syrenbuddleia som klubben planterat (bilaga E). Detta är ett initiativ som är mycket bra för våra 

flygande vänner. Det hade varit bra med fler planteringar och örter på denna sida av 

motorvägen som fjärilarna kan röra sig emellan. Stockrosor och honungsfacelia är exempel på 

andra arter som fjärilar tycker om och som är tacksamma att ha mot stängsel eller nät vid 

bänkar, eller varför inte ha en liten blomsterlåda vid varje tee, se tabell 7 och 8 (bilaga E och G) 

(Wirén 1993)? För att gynna nattfjärilar är det bra att plantera väldoftande växter som kaprifol, 

vänderot, såpnejlika och doftschersmin, se tabell 7 och 8 (bilaga E och G) (Lundwall & 

Isaksson, 2006). Det är också bra att ha hög och vildvuxen ruff på så många platser som 

möjligt, där blommande vilda växter får frodas. Som tidigare konstaterat klipptes många 

högruffar ned under inventeringens gång. Min önskan är att man har så många vildvuxna partier 

som bara är möjligt för att gynna fjärilarna. Det är också positivt om vitklövern och käringtanden 

som finns i många fairways och semiruffar får blomma. Det finns förmodligen mycket insekter i 

trädgårdarna som gränsar till klubben och som med en blommande flora på golfbanan får 
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möjlighet att röra sig över större arealer. Man kan också hänga upp holkar för att hjälpa 

övervintrande fjärilar. Dessa holkar ser ungefär ut som fågelholkar, fast med smala springor på 

framsidans nederdel istället för hål (Lundwall & Isaksson 2006). 

 

4.6.3 Fåglar i Kvarnby 

Banan innehåller många holkar och jag såg två fågelbon i träden jag inventerade. Jag har 

tidigare nämnt sälgen som viktig nektarkälla för våra sångare som anländer tidigt på våren. Jag 

har också nämnt att hagtorn, hägg, nypon och alla de slyigare partierna som hittas på banan är 

populära tillhåll för småfåglar. Fågelholkar är alltid välkomna. Man hade till exempel kunnat 

samarbeta med en skola i närheten som bygger holkarna, sen kommer barnen ut till klubben en 

dag och sätter upp dem och får prova-på golf. Detta hade varit bra för både fåglarna, 

integrationen i samhället och nyrekryteringen till klubben.  

 

Även för fåglarna är högruff någonting bra. Som tidigare nämnt finns det många studier som 

visar att vildvuxna buffertzoner med högt gräs och småbuskar runt golfbanorna ökar 

artrikedomen (Hudson & Bird 2009).  

 

4.6.4 Insektsliv i död ved 

Fler arter av insekter är beroende av döda träd än av levande träd (Niklasson & Nilsson 2005). 

Därför är det bra att låta döda träd stå kvar i den mån det går. Om grenarna utgör en risk, kan 

man låta såga av dessa och låta träden stå kvar som högstubbar. Man kan gynna insekter extra 

mycket genom att lägga ut faunadepåer som kan vara några stockar ädellövträd som läggs ut 

på en solig plats (Lundwall & Isaksson 2006). På Kvarnbybanan finns ett dött träd vid vattnet i 

närheten av 19:ons tee, se figur 13 (bilaga A). Det är bra att det får stå. Den stora sälgen på 

vänster sida om 11:ans fairway har grova döda grenar som gärna får ligga kvar. Dessa stör inte 

spelet eller någon annan så det finns ingen idé att frakta bort dem (bilaga C). Detta gäller också 

sälgen i dungen vid 17:ons green. Det står också en del högstubbar vid balsampopplarna som 

gränsar till potatislagret till höger om greenen vid 13.  

 

4.6.5 Igelkottar, fladdermöss och gnagare 

Det fanns totalt 111 plommon-, äpple- och päronträd på banan. Trots hungriga golfspelare 

lämnar dessa en hel del frukt som är populär föda åt exempelvis igelkottar. Man behöver alltså 

inte vara för snabb med städningen av fallfrukt. Området hyser också en hel del hasselbuskar 

som ger nötter åt fåglar, ekorrar och möss. Hasselbuskar och sly i kombination med hög ruff ger 
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bra skydd och livsmiljö åt smådjur och gnagare. För att gynna fladdermöss är det bra att låta 

döda träd stå kvar som boplatser, sätta upp fladdermusholkar och att gynna insekter eftersom 

dessa är deras huvudsakliga föda (Lundwall & Isaksson 2006).  

 

4.6.6 Amfibier 

Grodor behöver övervintringsplatser vilka det finns gott om på golfklubben. För att ge dem 

ytterligare livsrum får gärna rishögarna ligga kvar vid dammen vid bana 18. Det är också viktigt 

att inte klippa gräset runt dammarna, eller andra fuktiga områden på tidiga morgnar, då 

grodorna ofta är ute och rör på sig. Faunadepåer som nämnts tidigare är ett bra sätt att gynna 

groddjur på, eftersom dessa fungerar som övervintringsplatser och matkällor, där det finns 

insekter som är föda åt amfibierna. Högruffar med en rik flora som gynnar insekter, gynnar i sin 

tur också grodor. Det har visat sig att ammoniumnitrat är giftigt för grodor, även mängder som 

normalt används för gödsling av åkermarker. Därför är det bra att undvika gödsling runt 

dammarna så mycket som möjligt (ovanstående hämtat av Stenberg et al. 2012). 

  

4.6.7 Ekologiska korridorer 

Efter bana 5 finns en gång under motorvägen för att spelarna ska kunna komma vidare till bana 

6. Denna gång underlättar inte bara för golfarna utan fungerar också som spridningskorridor för 

olika arter, även om den är smal. En spridningskorridor är som namnet antyder ett sätt för olika 

arter att sprida sig mellan olika områden, där det annars hade varit svårt att komma fram, till 

exempel en motorväg. En fransk studie har visat att ekologiska korridorer i urbana miljöer har 

en effektiv roll för spridningen av olika arter av näbbmöss (Vergnes et al. 2013). En del insekter 

är mer eller mindre obenägna att flyga långa sträckor utan tar heller små skutt mellan buskar 

och träd. Även grodorna kan lättare flytta sig mellan olika vatten och deras övervintringsplatser. 

För att hjälpa arterna och göra gången trevligare för golfarna kan man plantera klätterväxter 

som vildvin och murgröna som kan klättra på spaljéer längs med gången (Lundwall & Isaksson 

2006) (bilaga E och G). Även blomsterlådor med blommorna som gynnar fjärilar, som nämndes 

på sidan 36, hade bidragit till en trevligare miljö.  

 

4.6.8 Bekämpningsmedel och gröna tak 

Det är allmänt känt att flora och fauna skadas av bekämpningsmedel och ger långvariga 

negativa effekter för biodiversiteten (Geiger et al. 2010). Jag tycker klubben bör se över sin 

användning av pesticider ytterligare för att gynna banans arter.   
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Jag har noterat att en av småbyggnaderna kring receptionen har ett så kallat grönt tak. Det är 

ett tak innehållande mossa och fetbladsväxter som gynnar insekter och har en 

temperaturutjämnande effekt. Taken tar också hand om stora delar av regnvattnet (Lundwall & 

Isaksson 2006). Jag föreslår att fler byggnader på golfbanan förses med gröna tak. Framförallt 

är det huset vid ettans tee som är ett utmärkt tak att använda i detta syfte eftersom det är platt.  

 

4.7 Banan om 50 år 

Hela Kvarnbybanan är väldigt vacker för att den är så kuperad och de små grusvägarna är 

perfekta promenadstråk både för motionärer och flanörer. Många av träden har hunnit komma 

upp i en bättre ålder om 50 år och får uttrycka sin fulla potential. Man kan urskilja olika delar 

med fruktträdgård i öster, hamlade gamla skånska pilar i väster, i mitten ett parti med exotiska 

träd och en liten ekskog. Vid dammarna ser man storlom (Gavia arctica) och gråhäger (Ardea 

cinerea). Även storkarna (Ciconia ciconia) har hittat till Kvarnbybanan och stannar till och fångar 

lite groddjur ibland. Man har lämnat döda träd som insektshotell där förskolorna i området får 

leta småkryp. Ängsarterna har etablerat sig på andra ställen och det finns djur som betar så att 

inte hagtornen tar över allt för mycket. Kvarnbybanan är Sveriges första kravmärkta golfbana 

och man använder inga bekämpningsmedel längre.  

 

Om klubben inte är kvar hoppas jag att hela området får finnas kvar som rekreationsområde. 

Det blir en välbesökt park dit boende i närområdet får en lugn oas. Malmöbor i innerstaden kan 

cykla dit på 20 minuter.  

 

4.8 Kontakt med Malmö stad 

Jag har varit i kontakt med Malmö stad angående trädinventeringen på Kvarnbybanan. Detta 

resulterade i att jag fick följa med gatukontorets Frida Bruhn ut för att få en introduktion i hur 

träden i Malmö inventeras. Gatukontoret har ett register över alla Malmös träd, där sannolikt 

Kvarnbybanans träd kommer att läggas in, efter kontakt med kommunekolog Ola Enqvist. Dock 

tillhör banan egentligen fastighetskontoret, men de saknar register över träd. Jag har även 

skickat min studie till Stefan Mattson på fastighetskontoret.  
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Bilaga A. Flygfoton över träden på golfbanan.  
 

Figur 7. Figuren visar alla de 1741 inventerade träden på banan (iGIS 2015).   
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Figur 8. Figuren visar bana 1 med de exotiska träden trumpetträd, robinia, gudaträd och kejsarträd, samt en dunge där man hittar 
europeisk lärk (iGIS 2015).  
 

Figur 9. Bilden visar delar av bana 6 och 8 som ligger på andra sidan motorvägen. Här hittar man merparten av banans fruktträd. På 
bilden syns plommon-, päron- och körsbärsplommonträdens placering. Även den anlagda ängen och solrosplanteringen syns på 
flygfotot (iGIS 2015).  
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Figur 10. Figuren visar bana 11 och att man hittar sälg och exotiska träd nära den (iGIS 2015).  

 

 

  
Figur 11. Figuren visar bana 14 och att knäckepil, korgvide och brakved hittas längs med banan. Vid diket hittas vårtbjörk och gråal  

(iGIS 2015). 
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Figur 12. Figuren visar bana 15 där man hittar en stor blandning av träd men framförallt 20 hästkastanjer som står tillsammans och 

80 självsådda skogsekar. Banan gränsar till ett potatislager i väster och mot detta växer balsampoppel och svartpoppel (iGIS 2015).    

 

 
Figur 13. Bilden visar delar av bana 17 och 19 där det finns dungar med sälg och en allé med silverpilar, samt ett dött träd man 

hittar precis vid vattnet (iGIS 2015).    
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Bilaga B. Skador och sjukdomar på träden 

 

  
Figur 14: Bilderna visar askskottsjuka på ask, gummiflöde på fågelbär, växtstekelangrepp på vitpil och lönntjärfläck på tysklönn.  
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Bilaga C. Naturvärden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15: Exempel på död gren hos en sälg, som borde få ligga kvar för att gynna vedlevande insekter.  
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Bilaga D. Biotopkartering 

   

Figur 16: Bilderna föreställer semiruff med blommande käringtand, högruff med kardvädd, linplantering och sommarängsplantering. 
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Figur 17: Den första bilden föreställer en biotop med öppet vatten med tussilago i strandkanten och näckros i vattnet. Den andra 
bilden föreställer ett väldigt skuggat och igenvuxet vatten med Salix spp., mjölkört och bredkaveldun.  
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Bilaga E. Latinska namn.  

Tabell 7: Latinska namn på örter, gräs, halvgräs och buskar hittade under biotopkarteringen, samt på kärlväxter nämnda i arbetet.  
Trivialnamn Latinskt namn 
Backsippa Pulsatilla vulgaris 
Bindvide Salix aurita  
Blåeld Echium vulgare 
Blåhallon Rubus caesius 
Blåklint Centaurea cyanus 
Blålusern Medicago sativa subsp. sativa 
Bredkaveldun Typha latifolia 
Brännässla Urtica dioica 
Cikoria Cichorium intybus  
Darrgräs Briza media 
Doftschersmin Philadelphus coronarius 

Engelskt rajgräs Lolium perenne 
Fläder Sambucus nigra 
Fårsvingel Festuca ovina 

Färgsporre Linaria maroccana  
Förgätmigej Myosotis spp.  
Getväppling Anthyllis vulneraria 
Gråbo Artemisia vulgaris 
Gråfibbla Pilosella officinarum 
Gullusern Medicago sativa subsp. falcata 
Gullviva Primula veris 
Gulmåra Galium verum 
Gåsört Argentina anserina 
Gäddnate Potamogeton natans 
Hagtorn Crataegus spp,  
Harklöver Trifolium arvense 
Harkål Lapsana communis 

Honungsfacelia Phacelia tanacetifolia 

Humlelusern Medicago lupilina 
Hundkäx Anthriscus sylvestris  
Hundäxing Dactylis glomerata 
Hundstarr Carex nigra 
Igelknopp Sparganium spp.  
Jordklöver Trifolium campestre 
Kamomill Matricaria chamomilla  
Kanadensiskt gullris Solidago canadensis  

Kaprifol Lonicera caprifolium 

Kardvädd Dipsacus fullonum 
Klätt Agrostemma githago 

Knylhavre Arrhenatherum elatius 
Kornell Cornus alba/sericea 
Kornvallmo Papaver rhoeas 

Krissla Inula salicina 

Käringtand Lotus corniculatus 
Lin Linum usitatissimum 
Liten blåklocka Campanula rotundifolia 
Läkevänderot Valeriana officinalis 

Malva Malva spp.  
Maskros Taraxacum spp.  
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Mjuknäva Geranium molle 
Mjölkört Chamaenerion angustifolium  
Murgröna Hedera helix 
Nejlikrot Geum urbanum 
Nypon Rosa canina 
Näckros Nymphaeaceae spp.  

Palsternacka Pastinaca sativa 
Puktörne Ononis spinosa subsp. procurrens  
Renfana Tanacetum vulgare 
Revfingerört Potentilla reptans 
Riddarsporre Consolida regalis 

Rosväxter Rosa spp. 

Rudbeckia Rudbeckia spp.  
Råg Secale cereale 

Rödklöver Trifolium pratense 
Rödsvingel Festuca rubra 
Smultron Fragaria vesca 
Snöbär Symphoricarpos albus  
Solros Helianthus annuus 
Starr Carex spp,  
Stockros Alcea rosea 

Stormåra Galium mollugo 

Stånds Jacobaea vulgaris 
Svarkämpar Plantago lanceolata 
Svärdslilja Iris pseudacorus 
Såpnejlika Saponaria officinalis 

Tigeröga Coreopsis tinctoria 
Timotej Phleum pratense 
Tusensköna Bellis perennis 
Tussilago Tussilago farfara 
Vass Phragmites australis 
Vattenpilört Persicaria amphibia 
Vildmorot Daucus carota 
Vildvin Parthenocissus inserta 
Vinbär Ribes spp.  

Viol Viola spp.  
Vitklöver Trifolium repens 
Vägtistel Cirsium vulgare 
Åkerfräken Equisetum arvense  
Åkertistel Cirsium arvense 
Åkervädd Knautia arvensis 
Äkta johannesört Hypericum perforatum 
Ängsgröe Poa pratensis 
Ängshaverrot Tragopogon pratensis  
Ängshavre Helictotrichon pratense 

Ängssyra Rumex acetosa 
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Bilaga F. Återförsäljare av frön, framförallt klätt (Agrostemma githago).  

 

 Impecta, www.impecta.se  

 Runåbergs fröer, www.runabergsfroer.se 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.impecta.se/
http://www.runabergsfroer.se/
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Bilaga G. Rekommenderade kärlväxter att plantera på Kvarnbybanan.  
 
Tabell 8. Kärlväxter att plantera på Kvarnbybanan, samt av vilken anledning man bör odla dessa.  

Art Anledning 

Blåklint, Centaurea cyanus Gammalt åkerogräs 

Doftschersmin, Philadelphus coronarius Gynna nattfjärilar 

Honungsfacelia, Phacelia tanacetifolia Gynna fjärilar, bin och humlor  

Kaprifol, Lonicera caprifolium Gynna nattfjärilar 

Klätt, Agrostemma githago Starkt hotad art som håller på att försvinna i Sverige 

Kornvallmo, Papaver rhoeas Gammalt åkerogräs 

Lin, Linum usitatissimum Föda åt småfåglar på vintern.  

Läkevänderot, Valeriana officinalis Gynna nattfjärilar. 

Murgröna, Hedera helix För att låta klättra i gången under motorvägen. 

Riddarsporre, Consolida regalis Följeart till klätt. Åkerogräs.  

Råg, Secale cereale Sädesslag att odla tillsammans med frön från gamla åkerogräs.  

Stockros, Alcea rosea Gynna pollinerande insekter 

Såpnejlika, Saponaria officinalis Gynna nattfjärilar 

Vildvin, Parthenocissus inserta För att låta klättra i gången under motorvägen 

Vinbär, Ribes spp.  Gynna fjärilar. 
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Bilaga H. Kvarnbybanans ”trädslinga”.  

 
Figur 18. Apel, vitpil, avenbok och knäckepil.  
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Figur 19. Körsbärsplommon, ask och plommon. 
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Figur 20. Rödek, tysklönn, sälg och svartpoppel 
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Figur 21. Fågelbär, rönn, kejsarträd och äkta kastanj.



 


