
Inbjudan från Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 

Webbinarium om Fria eller fälla 2.0 

Nu har skriften Fria eller fälla 2.0 släppts.  

Handledningens syfte är att öka kunskapen och 
förståelsen för trädens olika värden och att stärka 
samarbetet över sektorsgränserna.  

När träd ska vårdas uppstår ofta ett behov av att göra väl 
genomtänkta avvägningar mellan olika värden. Dessutom måste man 
ta hänsyn till de många lagar som reglerar arbetet med träd i 
offentliga miljöer, till exempel miljöbalkens generella biotopskydd för 
alléer och kulturmiljölagens bestämmelser om kyrkliga kulturminnen. 

Om samtliga värden och praktiska förutsättningar på platsen är 
kända, uppmärksammade och tydligt beskrivna är det lättare att göra 
väl underbyggda avvägningar och välja den mest lämpliga åtgärden. 
Fria eller fälla syftar till att underlätta ett sådant arbetssätt. 

För att få djupare förståelse för hur metoden fungerar bjuder Länsstyrelsen i Västmanland in till 
webbinarium med bakgrund, introduktion till metoden samt frågestund.   
Föredragshållare är Karin Sandberg och Johan Östberg som båda har deltagit i att ta fram skriften. 
 

Ladda ner Fria eller fälla 

Ladda gärna ner skriften i förväg så att du kan ställa eventuella frågor de har under seminariet. 
Handledningen och checklistor kan du ladda ner här: https://www.raa.se/kulturarv/landskap/fria-
eller-falla/ 
 

Målgrupp  
Seminariet vänder sig till alla som arbetar med förvaltning av träd, exempelvis kommuner, 
kyrkogårdar, Trafikverket, Statens fastighetsverk, bostadsbolag och konsulter. 
 
Personer som på olika sätt arbetar med att ta fram vårdplaner, vårdprogram och trädvårdsplaner är 
välkomna! 
 
Vi vänder oss också ärendehandläggare inom natur, kulturmiljö och plan på länsstyrelserna, och 
marklovshandläggare och detaljplanehandläggare på kommunerna. Även handläggare som arbetar 
med trädfrågor på andra myndigheter är så klart välkomna! 
 

Tid  
Samma seminarium kommer att hållas tre gånger välj det datum som passar dig bäst: 
3 april kl 13-15, 11april kl 13-15, 17 april kl 13-15 
 

Plats  
Seminariet hålls på zoom, en länk kommer att skickas ut i dagen innan till de som anmält sig.   

https://www.raa.se/kulturarv/landskap/fria-eller-falla/
https://www.raa.se/kulturarv/landskap/fria-eller-falla/


 

Anmälan  
Anmälan via vår webbplats senast den 27 mars 2023 via dessa länkar.  
 
3 april kl 13-15 https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---
vastmanland/2023-04-03-fria-eller-falla-hantering-av-trad-i-offentliga-miljoer.html  
 
11 april kl 13-15 https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---
vastmanland/2023-04-11-fria-eller-falla-hantering-av-trad-i-offentliga-miljoer.html  
 
17 april kl 13-15 https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---
vastmanland/2023-04-17-fria-eller-falla-hantering-av-trad-i-offentliga-miljoer.html  
  

Kostnad  
Deltagandet är kostnadsfritt.  
 

Har du frågor? 
Kontakta Karin Sandberg, karin.sandberg@lansstyrelsen.se 010-224 93 41  

Program 

13.00-13.10  Hej och välkomna, presentation av föredragshållarna samt praktisk information av 
moderator Emelie Uddenberg.  

13.10-14.10 Presentation av modellen Fria eller fälla. Karin Sandberg och Johan Östberg 

14.10-14.20 Bensträckare   

14.20-15.00 Frågor, moderator Emelie Uddenberg  

15.00  Slut 

 

Varmt välkomna! 
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