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Också under detta år
har vi glädjen att kunna använda
Graham Andrews illustrationer!

Inför 2008 - Träd för livet…

Trädvänner! Efter en obefintlig vinter, i vart fall för oss i södra Sverige,
stundar nu en ny spännande säsong. Den innehåller bland annat en
tvådagarskonferens som vi genomför tillsammans med Svenskt Vatten.
Konferensen äger rum i Malmö 8-9 april. Vi kommer också att delta vid
minst tre mässor som besöks av allmänheten.
Vid årsmötet i Gävle utlyste styrelsen ”marknadsföringsåret” - en något
missledande beskrivning eftersom marknadsföringen ständigt pågår.
Från styrelsens sida vill vi dock understryka att föreningen nu går in i ett
skede där medlemsvärvning, externa kontakter och publika arrangemang står i fokus. Efter nästan sex månaders tankearbete lanserar
vi därför kampanjen ”Träd För Livet” som blir den svenska varianten av
”Trees Are Good”. Kampanjen tar avstamp under mässan
Nordiska Trädgårdar 9-13 april, och minst två trädaktioner kommer
att genomföras under 2008. Tanken är att dessa aktioner sker genom
lokalföreningarnas försorg. Detta blir då ett sätt att stärka deras
ställning och förankra dem lokalt. Exakt vad aktionerna kommer att bestå av
är än så länge hemligt men kommer att presenteras i Älvsjö i april.
Arbetet med Svensk Trädstandard har nu gått in i ett intensivt skede
och en första remissomgång kommer att genomföras genom att utkastet
läggs ut på hemsidan (www.svensktradstandard.se) och debatten kommer ske
genom forum, mejl eller chat. Principen är att alla ska komma till tals
innan vi går till beslut. Alla har rätt att ha åsikter oavsett om de är
medlemmar i föreningen eller inte. Beslutet kommer dock att fattas av
trädföreningens medlemmar, eftersom föreningen kommer att stå bakom
standarden. Kontakter med arbetsmiljöverket har redan tagits för att
säkerhetsdelen i standarden ska harmoniera med svenska arbetsmiljöregler.
Jag deltog i den internationella klimatkonferensen i Rom i mitten av
december. Där redovisades intressanta klimatfakta och prognoser för
klimatets utveckling inom de närmsta 50 åren. Det råder ingen tvekan
om att träden kommer att få en allt viktigare roll för att göra klimatet i
städerna drägligt för stadens innevånare.
Även träden kommer att utsättas för stora påfrestningar pga förändringar
i klimatet. Parasiter och sjukdomar kommer
att migrera norrut och ingen kan egentligen
förutsäga omfattningen av framtida träd
epidemier.
Vi måste möta dessa hot med nya arter
och framförallt en större blandning av arter,
sorter och kloner i våra städer. Information om
de ökande risker som monokulturer i städerna
orsakar, måste komma även stadsplanerare och
politiker till del. Även här har det fallit på vår
lott att göra jobbet.
Touch trees.
Foto: Åsa Stranninge
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Claes-Göran Lyktberg
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Claes-Göran Lyktberg
Ordförande

Varma vårhälsningar från
redaktionen
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Läsvärt, lättläst och
inspirerande
Rolig läsning är SLUs unga forskning på
uppsatsnivå. De är också lätta att läsa på
webben. Här är några axplock från 2007.
Trädrötter i skelettjord
Maria Lindberg har mätt rötter i 11 skelettjordar i
Stockholm och dragit intressanta slutsatser.
http://ex-epsilon.slu.se/archive/00001925/
Om Ystads kyrkogårdsträd
I Grete Ahlins uppsats finns många bildillustrationer och åtgärdsförslag för träden på Ystads
nya och västra kyrkogård.
http://ex-epsilon.slu.se/archive/00002111/
Rotinträngnng i VA-ledningar
Johan Östberg har gjort en fallstudie i Växjö som
bl a innehåller exempel på åtgärder från andra städer.
http://ex-epsilon.slu.se/archive/00001558/
Skötsel av vägnära träd
Carl-Johan Björklund visar med enkla skisser hur träd
och vegetation påverkar trafiksäkerhet och naturupplevelser.
http://ex-epsilon.slu.se/archive/00001525/
Trädens betydelse för gatan
Kerstin Lönnhag argumenterar för ökad användning
av träd i framtidens stadsbyggnad i sin undersökning av
gator i Malmö och Berlin.
http://ex-epsilon.slu.se/archive/00001712/
Åtgärder för vitalisering
Elisabeth Dahlgrens uppsats behandlar träd på torget i
Ljungbyhed.
http://ex-epsilon.slu.se/archive/00001787/
Lignoser för norra Norrland
Jennie Degermans uppsats handlar om lämpliga och
möjliga nya lignoser för Sveriges högsta klimatzoner.
http://ex-epsilon.slu.se/archive/00002062/
Oldingsmetoder för Prunus Avium
Sanna Eklund går i sin studie igenom olika odlingsmetoder för Prunus Avium, fågelbär, och deras
påverkan på trädens vitalitet.
http://ex-epsilon.slu.se/archive/00002096/
Växter och jord i urban miljö
Anna-Carin Forsman studerar jordförhållanden och träd
på Västergatan i Eslöv och föreslår åtgärder.
http://ex-epsilon.slu.se/archive/00001529/
Palmer för svenskt klimat
Cecilia Frej listar och föreslår sju palmarter som är kända
för bra köldhärdighet.
http://ex-epsilon.slu.se/archive/00002047/
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Faktablad om riskvärdering
Under hösten 2007 gav Skov och Landskab i Danmark ut fem
bildrika faktablad om riskvärdering av träd i stad och på allmänna
platser. Faktabladen beskriver både vanliga trädskador, metoder
för hur riskområden kan graderas samt ger råd om kartläggning
och system för åtgärder. www.sl.life.ku.dk/, Videnblade

Falck tog priset

Nytt om vatten

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare FSS delar
varje år ut ett pris till den som
betyder mycket för trädgårdsyrket och dess utveckling. Priset består av ett diplom och en
Ornäsbjörk (Betula verrucosa
‘Dalecarlica’). I år gick priset
till Jan Falck, bland annat med
motiveringen att ”han I Umeå
har skapat en unik demonstrationsskog för forskning och utbildning om tätortsnära skog.
Jan Falck är en omvittnat god
pedagog och har genom åren
varit en flitigt anlitad kursledare. Hans skogsfilosofi, kunskap
och engagemang utgör en stor
inspirationskälla för alla som
arbetar med att skapa goda
livsmiljöer i våra städer.”

Stockholms Stad har för närvarande flera nya vattenprojekt
på gång i samband med nybyggnationer och nyplanteringar.
Dagvatten som leds till träd i
skelettjord via vattenmagasin.
Vatten från cykelbanor som
rinner genom hål i kantstenar.
Och en helt ny hårdgjord yta
över skelettjordar som består
av stenmjöl och pimpsten.
- Äntligen har polletten trillat
ned, säger Björn Embrén. Han
är trädansvarig för Stockholms
innerstad och har länge arbetat för att få dagvattenlösningar som också kan gagna träden
i staden.
Trädbladet lovar återkomma
med detaljer om Stockholms
nya vattenprojekt.

f o rsk n in g

Trädproduktion för stad testas

I ett nytt projekt på SLU kommer fem olika produktionsmetoder
att testas på två trädarter för att besvara frågor om hur träd ska
produceras för att klara att etableras i städers hårdgjorda miljöer.
Träden kommer att planteras i Malmö och studeras under fyra
växtsäsonger. Anna Levinsson, hortonom och doktorand vid SLU
är en av de inblandade och Trädbladet kommer att följa projektet
i kommande nummer.

Lärt nytt om
bevattning

Kyrkligt om
träd

Malmö stad har fortsatt att
utveckla sina bevattningar av
träd som påverkas av grundvattensänkningen i samband
med citytunnelbygget. Mätinstrumenten sitter kvar på träden, och man har lärt sig att
tolka uppgifterna och att sätta
in rätt åtgärder.
- Bevakningen har vi haft stor
nytta av, säger Arne Mattsson,
trädansvarig på Gatukontoret i
Malmö. I början trodde vi att
vi skulle kunna vattna ordentligt med längre mellanrum.
Men det visade sig att marken
håller vattnet mycket bättre om
vi vattnar mindre och oftare.
- Sambandet mellan trädens
transpiration och markens
fuktighet är tydligt. Det
bekräftade teorierna som
finns om detta, men nu har vi
kunnat visa det också, säger
Arne.
Trädbladet återkommer om
detta liksom fler intressanta
vattenprojekt som pågår i Malmö Stad.

Blivande landskapsingenjören
Roy Quarton skriver i Tidskriften Kyrkogården nr 4, 2007
att planerad trädvård lönar
sig, och att felaktig skötsel kan
leda till att liv och egendom
riskeras. Han pekar också på
vikten av planerad trädvård
och att det kan ge dubbelt
så höga skötselkostnader om
man inte sätter in trädvård i
tid. Tidskriften publicerar också en uppsats av Anna Olsson
som ger exempel på lämpliga
små träd för gravplatsen.
Källa: Moviums artikelarkiv och
www.skkf.se

Nytt om
askskottsjukan
Forskaren Iben M. Thomsen
har sammanställt senaste nytt
om askskottsjuka från Danmark och andra länder. Lättläst danska, många bilder. Läs
på www.sl.life.ku.dk sök på asketoptoerre.

Alternativ till
vägsalt

Intressant om
gatuträd

I en ny dansk rapport, Alternativer til vejsalt som tømiddel i
glatførebekæmpelsen,
kommer författarna fram till att
alternativa halkbekämpningsmedel som kalciummagnesiumacetat (CMA) och kaliumformiat (KF) inte verkar skada
planteringar i samma utsträckning som traditionellt vägsalt
(natriumklorid). Författarna
rekommenderar dock fler undersökningar innan man tar
dessa halkbekämpningsmedel
i bruk i större omfattning.
Läs mer på www.sl.life.ku.dk,
klicka på Publikationer/Rapporter/Rapporter for fagfolk.
Källa: Moviums artikelariv,
www.movium.slu.se

I en studie där Danska Skov
& Landskab varit med om att
undersöka 2 000 gatuträd i Köpenhamn visas intressanta resultat, även om studien nu har
lite drygt ett år på nacken:
• Träden utvecklas bäst i en
växtbädd på 12-15 m2 per träd
med ny, lämplig jord
• Goda resultat kan uppnås
också med skelettjordar
• Av olika studerade arter i skelettjord trivs kejsarlinden bäst
(Tilia x europeana ’Pallida’)
• Träd som planteras på en
urfräst stubbe av en gammal
alm utvecklas bättre än de som
planteras i liknande jord där
det inte stått en alm.
Se studien på
www.sl.kvl.dk/upload/ar_sl27.pdf

Källa: Movium Rådgivning,
artikelarkivet

Antal svenska träd

Riksskogstaxeringen som sedan 1923 inventerat Sveriges skogar
anger att antalet träd i landet uppgår till 60 miljarder, eller motsvarande 2 500 träd per hektar skogsmark. Trädbladet har dock
inte hittat någon som vågat sig på att uppskatta antalet träd i tätort, men vi lovar att återkomma om sådana beräkningar görs!
Läs mer på www-riksskogstaxeringen.slu.se
Text Cilla Lundström, Illustrationer Graham Andrews
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De nya stadsträden
Under denna rubrik kommer jag att i de kommande numren av Trädbladet beskriva ett antal arter och
sorter av stadsträd som förtjänar större användning i Sverige. Artikelserien skrivs i perspektivet av att
val av stadsträd är svårare idag än kanske någonsin förut.
både bjuder på show under blomningen
på senvåren och på vacker höstfärg. Att
prydnadskörsbär tillhör de träd vars rotsystem innebär minst risk för skador på
ledningar under mark är ett extra plus. På

FOTO Eva-Maria Hellqvist

Almen är, trots att det erbjuds några så
kallade almsjukeresistenta sorter på marknaden, inte längre ett huvudval i södra och
mellersta Sverige. Asken som bara för några år sedan utsågs som ett viktigt alternativ
till almen är mer eller mindre ”rökt” på
grund av det ganska
plötsliga utbrottet
av askskottsjuka (orsakad av svampen
Chalara fraxinea). I
Sverige och i framförallt Holland har
hästkastanjen lidit
svårt av den så kal�lade blödarsjukan
vars inträde i Sverige ännu inte är
klarlagd.
En av de strategier
som måste bli viktig
inför framtiden är
satsning på mångfald för att sprida
riskerna. Vi kommer
sannolikt att få in
nya sjukdomar och
skadedjur men genom att vi använder
träd från ett större
antal släkten och
arter blir inte resultatet lika katastrofalt
som i Malmö som
under en följd av år
satsade ensidigt på
alm och som nu lider starkt av det.
Först ut i detta
nummer av Trädbladet är ett prydnadskörsbär,
en
ganska modern sort
av Prunus serrulata,
nämligen
’Sunset
Boulevard’. På senare år har städer
som Stockholm, Göteborg, Malmö och
Enköping planterat ett flertal träd av olika
arter och sorter av Prunus. Körsbärssläktet
erbjuder flera spännande alternativ som
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minussidan kan man möjligen peka på deras relativt korta brukslängd. De flesta träd
har gjort sitt efter 50-75 år.
Om man nämner japanska körsbär så

kommer nog de flesta att tänka på sorten
’Kanzan’ som längre tillbaka gick under
namnet ’Hizakura’. ’Kanzan’ är en robust
och ganska härdig sort men den överdådiga blomningen i en ganska skarpt rosa
färg gör den mindre lämpad som
solitär i trädgårdar
och parker. Det
finns en lång rad
andra sorter som
har en blomning
som gör dem mer
användbara i offentlig miljö. Min
personliga favorit
är ’Fugenzo’ av vilken det finns ett
välutvecklat ca 30årigt exemplar i Alnarpsparken. Dess
blommor är lätt
fyllda, först vackert
lilarosa för att sedan
blekna men till slut
åter bli rosa. Dess
relativt breda krona
gör den liksom de
flesta andra japanska körsbär inte så
lättplacerad i gator
och på torg (sorten
’Amanogawa’ är ett
undantag).
En sort ur samma
grupp som uppkommit i Europa
och inte i Japan är
’Sunset Boulevard’.
Den uppkom ur
frö från ett ovanligt
japanskt körsbär,
Prunus
serrulata
’Benden’, i den privata belgiska parken
Kalmthout
1988.
Den har i nyare tid
planterats i ganska
stora antal på Skånegatan i Göteborg och
längs Lundavägen i norra Malmö. Båda
planteringarna har besökts under Trädgårdsakademins stadsträdskurser.

a rt n y tt

Nygammal skribent
Från och med detta nummer av Trädbladet kommer Rune Bengtsson bidra med olika artiklar som vi tror kommer att intressera
många läsare. Han har under de sista tre åren varit ansvarig för Träd- och buskuppropet inom POM, Programmet för odlad
mångfald vid Centrum för biologisk mångfald på Alnarp. 2005 disputerade han på en avhandling om odlingshistoria och
systematik hos lindarna i våra äldre slotts- och herrgårdsparker. Från och med årsskiftet ingår han i en ny enhet på Alnarp som
kallas Landskapsutveckling. Han kommer i fortsättningen vara kursansvarig för kursen. Trädvård som läses av studenter inom
landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammen.
Välkommen tillbaka till tidningen!
Redaktionen

Eva-Maria Hellqvist, Göteborg stads trädexpert, berättar att hon fick tips om sorten
av en mindre nordtysk plantskola, Ernst
Wohlt i Rellingen norr om Hamburg.
Trots att man inte hade tidigare
erfarenheter satsade man på en stor plantering på Skånegatan, ett nittiotal träd, och
mindre ett antal på ett par andra ställen.
Eva-Maria berättar att de hittills har infriat
de högt ställda förväntningarna. Den rika
blomningen 2007 var ett exempel på det.

Träd av sorten ’Sunset Boulevard’ har
ett kraftfullt växtsätt. Eftersom sorten är
relativt ung i odling vet man ännu inte
slutmåtten. Man antar att den kan bli 8-10
meter hög och 4-6 meter bred. Växtsättet
är först mycket smalt men breddas sedan.
Bladen har inledningsvis en kopparaktig
anstrykning innan de blir helt gröna. På
hösten får de fina färger i orange och rött.
Blommorna är vita med en rosa skiftning.
Sorten är mycket rikblommig. Om härdig-

heten i Sverige vet vi ännu lite men den
klarar sig sannolikt i zon 1-2 och på goda
lägen (väldränerade!) i zon 3.
Tillgången på marknaden är ännu
begränsad. Den som vill prova den bör
försäkra sig om att det går att skaffa träd
innan man ritar in den.
Text Rune Bengtsson
Foto Eva-Maria Hellqvist
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Har Du ansvar
för hur stadens
träd ska må i
framtiden?
Ta del av marknadens mest
omfattande erfarenheter och
bredaste produktsortiment
med markgaller, planteringslådor, stamskydd mm.
Och massor av goda råd!
De finns här:

www.jom.se
JOM
TEL 0 8 - 687 00 10 L FAX 08 - 687 00 01 L E-POST ironman@jom.se
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Fälld poppel uppmärksammad

En stor poppel, Populus marelandica, i refugen på Norr Mälarstrand i Stockholm fälldes i sektioner efter
noggranna undersökningar av arborister. Trafiken fick ledas om till ett körfält under två dagar.

FOTO Erik Birath

Med en PICUS Sonic Tomograph, ett avancerat instrument för att avgöra sundheten
hos veden i trädstammar, kunde Anders Ohlsson Sjöberg,
konsult för Trafikkontoret i
Stockholm konstatera omfattande rötbildning i poppelns
stam. Till detta tillkom omfattande skador från tidigare
schaktarbeten, samt en svårt
toppkapad krona som gjorde
det stora trädet till ”en riktig
rysare” enligt Anders.
Ansvariga för stadens träd,
Björn Embrén och Britt-Marie
Alvem, var således tvungna att
ta det svåra beslutet att fälla

det viktiga trädet. Det kommer dock att leva kvar eftersom sticklingar har tagits från
poppeln som ska förökas för
att kunna planteras på annan
plats.
Den 21 och 22 januari
utfördes fällningen. Ett lag av
markarbetare jobbade frenetiskt mellan den täta trafiken
för att städa undan grenar och
stockar som arborist Simon
Jones i snabb takt passade ner
mot marken. Arborist Michael
Jackson, arbetsledare för insatsen, fick frågan om han inte
var rädd att asfalten skulle
spricka när de tunga stockarna

föll i marken.
– Nej, erfarenheten säger att
körbanor för bilar håller. Asfalten är så tjock. Cykelvägar och
gångbanor är en annan sak.
Där blir det lätt hål.

Nu ska den gamla poppelns
bark bli konst. En konstnär har
fått tillstånd att omhänderta
barken från stammen.
Erik Birath
erik.birath@nicator.net

PICUS mäter med ljud
PICUS Sonic Tomograph är ett instrument som används för att studera
röta och defekter i träd. Sensorer runt stammen mäter hastigheten för
ljudvågors transport genom stammen. Eftersom håligheter och röta
påverkar vedens elasticitet och densitet och ljudvågor påverkas av
desamma kan man få en bild av strukturella svagheter i ett tvärsnitt med
hjälp av en dator. Resultatet blir en färggrant tomogram.
I Arboriculture & Urban Forestry januari 2008 jämförs olika metoder för
att studera håligheter och röta i träd. PICUS Sonic Tomograph ger enligt
artikeln en bra bild av var skadorna finns men överskattar vanligtvis det
skadade områdets utsträckning. Inre sprickor kan störa de akustiska
vågorna och det gör att de får en längre väg att färdas i veden. Eftersom
tomogrammet visar en samlad bild av både sprickor och röta finns det
risk för att även fullt frisk ved kan uppträda som rötskadad. För att tolka
bilderna bör man, enligt artikeln, använda en Resistograph för att skilja
på vad som är orsakat av röta och vad som är orsakat av sprickor.
Anders Ohlsson Sjöberg, Arbor Konsult AB, har använt
PICUS Sonic Tomograph i över sex år och upptäckte tidigt att det kan
uppstå problem om man applicerar sonderna på fel ställen när det finns
sprickor.
- I början var testerna aldrig avgörande för beslut om trädens framtid. Vi
prövade oss fram på träd som ändå skulle fällas. Vi märkte redan tidigt
ett visst problem vid sprickor men har lärt oss hur vi ska applicera
sonderna, och idag finns det även beskrivet i användarhandboken.
PICUS är ett förträffligt redskap och kompletterar Resistographen bra
vid misstanke om rötskador.
- Resonanshammare ska användas som ett första steg. Teknikerna
kompletterar varandra och det ena utesluter inte det andra men för att
visualisera ett träds rötskador så är PICUS oslagbar, säger Anders.

FOTO Anders Ohlson-Sjöberg

Per Stjernberg
Källa:
Xiping Wang and R.
Bruce Allison. Decay
Detection in Red Oak
Tree Using a Combination of Visual Inspection,
Acoustic
Testing, and Resistance Microdrilling. Arboriculture & Urban Forestry 2008.34(1):1-4
Picus Sonic
Tomograph - A Passion for trees
www.fujikura.co.uk/pdf/spec_tomograph_Picus.pdf
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trädvård

Vi gör samma fel
Så blev det för mig i år och Mauritius, ett paradis i Indiska Oceanen,
var stället jag skulle koppla av på.
Som äkta ”trädmänniska” kunde
jag ändå inte låta bli ett besök i
den världskända Pamplemousses
Botaniska Trädgård, drygt två mil
från huvudstaden Port Louis.
Trädgården är förmodligen mest
känd för de femtiotalet olika tropiska trädarter som planterades av
personligheter som t ex Ghandi,
Mandela, Mitterand, m fl.
De gigantiska vattenliljorna Victoria amazonica finns förutom i
Amazonasfloden endast i denna
trädgård. Den drygt 1 000 kvm stora bassängen anlades 1778 och januari borde vara en utmärkt tid att
se de rosalila blommorna utslagna
mellan de runda, mörkgröna bladen som mäter dryga meter i diameter. Dessvärre, en fisksort hade
planterats in som åt upp blomknopparna och som dessutom

förstörde den känsliga vattenbiologin, avslöjade en trädgårdsmästare på plats. ”Klimatförbättrande”
åtgärder stod på en skylt. Vattnet
var som en grön ”spenatsoppa” av
alger och vid mitt besök hölls det
på med saneringsarbeten, ett dränage runt bassängen och ett tydligen komplicerat byte av vattnet för
att inte bli av med alla liljorna.
Vi schaktningen grävdes denna
huvudrot på ett 20 meter högt träd
av. Man löser alltså ett problem
och skapar ett nytt! En skylt lutade
mot ödesträdet för att upplysa besökaren: ”Work in progress – we
apologize for any inconvenience”.
Sydney, Stockholm eller New
York, vi gör samma fel världen över
- toppar träd och schaktar av rötter med grävmaskiner, skrev Dr A
Shigo. Port Louis på Mauritius är
inget undantag…
Harald Kratschmer

arbor@kratschmer.com

Plantskolor
Här är plantskolor som driver upp träd i större omfattning i
Sverige. Har vi missat någon? Meddela redaktionen!
Andreassons Plantskola AB
Skedalahed, 305 90 Halmstad
Tel: 035-18 42 88
Fax: 035-18 44 70
lars.jonsson@mbox331.swipnet.se
Billbäcks Plantskola AB
Svärtinge, 605 98 Norrköping
Tel: 011-36 88 70
Fax: 011-33 14 41
www.billbacks.se
AB Björkhaga Plantskola
Norrbyvägen,60A,
734 91 Hallstahammar
Tel: 0220-20194
EKO-Frukt HB
240 14 Veberöd
Tel: 046-810 00
Fax: 046-813 12
www.bjorkhaga.se
Eriksbo Plantskola AB
Barkarö, 725 91 Västerås
Tel: 021-523 60 (520 81)
Fax: 021-523 80
info@eriksbo-plantskola.se
Flyinge Plantshop AB
Box 41, 247 21 S Sandby
Besöksadress: Plantskolevägen,
Flyinge
Tel: 046-523 55
Fax: 046-528 20
www.flyingeplantshop.se
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AB Granquists Plantskola
Ausåsvägen 152
262 92 Ängelholm
Tel: 042-20 72 90
Fax: 042-20 77 38
www.granquists-plantskola.se
Hallandsåsens Plantskola AB
Våxtorpsvägen, Hallandsås 1, 312
97 Laholm
Tel: 0430-260 25
Fax: 0430-261 64
info@hallandsasensvaxtbutik.se
Hallbergs Plantskola AB
Essunga, Åsänden 401, 465 93
Nossebro
Tel: 0512-524 35
Fax: 0512-523 22
www.hallbergs-plantskola.se
Haverdals Plantskola
Skallbergsgränd 10, 310 42
Haverdal
Tel: 035-500 42
Mobil: 0708-18 64 66.
Bostad: 035-516 06
Fax. 035-515 55
tommy.bengtsson@telia.com
Löta Trädskolor AB
640 43 Ärla (sydost Eskilstuna)
Tel: 016-705 90
Fax: 016-707 74
info@lota.se

FOTO Harald Kratschmer

Januari är för många arborister en semestertid när
man kan resa till varmare länder för att tanka energi
inför ett nytt år.

HK-plant
Stora Djupås, 465 93 Nossebro
Tel: 0512-523 31
Mobil: 070-542 66 07
Fax: 0512-523 01
henri@hkplant.se
Högaböke Trädgård
Öjamålavägen 11
376 92 Svängsta
Tel: 0454-32 50 05
Mobil: 070-245 64 65
Fax: 0454-32 50 05
jonsson.tord@rixtele.com
Jole-plantor AB
Påarp södra väg 6
305 95 Halmstad
Tel: 035-18 40 56
Mobil: 070-584 41 01
Fax: 035-18 40 71
roger.joleby@telia.com
Nordplant AB
Box 140 24, 800 14 Gävle
Durovägen 103, Hagaström
Tel: 026-19 79 00
Fax: 026-19 70 80
www.nordplant.se
Splendor Plant AB
Norra kustvägen 469, Svanshall,
263 92 Jonstorp
Tel: 042-36 61 05
Fax: 042-36 78 32
www.splendorplant.com
Wallströms Plantskola
Almaröd 161, 274 54 Skivarp
Tel: 0411-308 40
Mobil: 0705-30 84 34
Fax: 0411-307 20.
www.wallstromsplant.com

Plantskolan i Ängelholm
Helsingborgsvägen 54
262 72 Ängelholm
Tel: 0431-173 50
Fax: 0431-168 93
www.plantskolan.se
Råhögs Plantskola
Ranvik, 269 42 Båstad
Tel. 073-933 86 59
Fax 0431-714 69
Rögle Plantskola AB
Tångavägen 106 B
262 94 Ängelholm
Tel: 042-693 00
Fax: 042-690 40
www.rogleplantskola.se
Stångby Plantskola AB
Vallkärratorn 424
225 91 Lund
Tel: 046-14 40 65, 14 40 80
Fax: 046-18 47 72
stangby.pl@telia.com
Tönnersjö Plantskola AB
Pl. 2185, 310 31 Eldsberga
Tel: 035-431 75
Fax: 035-430 33
www.tonnersjo.se
Taflin & Andersson AB
Halmstad Central
302 45 Halmstad
Tel: 035-22 73 40
Fax: 035-22 73 41
info@taflin-andersson.se
Wettern Plant AB
Brahegatan 66, 563 32 Gränna
Tel: 070-652 28 24
Fax: 0390-102 12
thomas@wetternplant.se

r ec e nsio n

Vi recenserar
Produktkataloger är inte det som brukar recenseras,
men Trädbladet kommer att skriva och presentera olika
plantskolors kataloger och informationsmaterial i de
följande numren. Vi ser gärna att villiga skribenter hör
av sig om kataloger som de vill recensera!

om IKEA-katalogen, och är väl
egentligen det enda som drar
ner betyget. Katalogen är inte
direkt något att ta med i fält
och den tar stor plats på skrivbordet.
Den katalog Billbäcks gav ut
tidigare, som uppslagen utgjorde en förlängd A4 var väldigt smidig att använda, både

Hallandsåsens plantskolas
katalog
När Hallandsåsens plantskolas tunga katalog för 2008
dunsade ned hos mig trodde
jag det var en konstkatalog.
Den har ett ovanligt format,
svart framsida med vit text i
gemener och stora fotografier

som presenterar plantskolans
vardag. Här finns spännande
helsidesbilder på rotklumpar,
bevattningssystem, uppbindningsanordningar och något
enstaka mer traditionellt foto
på träd i uppvuxen miljö. Det
ger inga lättsmälta drömmar
om träd. På mig ger det ett seriöst och säljande intryck.
Katalogen har ett fliksystem
där träd och buskar får störst
utrymme. Varje träd presenteras med en relativt omfångsrik
beskrivning. Först zon, sluthöjd och bredd. Många plus
för breddangivelsen! Därefter
utseende och karaktärsdrag,
användningsområden
och
varningar för olämpliga placeringar. Också problem och
sjukdomsbenägenhet nämns.
Det ger ännu fler plus. Jag

har lusläst beskrivningarna av
de arter och sorter som jag
tycker mig kunna och gillade
dem. De flesta texter är gjorda
av Rune Bengtsson och Berit
Haggren, några av Claerence
Jacobsen, Per-Ola Fritzon och
Fredrik Sundström ser jag sedan. Undra på att de är bra.
Under fliken ”bra att veta”
kan man bland annat läsa om
det väsentliga för växtbädden
där både rotandning, syretillförsel och rötters utbredning
beskrivs på ett lättförståerligt
sätt. Också i kapitlet om skötsel under etableringstiden tas
de viktigaste åtgärderna upp.
Katalogen propagerar för att
man väljer E-plantor där de
finns att tillgå. Dessutom finns
kortlistor för rekommendationer av träd för olika ståndorter;

Foto Micke Persson

der på träd i olika växtstadier
som vi tidigare har kunnat se
i nyckelverket ”Stadsträd A-Z”,
också det av Rune Bengtsson.
Det informativa avsnittet i inledningen av katalogen och de
informationstexter som inleder varje enskilt avsnitt håller
hög informativ nivå.
Men det som slår en är den
påfallande höga kvalitén på
grafisk design. Hela produkten andas nytänkande och
kvalité. Bilderna används som
grafiska element. Mer för att
de är vackra och passar in än
att de beskriver produktionen.
Namnlistorna är breda, lättlästa och grafiskt tydliga och
innehåller som tidigare mycket textinformation som är användbar. Formatet, påminner

Foto Cilla Lundström

Billbäcks katalog
Äntligen har Clarence och
Kerstin gått i mål. Redan för
15 år sen pratade Clarence
och jag första gången om att
Billbäcks skulle göra en mer
spännande växtkatalog, med
en längre textinledning. Nu är
katalogen ett faktum och den
innehåller många intressanta,
informativa och relevanta texter. Redan när man får katalogen i handen så upplever man
att det är en spännande och
genomarbetad produkt. Katalogen säljer inte bara Billbäcks
växter utan även Billbäcks varumärke och namn.
Den faktaspäckade inledningen har bland annat levererats
av Rune Bengtsson, Sveriges
ledande dendrolog. Katalogen
innehåller också de siluettbil-

liggande på skrivbordet eller
på sätet bredvid i bilen. Det
övervägande intrycket är dock
ett spännande nytänkande och
en modig produkt.
Många plus för attityd och ett
litet minus för formatet. Jag
ger fyra träd av fem möjliga.
Claes-Göran Lyktberg

Dessa recensioner gjordes utan
författarnas vetskap om att de
två plantskolorna samarbetat om
sina kataloger. Det som skiljer
katalogerna åt är företagspresentationerna.

Redaktionen
för höga zoner, för växtplatser
med olika sorters jordar, vindoch skuggtåliga träd mm.
Oavsett om man tänker
handla av plantskolan eller
inte så är katalogen för 2008
en uppslags- och idébok värd
att spara under många år. Jag
ger fem träd av fem möjliga
och katalogen har gjort mig
nyfiken på både plantskolan
och människorna bakom den.
Cilla Lundström
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Annons

repor tage

Engagerat bostadsbolag i Göteborg
En kulen och regnig vinterdag åkte Trädbladet till Göteborg för att samtala med Lina Lindgren, landskapsingenjör och trädansvarig på Bostad AB Poseidon, ett stort kommunalägt bostadsföretag. De har
ungefär 40 000 boende i 23 500 lägenheter.
och göra en trädvårdsplan för samtliga Bostad AB Poseidons bostadsområden.
Varför gjordes inventeringen?
- Poseidon startade ett ”perennaprojekt”
år 2001 som var en del i att göra en grönare miljö för de boende. Som ett led i
detta ville de också göra en trädinvente-

Hur gick du tillväga? Vad tittade du på,
vilka program användes?
- Jag gjorde en okulär besiktning, dvs
tittade på trädet på plats och jag använde
en handdator med kartor från våra skötselytor, och en databas. I den har jag också
inventeringsprotokollet och när jag varit

FOTO Lina Lindgren

Hur kom det sig att du började arbeta
med träden och utemiljön hos Poseidon?
- Jag gjorde mitt examensarbete här, 2004.
Vad handlade ditt examensarbete om?
- Jag gjorde en trädinventering för Poseidon. Inventerade bostadsområden där det

Ett exempel på boendemiljön i Backaröd i Göteborg

fanns bebyggelse från olika tidsepoker,
och olika sorters växtlighet. Jag gjorde
också förslag på nya träd som passade platsen bättre, t ex sorter från den tidsepok
när bostadsområdet byggdes. Det gröna
har länge varit ett signum för Poseidon,
säger Lina. Efter examen anställdes Lina
2005 för att färdigställa trädinventeringen
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ring. Morgan Wassmur, utemiljöansvarig
på Poseidon kontaktade min skola för att
få hjälp att påbörja inventeringen. Det var
hög tid att ta hand om träden som liksom
fasgiheterna hade ett högt slitage.
Är inventeringen klar?
- Ja, det blev den 2007. Det blev totalt
7 836 träd.

ute och kollat pluggar jag bara in handdatorn i datorn på jobbet så tankar
den över all information i databasen.
Kartorna används i ett GIS-program,
samma som Göteborgs stad använder.
Jag har också tagit jordprover, och anlitat Hartill trädexpert om vissa träd och
angrepp.

r e p o rtag e
plantera i den gör att det blir som att
har ökat och skadegörelsen har minskat.
Park i förvandling
plantera i en hink med vatten. Vi planteTillsammans med våra hyresgäster arbetar
För att se exempel på trädplanteringar
rar istället ovanpå marknivån, i upphöjda
vi aktivt för att skapa välkomnande utemilåkte vi ut till Backaröd som är ett bostadsbäddar, som vi marktäcker med perenner,
jöer.
område där det har skapats en park som
säger Lina.
kallas ”Värdens Park”. Parken är byggd i
Vad bytte ni ut oxlarna till?
Vi beger oss till Lundby, ett område
- Vi planterade björk, magnolia och prydflera delar; en har stora öppna gräsytor
från 50-talet där Poseidon fällt flera oxnadspäronet Pyrus calleriana ’Chanticlear’,
med vallar (en vall ser ut som en val) och
lar som var svårt angripna av honungsmed underplantering av nävor. Det är bra
träd i dungar. Denna del är som ett grönt
skivling, jätteticka och röta. De hann
att ta säkra trädsorter, men det är också
hav. Här ser man hyresgästerna vila sig
precis fälla alla angripna träd innan storbra att experimentera i mindre skala och
i skuggan under ett träd. Bredvid finns
men Per kom, vilket var en himla röta (!)
pröva nya sorter för att se hur de funkar.
ett stort solur, med små perforerade hål
eftersom flera träd var så svårt angripna att
som är belyst och skapar en illusion av
Hur tar ni hand om träden?
de var farliga och antagligen skulle blåst
- De flesta områden har en miljövärd
en stjärnhimmel på natten. Här finns
omkull.
som är ansvarig för utemiljön. De är
också en stor perennplantering med öar
- Vi tycker att det är viktigt att informeträdgårdskunniga och får fortbildning i
av blommor i olika färgskalor. Parken är
ra hyresgästerna. Information om varför
trädgårdsskötsel, beskärning och liknanmycket uppskattad av de boende och alla
de. Alla områväxter har tydden har olika
liga skyltar för
slitage, ålder
att vem som
och behov, och
helst ska kunalla träd behöna inspireras
ver också olika
och ta reda på
sorts vård; bevad som växer
vattning,
ibdär. Parken är
land gödsling
i ständig föroch beskärning
vandling och
beroende på
håller just nu
växtplats och
på att byggas
sort.
ut inför medOm det är
verkan i ”Götemycket sjukdoborgs Lustgårmar inom ett
dar 2008”.
område, eller
Bostadsomom bara ett
rådet är byggt
slags träd är anpå 70- talet och
Lina Lindgren,
gripet så plangenomgår just Exempel på underplantering av nävor, för att stävja ogräs och
landskapsingenjör hos Poseidon AB
terar vi nytt.
nu en stor reno- undvika stam- och rotskador på träden
Det gör vi också
vering. Fasaderför att säkra sucna har gjorts
cessionen och
om, balkonger
föryngra trädbytts ut, plantebeståndet. Det
ringar och lekär också viktigt
parker byggts
att man blandar
till och många
många
arter
träd har planteför att undvika
rats. Belysningsjukdomar. Det
en har också
får inte bli för
noga planerats
ensidigt växtför att förbättra
material, speciutemiljön och
ellt nu då det
trygghetskänsär så många
lan.
nya sjukdomar
- Det är viksom går på en
tigt att använda
art och dödar
träd på olika
hela bestånd.
sätt - inte bara
- Nästa proi alléer eller
Så här mycket röta var det i oxlarna som fälldes
Det 13 meter ståtliga exemplaret av
jekt är att göra
som solitärer,
silverpäron - Pyrus salicifolia
skyltar att sätta
utan även som
man tar bort och planterar nytt, om sjukupp vid 5-7 speciella träd. I Haga har vi
flerstammiga träd eller som satta i grupdomar och nya sorter som passar bättre på
t ex en stor hästkastanj daterad från förra
per. Här har vi planterat björkar som är
platsen.
sekelskiftet. I Kålltorp finns ett silverpäron
flerstammiga. Vi undviker att sätta träd i
som är 13 meter högt och som antagligen
hårdgjorda ytor eftersom vi har så stora
Märker man att era bostadsområden
är världens största.
vegetationsytor.
har blivit mer omtyckta?
- Det är svårt att mäta i siffror. Men vi ser
Text Maja Bellem
- Här i Göteborg har vi smäcklera.
att deltagandet i form av gårdsföreningar
Foto Lina Lindgren
Att göra en trädgrop i leran och sedan
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kåser i

Ett träd!
Tänk dig
en 100 år gammal bok,
nästan 20 meter hög och med
en krondiameter på 12 meter. Den har
600 000 löv vilket omvandlar dess markyta på
120 kvadratmeter till ca 1200 kvadratmeter
bladyta. Med hänsyn till själva bladets fysiska struktur,
uppgår detta till en total yta på 15 000 kvadratmeter
avsedd för gasutbyte, vilket motsvarar den sammanlagda ytan
av två fotbollsplaner! Under en solig dag, omvandlar detta träd
9 400 liter, motsvarande 18 kilogram, koldioxid. Med en
koldioxidkoncentration på 0,03% i luften, måste nästan 36 000
kubikmeter luft passera genom dessa löv. Löven filtrerar också ut många
luftburna partiklar såsom bakterier, svampsporer, damm och andra skadliga
substanser. Samtidigt avdunstar nästan 400 liter vatten per dag från trädet
och fuktar på så sätt luften. Dessutom producerar trädet, genom fotosyntesen, 13
kilogram syre, vilket motsvarar 10 personers behov. Tillika producerar
trädet 12 kilogram socker på en enda dag, ur vilket det framställer alla sina
organiska substanser. Vissa av dessa substanser lagras i form av
stärkelse, medan andra används för att bygga upp trädets nya ved. Om trädet
fälls, för att det måste lämna utrymme åt en ny väg eller någon har klagat på
skuggan från trädet eller bara för att platsen behövs för ett nytt uthus, skulle
man behöva plantera runt 2 000 nya träd, alla med en
kronvolym på 1
kubikmeter för
att till fullo
kompensera
förlusten av trädet.
Kostnaden för detta uppgår till ungefär 150 000, ca 1 387 500 kr.
deGourét Litchfield översatt från www.eac-arboriculture.com

annonser
www.lotico.se
0414-242 60

Pellenc LiXion – sekatör!

Praktisk trädservice
och konsultation
Plantering
Beskärning
Fällning

Besiktning
Värdering
Rådgivning

info@nicator.net
Tel 08-756 87 80
Erik 0733-67 37 09
Cathrine 0708-84 19 19
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Kompakt, ergonomisk, lätt, behaglig att hålla.
Snabb, kraftfull och effektiv!
Ökar Din klippkapacitet avsevärt!
Ergonomisk – Utformad för
långvarigt och intensivt
arbete. Klipper upp
till 35 mm grenar.

Endast

3-års garanti
Motor & batteri

787gram

Precisionsavtryckare
Skäret följer fingrets rörelse
exakt; Det går att hacka,
bräcka och backa.
Lithium-ion batteri, 1,1 kg
Nyaste tekniken – kraftfullt
batteri och ny motor.
Upp till 3 dagars arbete
på samma uppladdning.
Batterimätare
Visar återstående kapacitet.

k åse ri

Trädingenjören
Lundström
Vi ingenjörer växer inte på träd, tyvärr, eftersom vi är en bristvara
för närvarande. Men det finns ingenjörer som får träd att växa,
året runt och speciellt på vintern. Jag är en sådan.
Ett fraktalt träd.

Ett lite större kristallträd med stam
och grenar urklippta ur wettexduk
och med grön karamellfärg i
bevattningen med kaliumdivätefosfat i hett vatten.

E

Träd uppbyggt med kaliumdivätefosfat och vattenlöslig färg.
Uppvuxet i värmeljuskopp.

n av mina absoluta favoriter är KH2PO4-trädet, det är småvuxet och
blir gärna kompakt. Det liksom
blommar ut i överraskande färger. Det
kräver dock lite tålamod och lite bevattning då och då men efter säg två veckor
är det klart att lyftas upp ur sin skål och
avnjutas.
Den som istället vill ha en hel liten trädgård med mer surrealistiska träd kan odla
i vattenglas, natriumsilikat, som finns i en
del färgaffärer och i många skolors kemiförråd. Praktiskt och enkelt eftersom det
bara är att släppa ner lite metallsalter och
sulfater i vattenglaslösningen, som till exempel lättanskaffat kopparsulfat. Och oj
vad det växer, gärna busklikt om det är
många olika metallsalter, annars blir det
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En typisk palmknopp med magnetvätska som lockats upp med magneter.

mer Salvador Dali-aktigt i turkos.
Nu finns det bland oss ingenjörer en
del mer nördaktiga som mest gillar skärmträd, det vill säga träd som räknas fram
och växer upp fullt ut på sekunder på dataskärmen. Ett exempel bland många är
den här: www.youtube.com/watch?v=ZV
yi4ykVHJM&feature=related - sådana träd
kallas fraktala.
Det går att göra sköna knoppiga småträd med koppartråd, kopparsulfat löst i
vatten och ett batteri. Dra koppartrådar
från plus respektive minus ner i lösningen.
Låt det vara ett avstånd mellan kopparändarna. Sakta men säkert växer det, ren och
skär, helrosa koppar faller ut på den ena
av trådarna.
Det allra senaste i trädingenjörsbran-

Olika metallsalter som fått sjunka
ner i vattenglas.

schen är träd med rörliga grenar och
grenskott, en slags superblanka trädkronor. De byggs upp med magnetisk vätska
och kraftiga magneter. Inte lätt att skaffa
sådan vätska men träden kan avnjutas fullt
ut på nätet, på till exempel www.youtube.
com/watch?v=me5Zzm2TXh4.
Någon direkt praktisk nytta med de här
typerna av trädodling finns inte. Men det
har visat sig att barn och en del unga blir
entusiastiska, och vem vet, några kanske
väljer att bli ingenjörer, till och med trädingenjörer.
Lycka till!
Text och bild Ingenjör Lundström
www.ingenjorn.com
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I naturen blir silverlinden 20-30 meter
hög. I svensk odling 12-15 meter hög med
en brett pyramidal krona uppbyggd av styvt
upprätta huvudgrenar. Bladen är 5-12 cm
långa och breda, rundade, med hjärtlik eller avhuggen bas. Undersidan är mer eller
mindre starkt silvergrå beroende på riklig
förekomst av stjärnhår. Dessa hår tycks
utgöra en effektiv mekanisk barriär för
bladlöss eftersom silverlinden aldrig orsakar nedfall av honungsdagg. Blommorna
sitter 7-10 i klasen, den enskilda blomman
är påfallande stor och ljusgul, ofta med en
röd anstrykning. Arten hör till de senast
blommande i släktet. Den sena blomningen gör att träden blir en viktig nektarkälla
sent på säsongen.
Silverlinden får anses mer värmekrävande än andra lindar. Den bör därför

användas i varma lägen och i stenstaden.
Antagligen mindre rekommendabel på
västkusten och på kalla jordar. Fröförökade träd är lika variabla som hos andra
lindarter. Man bör därför i första hand välja sorter av arten även om dessa är ganska
oprövade i svenskt klimat.
Bogesund, slott i Vaxholms kommun,
Uppland (Stockholms län). Det uppfördes av Per Brahe d.y. på 1640-talet och fick
sin nuvarande fasad i medeltidsstil vid en
ombyggnad 1864/67. Från 1863 var Bogesund fideikommiss inom släkten von
Höpken, men inlöstes 1946 av staten p.g.a.
vanhävd.
Bogesunds slott och park når man från
Vaxholm via Kungsgatan, Pålsundsgatan
och Pålsundsbron.
John Dormling

Foto John Dormling

Vid Bogesunds slott utanför Vaxholm finns tre rejäla exemplar av
Tilia tomentosa, silverlind. Silverlinden är vildväxande på Balkan,
i Ungern, sydvästra Ryssland och i nordvästra Turkiet. Infördes i
odling i England 1767. I Sverige finns träd som planterades i slutet
av 1800-talet.

Foto John Dormling

Silverlind vid slott

Silverlinden vid slottet mäter 3,65 m i omkrets
1.50 m över mark.

Gren

vinkeln
Nu är det klart. Så solklart att såväl forskare som alla världens
barn är överens.
Träd tar upp mer koldioxid från luften än de avger, och de
lagrar den som kol. Det globala trädbeståndet tar upp en fjärdedel
av alla utsläpp koldioxid från hela världens fossila bränslen. Det
säger ju allt!
Men för tydlighetens skull sammanfattar Grenvinkeln
slutsatserna: Alla som planterar ett träd och ger tusan i att beskära
det kommer att få ko-dioxidrätter. Det blir tillåtet att ha en
trettiosjundedels ko per år eftersom avgaserna från en ko
motsvarar just trettiosju träd. Man kommer också att kunna välja
att ha en annan sorts utsläppsrätt än den från kotarmar. Nämligen
att få spola i toaletten tre gånger per dag, så kallade spolrätter.
Vattnet kommer att rinna direkt och snabbkomposterat ut i små
välförgrenade pipelines direkt in under trottoarerna. Där kommer
träden att växa med femtiofem komma sex gånger sin nuvarande
storlek och det är bara om hela gatan brutits upp till förtiotvå
procent som man får anlita en arborist att förminska dem.
Vi kommer att få en massa nya rättigheter och utsläppsrätter.
Tänk bara på släpprätten, att få släppa väder och på läpprätten, att
få äta vad man vill från menyn - till och med kli-mat!
Uträtten och reträtten kommer alla också att få köpa andelar av,
liksom rentvätten.
Folk kommer att flytta som flugor från heta ökenområden till
de svalare områdena, medan de i redan svinkalla kommer att flytta
söderut. Kulturutbytet blir enormt och chansen finns att vi helt
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blir av med glesbygdsproblematiken i världen.
Till och med isbjörnarna
kommer att anpassa sig.
Nedseglande på flytande isflak kommer de vandra från
nordvästra Norges östra
spets, ned över mellersta
Skandinavien. Lämningarna från deras fiskavföring
kommer att bidra till
trädproduktionen, som i
sin tur ytterligare binder
koldioxiden till kol. Till hela sjuttiofyra procent!
Problemet är att de ofantligt stora nya trottoarskogarna i
städerna kommer att göra det lite nedsvärtat av all lagrad kol.
Men trädgårdsföretag har redan förberett sig och nya renhållningsmaskiner testas för att hålla gatorna ljusgråa också i denna
nya kolsvarta värld. Grå-tvätten av städerna är en rättighet som
kommer att hållas obegränsad, medan däremot gråt-rätten kommer att begränsas eftersom markerna inte tål mer försurning av
sältan i tårarna. Men alla kommer att kunna gråta en skvätt ändå,
på anmodade platser med särskilda uppsamlingsanordningar.
Man ska inte vara så rädd för det nya. Mänskligheten har
kontroll. Bara vi planterar träd.

Betula Sylvestris
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GÄSTKRÖNIKAN
Gunnel Carlson

Foto Privat

Namn: Gunnel Carlson
Yrke: Trädgårdsjournalist
Född:1956 i Blekinge
Bor: Skånska Arlöv
Familj: maken Claes, döttrarna Cajsa, Maja
och Lisa

Jag är en trädpolis. På min barndoms gårdsplan stod en vacker,
gammal kastanj. Jag kunde sitta i
köket och titta ut på de fantastiska
blomklasarna. Varje vår plockade
jag fickorna fulla med lena kastanjer. Fortfarande blir jag som barn
på nytt och bara måste plocka
kastanjer på höstpromenaderna.
På våren låg det spruckna kastanjer
i lövhögarna, groddarna stack ut,
redo att möta världen. Utanför
mina föräldrars sovrum stod två
ståtliga lönnar. I trädgården fanns
glanskörsbär med bark som var
oemotståndlig att riva bort (fast det
fick man förstås inte). Ett Åkeröäpple stod längst bort på gräsmattan, ett tulpanträd i kanten och
framför trappan växte en stor
praktmagnolia.
Prydnadsäppleträd kantade infarten och mellan
plantskolans försäljningsdel och
uthusen stod en vägg av gigantiska
popplar.
Att vara omgiven av träd var för
mig en fullständig självklarhet.
Den som växer upp på en plantskola
får dessutom chansen att se och
lära känna träd som inte är självklara i alla villaträdgårdar. När
tulpanträdet blommade för första gången i min blekingska
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barndomsträdgård var till och med
lokaltidningen där och fotograferade. Så det är kanske inte så konstigt
att jag blivit en trädpolis!
Jag avskyr verkligen ljudet av
motorsågar. I villakvarter där
generationer byter plats i de gamla
husen är det träden som ryker
först. Gamla rödbokar, ädelgranar
och askar fälls utan pardon. Värst
var det i mina kvarter när en
rödblommande kastanj fälldes för
några år sedan. Då grät jag nästan.
Jag förstår att man vill sätta sin egen
prägel på en trädgård, men man
kanske ska bo i huset någon månad
i alla fall för att förstå vad ett stort
träd kan betyda för en tomt. Svalka
och skugga under en stor krona kan
vara just det som behövs en varm
sommardag.
Så jag är en trädpolis. Och fram
tills nu har jag tyckt att det är
alldeles självklart. Men, efter en
trädkonferens i Båstad i februari
börjar jag vackla. En av mina
engelska
favoritträdgårdsmästare
föreläste där. Peter Thoday var
programledare för den engelska
serien om den viktorianska trädgården. Han är en förebild i tvvärlden och en mycket duktig
föreläsare. Jag började vackla när

Peter Thoday lugnt och metodiskt
började förklara att man inte alltid
måste behålla gamla träd till varje
pris. Träd som dominerar platsen
på bekostnad av mycket annat. Han
visade bilder från praktfulla engelska trädgårdar där de gamla träden
växte och frodades på bekostnad av
stenpartiväxter, ljungplanteringar
och sommarblomsrabatter. Jag började förstå. Det ska förstås finnas
träd i en trädgård, men det ska vara
rätt träd. Och i det läget kanske
man tvingas fälla en och annan jätte
– men då måste man samtidigt sätta
ett nytt träd. Tycker jag.
Lever jag då som jag lär? Jo, för
det mesta. Vårt hus är byggt 1923
och det fanns inte många rester av
den gamla trädgården när vi flyttade
hit på 80-talet. Men här fanns fruktträd, ett par japanska körsbärsträd
och två ledsna granar. Granarna
är borta, faktiskt nedsågade av oss.
Men ersatta av två klotkörsbär. De japanska prydnadskörsbärsträden dog
i monilia. I stället växer det nu en
Magnolia soulangeana och ett fem
meter högt katalpa-träd i den rabatten. Men gladast är jag faktiskt över
det träd som nog stått här sedan
huset byggdes – en äkta skånsk pil.
Den har blivit vårt vårdträd. Vartannat år hamlar min man pilen och
då står den där som en kämpe, full
av kraft. Den kraften samlar sig för
att sätta nya skott och efter två år
är den skalliga kämpen en långhårig typ som måste hamlas igen. Ett
roligt jobb. Så nu sitter jag i köket
och tittar ut på ett eget vårdträd och
hoppas att mina barn alldeles intuitivt ska förstå att träd, det bara måste
man ha i en trädgård. Och hade jag
bara haft lite mer plats så hade det
stått en rödblommande kastanj på
tomten, jag lovar!
❖
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FOTO Birger Ekenstierna

Träd i horisontellt läge – en ny upplevelse

Jag har nu varit trädgårdsmästare för Norrvikens trädgårdar utanför Båstad sedan i oktober och sedan
jag började har jag fått ett helt nytt perspektiv på träd. De är högst dynamiska och föränderliga i sitt
utseende. Framför allt när de hamnar i horisontellt läge.
Norrvikens Trädgårdar ligger ett par kilometer utanför Båstad och blev 2006 utsedd
till Sveriges vackraste park; en utnämning
jag personligen har lite svårt att förstå med
tanke på standarden. Inte bara att fasta anläggningar som trappor, gångar, belysning
och annat var i dåligt skick. Trädgårdarnas
siktlinjer var igenväxta eller på god väg att
bli det. Utsikter och vyer var totalt på väg
att försvinna. Vackra solitära träd och karaktärsträd håller på att drunkna i frösådd
ask, alm och bok. Här behövde gallras,
inget snack om saken. Och jag behövde
kunna köra motorsåg för att klara av det.
Jag har hela tiden haft en skeptisk hållning till motorsågar eftersom jag i min
livliga fantasi kopplat ihop dem med hård
beskärning och toppkapade träd. Men när
jag tittade ut genom mitt kontorsfönster
och såg vattenträdgården, upptäckte jag
att jag knappt kunde se gångarna, trapporna, vattentemplet eller dammarna.
Det kändes sorgligt eftersom det är en så
fantastisk plats.
Sagt och gjort! Jag gick Skogsstyrelsens
motorsågsutbildning och klarade den. Det
var en helt ny upplevelse att gå denna kurs
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eftersom detta handlade om att lära sig
det tekniska slutsteget i en virkesproduktion utan något om beskärning, trädens
hälsa eller liknande. Men trots denna helt
annorlunda värld för mig, var kursen var
oerhört bra. Vi hade en engagerad och
säkerhetsmedveten kursledare som med
god pedagogik förklarade bästa och säkraste sättet att nedbringa ett träd. Och jag
upptäckte genast en sak: Att fälla träd är
spännande! Det är lite farligt, fysiskt krävande och kräver god koncentration. Att
förbereda sig inför en trädfällning är lite
som att förbereda sig inför en fotbollsmatch. Båda kräver att all utrustning och
säkerhetsdetaljer finns på plats. Rutinerna
kan liknas vid en uppvärmning och inskjutning. Byxor och stövlar på, hjälm på.
Motorsågens säkerhetsdetaljer kollas. Kedjan skarp. Fällkrok, första förband, fällkilar, brytjärn och så vidare.
När jag tidigare pratat om trädfällning
har jag tänkt på enstaka punktinsatser.
Men jag har tänkt helt fel. Trädfällning
och gallring är en högst återkommande
skötselinsats som måste göras med regelbundna intervall. Stora intervall visser-

ligen, men likväl med regelbundenhet.
Skillnaden är dock att förändringarna blir
väldigt stora mellan att fälla ett träd och
att ta bort ogräs. Det är dessa förändringar
som kan vara svåra för en bred allmänhet
att förstå och speciellt på en så omhuldad
och omdiskuterad plats som Norrvikens
Trädgårdar. Många fler träd kommer att
behöva fällas för att bevara trädgårdarnas
siktlinjer och ursprungliga struktur. Men
det är också det som är så fantastiskt med
trädgårdarnas natur. De är högst dynamiska och föränderliga i sitt utseende. Precis
som träd och skillnaden mellan dess upprätta och horisontella läge.

Birger Ekenstierna är
hortonom och trädgårdsmästare på Norrvikens Trädgårdar Följ
arbetet på Norrvikens
Trädgårdar på http://
norrvikenstradgardar.
blogspot.com

Birger Ekenstierna

favo rite n

FOTO Per Stjernberg

Mitt
favoritträd
annons

När jag tänker tillbaka på träd
som betytt mycket för mig som
barn kommer jag alltid att tänka
på Snusbullra-eken. Denna
jätteek (7,56 meter i omkrets)
skramlade vi förbi i vår folka
under somrarna på de slingringa vägarna till farmor och
farfars sommarstuga.
Det som alltid fascinerat
mig är trädets unika historia som idag finns återgiven
på en skylt vid trädets stam.
”I slutet av 1800- talet levde i Tyresö en gammal gumma, som kallades för Bullran. Här i eken bedrev
hon en liten affär, där hon sålde
snus och karameller till förbipasserande. Eken var ihålig och på den
tiden försedd med en dörr.”
Undra på att trädet var ett
mystiskt sagoträd för mig som
barn. Och kanske är det trädets förtjänst att jag idag är bosatt i mina farföräldrars sommarstuga och passerar trädet
varje dag på väg till mitt arbete
med, ja just det, träd.
Per Stjernberg
Du har säkert också ett
favoritträd? Skicka in en bild
och några rader om var det står
och varför du tycker det är
speciellt. maja.bellem@spray.se

Vassa tänder!
Sugoi
Bladlängd
360 mm

Ibuki
Bladlängd
390 mm

Natanoko
Bladlängd
330 mm

Zübat
Bladlängd

Gomtaro
Bladlängd

240/330 mm

240/270/300 mm

Silky Hölstersågar är världsledande och av absolut högsta kvalitet.
Box 2 • 791 21 Falun • Tel. 023-296 55 • Fax 023-393 23
info@gronytekonsult.se • www.gronytekonsult.se
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FOTO Rune Bengtsson

upprope t

Upprop för Populus
Under min tid som ansvarig för Träd- och buskuppropet inom POM, Programmet för odlad mångfald
var släktet Populus ett av dem som jag ägnade en hel del tid och intresse åt. Orsaken till det är att den
biologiska mångfald som vi har idag är starkt hotad. Man behöver bara tänka på diskussionen om
rotinträngning i ledningar i mark för att finna en viktig orsak till att popplarna i rask takt försvinner
ur stadsmiljön.
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pel (Populus x canadensis ’Marylandica’).
En viktig samarbetspartner i poppelprojektet är Per-Ola Fritzon som tidigare var
verksam vid Stockholms gatukontor. Vi
har båda ungefär samtidigt blivit mycket
intresserade av detta släkte. Förhoppningsvis skall vårt intresse resultera i en bok så
småningom.
Vi vill få in uppgifter om stora poppelträd så att vi kan bestämma vad det är för
art eller sort innan det är för sent. Med
stora menas att de har ett stamomfång i
brösthöjd på tre meter eller mer och/eller
en topphöjd på ca 25 meter eller högre.
Tips kan lämnas till Rune Bengtsson, rune.
bengtsson@ltj.slu.se, telefon 040-415150

och Per-Ola Fritzon, arborum.fritzon@telia.com, telefon 070 - 354 78 60.
Rune Bengtsson

FOTO Leif Andersson

Popplarna blev populära mot slutet av
1800-talet och användes ofta fram till ca
1970. Därefter har nyplantering i stort sett
upphört.
Under glansperioden planterades de i
sådan grad att till exempel Stockholm fick
en variation som tycks överträffa den som
finns (eller har funnits) i Helsingfors som
är ansedd som popplarnas huvudstad. Tittar man ut över Stockholms stadsbild är
det inte bara pyrmidpopplarna som gör
sig påminda. På många håll i stan finns
ännu grova träd av jättepoppel (Populus
trichocarpa), en sorts goliatpoppel (Populus
x canadensis ’Bachelieri’), berlinerpoppel
(Populus x berolinensis) och marylandpop-

ve t e nsk a p

Vatten från jord till blad
För att vatten ska kunna röra sig från jorden till trädens rötter
måste det finnas så kallat ”växttillgängligt vatten”. Detta är det
vatten som finns tillgängligt i jorden mellan två extremer,
fältkapacitet och permanent vissningsgräns.
Fältkapacitet är den nivå då marken har
nått sin maximala vattenhållande förmåga.
Permanent vissningsgräns är, som namnet
antyder, när marken är så torr så att inget
vatten kan tas upp av trädets rötter.
Vatten rör sig från områden med hög
koncentration av vatten till lägre koncentration och på så sätt börjar vattnets
rörelse till plantans rötter. Rötter har en
högre koncentration av upplösta ämnen
(mineraler och partiklar i saven) och därmed en mindre mängd vatten i sina celler.
Därmed rör sig vattnet med lätthet från
jorden in i rötternas celler.
Den största mängden vatten absorberas
av rötternas rothår och i de allra minsta
rötterna, så kallade finrötter som är mindre än en decimeter långa. När vattnet i
jorden tagits upp av rothårens eller finrötternas celler transporteras vattnet från
cell till cell genom rotens centrala vaskulära system (stele). Det vaskulära systemet
(organismens kärlsystem för transport av
vätska) som börjar i de fina rötterna är
sammankopplade hela vägen upp till bladens nerver. När rötterna tar upp mer vatten och mineraler så byggs ett tryck upp.
Detta sätter igång vätskans rörelse upp i
trädets stam, men bara en liten bit.
I det vaskulära systemet (xylem och floem vävnad) är vattnet bundet till ledningsvävnadens vägg på samma sätt som insidan av ett sugrör kan hålla en viss mängd
vätska. Om man tittar noga på sugröret ser

man att vattnet inte bara är bundet och
rör sig längs sugrörets vägg, utan även har
en något högre nivå jämfört med den omgivande vätskan i glaset. Samma fenomen
som orsakas av adhesionskraft (molekylär
attraktion mellan två kroppar vid nära
kontakt) i sugröret finns också i trädets
vaskulära system.
För att vattnet slutligen ska kunna stiga
upp ända ut i bladens nerver måste vattnet
skapa en kontinuerlig vattenpelare. Enligt
kohesionsteorin skapas ett negativt tryck
(sug) när trädens blad avger vattenånga
från klyvöppningarna (transpiration). När
vattnet avdunstar (evaporation) dras den
befintliga vattenpelaren upp i det vaskulära systemet för att ersätta det vatten som
förlorats.

Konferens om
vatten och träd

Örjan har varit drivande med att föra samman nätverk mellan VA-sidan och den
“gröna sidan”.

Inför kommande seminarium i
Malmö 8-9 april har Trädbladet
talat med Hans Bäckman, VD för
Svenskt Vatten.
Hur startade samarbetet?
- VA-branschen har under de senaste
15 åren stöttat forsknings- och utvecklingsprojekt om rötter som växer in i
avloppsledningarna där Örjan Stål,
SLU/SWECO haft en nyckelposition.

Gary Johanson
Svensk översättning Per Stjernberg
Gary Johanson är
professor i ”Urban and
Community Forestry”
på University of
Minnesota, Department
of Forest Resources.
Texten är tidigare
publicerad i “Minnesota
Shade Tree AdvocateSpeaking Out For
Community Forests”
vol. 9 nr. 3.

Varför handlar konferensen om VA,
träd och dagvatten?
- Det som förenar dessa tre delar är att dagvattnet kan vara en resurs för träden. Det
är också en klar trend att hantera samhällenas dagvattenavrinning med öppna och
mer långsiktigt hållbara lösningar, och det
bygger på nära samarbete mellan samhällsplanering, park och VA-avdelningarna. Vi vill också minimera problemen med
rotinträngning i avloppsledningar. Det är
ju som bekant trångt om utrymmet i våra
städer och samhällen.

Trädet klarar
mer än pumpen
Här är en klassisk fråga med ett
svar som publicerats i tidningen
Ny Teknik 2003-09-17.
Fråga: Hur kan ett träd högre än 10 meter få
upp vatten från roten till lövverket i toppen?
En vanlig pump kan inte suga upp vatten
så högt. Detsamma gäller för kapillärrör.
Stig Olsson, Lerum
Svar: Två mekanismer verkar: rottryck och
transpirationssug. Rottrycket uppkommer
genom osmotisk pumpverkan i rötterna.
Det osmotiska trycket i cellerna i och närmast intill rottrådarna är högre än det är i
den omgivande marken. Denna osmotiska
tryckgradient suger in vatten i rotsystemet.
Den pressar vattnet vidare uppåt, från rötterna genom stammens ledningsvävnad i
riktning mot lövverket.
Transpirationssuget uppstår, när vatten
ångar bort från lövverket genom uppvärmningen från solen, varvid vatten sugs från
ledningsvävnaden in i lövverket för att
ersätta de förångade vattenmolekylerna.
Detta sug beror på de stora kohesionskrafterna mellan vattenmolekylerna.
En teknisk parallell till rottrycket är att
en vattenpump som skall lyfta upp vatten
till högre höjd än 10 meter måste placeras
i nedre delen av ledningssystemet, så att
den trycker upp vattnet. Det går inte att
suga upp vatten med en pump som befinner sig mer än 10 meter ovanför källan.
Sten Walles, Lidingö
Vad vill ni uppnå med konferensen?
- Jag hoppas att konferensen kommer att
stimulera samarbetet över kompetensgränserna på övergripande nivå liksom på
kommunnivå, och att det blir ett forum att
få veta mer om goda exempel. Det händer mycket inom detta ämnesområde i
Sverige och utomlands. Det är viktigt att
informera om kunskapsläget för hur både
träd och avloppsledningar skall “må bra”.
Jag ser denna konferens som en viktig del
i det fortsatta samarbetet.
Maja Bellem
mer information på
www.svensktvatten.se/Kalendarium
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Kvalificerad Yrkesutbildning

annons

ÖREBRO PARK- och
TRÄDGÅRDSMÄSTARUTBILDNING 63 poäng
i samarbete med näringslivet

Örebro Park- och Trädgårdsmästarutbildning
erbjuder en varierad utbildningsväg för dig som
vill arbeta inom anläggning och skötsel eller
inom växtbutik/gardencenter.
Örebro Park - och Trädgårdsmästarutbildning
har arbetats fram tillsammans med näringen i
Örebroregionen med omnejd, vilket garanterar
en verklighetsförankrad utbildning där praktik
och teori går hand i hand.
Utbildningens längd är 63 veckor (63 p). Av de
63 poängen genomförs 1/3 del (21p) som LIA.

LIA står för lärande i arbete och det innebär att
man är ute på olika arbetsplatser och får en del
av sin utbildning där.
Utbildningen på företagen ger dig praktiska
erfarenheter inom yrket samt möjligheter för
dig som studerande att få goda kontakter med
näringslivet.
Efter slutförd utbildning har du möjlighet att
arbeta på växtbutiker, t ex gardencenter,
skötsel och anläggningsföretag, bostadsföretag,
kyrkogårdsförvaltningar, idrottsanläggningar och
parkförvaltningar.

Välkommen till

Kvinnerstaskolan
Axberg, 705 91 Örebro Telefon 019-21 68 00, Telefax 019-21 68 80
22 trädbladet #1 2008
www.kvinnersta.orebro.se
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Tips mot kylan
Jag har inte klättrat i träd särskilt länge. Inte med tanke på hur stor del av mitt liv jag har spenderat i
bergen. Den disciplin inom klättringen som ligger mig varmast om hjärtat är också den kallaste – alpin
vinterklättring. Jag är en ganska frusen själ och får ofta frågan hur jag står ut.

FOTO R. Qwint

Det tycks mig omöjligt att besvara denna på ett ärligt sätt
och jag säger ofta något i stil
med ‘’vari ligger utmaningen
med vinterklättring om du inte
fryser?’’ Men samtidigt som vi
ägnat oss åt denna, i betraktarens ögon svårförklarliga
sysselsättning, har vi gjort allt
vi kan för att komma på hur
vi ska hålla oss lite varmare.
Händerna har oftast varit det
största problemet.
Här står arborister och alpinister inför samma dilemma.
Med för tjocka och varma
handskar kan vi inte utföra
det vi vill utföra. Om du aldrig
upplevt arbetet under vinteråret som ett problem, på grund
av att dina händer förvandlats
till oanvändbara isklumpar,
kan du sluta läsa här. Till er säger jag grattis och vänder mig
nu till alla människor.
Håll i minnet att nedanstående tips på hur kylan hålls
stången är vad jag och mina
vänner anser fungera på oss.
Eftersom vi alla är olika är det
med andra ord inte säkert att
recepten fungerar på just dig.
Lösningarna är vidare alldeles
ovetenskapligt testade men
en kort förklaring ges ändå
till hur de tycks verka. Den
ordning i vilken de återges
har, med undantag för Aspirin som tycks fungera bäst,
inget samband med hur väl de
fungerar. En riktigt alpin dag
kombinerar jag samtliga.

Aspirin
Eller snarare medlet Acetylsalicylsyra som även åtefinns i
till exempel Magnecyl. Tunnar
ut blodet och förbättrar därmed blodcirkulationen. Det
tar vanligtvis 30-60 minuter
innan effekten visar sig och
den är som starkast efter ca
två timmar. Jag brukar ta en
500 mg-tablett var 5-6e timme.
Som jag förstått det ska ett
någorlunda regelbundet
användande inte vara skadligt
men läs gärna läkemedlets
förskrifter och avgör själv.
Handledsvärmare
Just vid handlederna ligger
våra blodkärl extra ytligt och
det blod som ska ut i fingertopparna hinner här kylas
ned. Klipp av två uttjänta
sockor där du tror det blir bra
och gör ett hål för tumme där
hälen din en gång satt. Så gott
som gratis.
Shake’n Warm
En liten magisk eller kemisk
påse, som kan kombineras
med handledsvärmare. Bör
ej läggas direkt på huden eftersom den i så fall kan fungera för bra. Återanvänd istället
sockorna du nyss klippt i och
gör nu ett handledsband. Ett
sådant Björn Borg brukade
använda. Detta träs ovanpå
handledvärmarna och påsen
placeras mellan dessa.
Vitlök
Återfinns i kapsel,tablett eller
naturlig form. Har samma
funktion som Aspirin men i
mitt tycke svagare effekt.
KPN
Kontrollerad Preventiv
Nedkylning. En populär
metod förr i tiden. Numera
bortglömd men effektiv och
välbeprövad. Strax innan det
är dags att klättra kramar
du omsorgsfullt och väl en
snöboll. När dina händer har
samma temperatur som den

isbit du nu kramar räcker
det. Vänta ett slag och veva
sedan frenetiskt på armarna.
Värmen brukar hålla i sig så
länge du är aktiv. Upprepa när
du åter blir kall. Att blåsa på
händerna för att få liv i dem
är inte så effektivt som man
kan tro på grund av fukten i
utandningsluften. Värm dem
istället i nacken, i armålorna
eller i ljumskarna.
Mat och dryck
Detta torde vara det svåraste
sättet att behålla värmen i
detta yrke – ät och drick! Påståendet är dessutom en sanning med modifikation. Å ena
sidan tycks det vara svårare att
behålla värmen i händerna
efter en lång dags arbete
med begränsat närings- och
vätskeintag. Detta eftersom

kroppen hellre använder den
begränsade mängd energi
som finns kvar till de centrala
och livsuppehållande organen
närmast hjärtat. Men om du
tillexempel äter en rejäl luch
sent på dagen då du redan
ligger på minus i energi-intag
kräver matsmältningen också
energi och detta kan leda till
att det blir ännu svårare att
hålla händerna varma. Lösningen torde vara en konstant
tillförsel av mat och dryck i
små doser.
Magnus Eriksson
k2magnus@hotmail.com
Har du några uppfinningsrika tips för att hålla
värmen under vinterjobben? Skriv eller hör av dig
till redaktionen!
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Säkerhet och osäkerhet i trädvården
När trädvårdsbranschen diskuterar säkerhet i jobbet kommer ofta klättrande arboristers olyckor och säkerhetsrutiner upp. Kanske inte för att de har fler
olycksdrabbade än andra som arbetar med träd i gatumiljöer eller som gör tunga lyft i odlingarna, som transporterar träd, vatten, jord eller som planerar och
beslutar om träd vid skrivbordet. Men klättrarnas olyckor är dramatiska och dessutom är säkerhetsreglerna för jobben inte generellt fastlagda.
Klättrarnas olyckor och säkerhet angår oss alla. Om branschen klarar att göra och komma överens om ett bra regelverk som beställarna sedan ser till blir
styrande i upphandlingarna, så blir det en garanti för att stora träd fortfarande kan skötas med det fina instrument som det innebär att en människa kan klättra
upp i träden, se detaljer och ligga nära där snitten ska läggas. Trädvården behöver klättrare liksom annan personal.
Vi hoppas att detta nummers artiklar ger kunskap och tankeställare för många som har träd i jobbet, och vi välkomnar som vanligt synpunkter och idéer
om fortsatt behandling av ämnet.

Hur många olyckor?
Det är inte lätt att ta reda på hur stor olycksrisken är för trädvårdare och arborister i Sverige.
De trädrelaterade arbetsskadeolyckor som lämnats in till Arbetsmiljöverket direkt eller via
Försäkringskassan har hamnat under flera kategorier, och försök till tolkning av ett tjugotal
rapporter leder inte till att man kan se vilka skador som är våra.
Yrket arborist finns med i registren, men
alla olyckor är inte listade som specifika sådana. Även arborister halkar ju och krockar i sina jobb, och i en hel del statistik ser
man inte skillnad på den som skadats av en
trädstam, en gräsklippare eller motorsåg.
I sektorn som kallas ”skötsel och underhåll av gröna ytor” är det ”Trädgårdsanläggare m fl” som råkat ut för flest olyckor.
Under fyra år mellan 2003-2007 skadades
126 personer. Näst mest drabbade gruppen i gröna sektorn var ”anläggningsarbetare m fl” med 18 skadade under samma
period. Därefter har ”trädgårdsodlare”
drabbats med 17 skadade, medan alla andra yrkeskategorier som t ex gatuanläggare, smeder, fordonsförare, vaktmästare,

byggnadsträarbetare, bönder och andra
haft färre än fem skadade under samma
period.
Arboristernas och de markarbetande
trädarbetarnas olyckor kan ha hamnat under flera kategorier också när man tittar
på typ av skador i hela gröna sektorn. Förlorad kontroll över handverktyg (33 personer), föremål (31 personer), transportutrustning (25 personer) är det som beskrivs
som de största skadeorsakerna under de
senaste fyra åren.
Därefter är det fall som är vanligast,
men inte höga fall. Fall från höjd (14
personer), fall från samma nivå (26 personer), lyfta, bära, resa sig (15 personer),
gå tungt, feltramp, snubbla, halka (13 per-

Fem frågor om olyckor

1

Cilla Lundström

Vilken erfarenhet har du av olyckor/tillbud
i samband med trädjobb?

Simon Jones, arborist sedan åtta
år, driver företaget Jones Trädvård i
Stockholm.

1 För flera år sen föll jag 6-8 meter i ett

träd och bröt ett par revben. Jag har också
sett flera allvarliga motorsågsolyckor.

2 Det har gjort mig mer uppmärksam
och försiktig.

tade bara för mina närmsta kolleger. Vilket
antagligen var fel i det långa loppet.

5 Nej, det behövs bättre kommunikation mellan företagen och kolleger. Vi har
inte så bra samarbete eftersom det är konkurrens.

3 Tyvärr så sker faktiskt olyckor, men
det är mer sannolikt att dom händer om
man har bråttom och stressar.

Elinor Aresund studerar andra året på
Hvilans 2-åriga KY- utbildning med inriktning arborist. För tillfället gör hon
sin praktik på Trädmästarna i Stockholm.

4 När jag hade ramlat kände jag mig ge-

1 Jag har inte varit med om några olyck-

nerad över vad som hade hänt så jag berät-
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soner), förlorad kontroll över maskin (13
personer), ras, fall, glidning av material
uppifrån eller från samma nivå (19 personer), bristning av material i fogar, kopplingar (7 personer).
Detta visar att lika många skadas genom
att halka och snubbla på marken som av
fall från höjder. Åtminstone om man ska
försöka tolka statistiken.
Motorsågar nämns som yttre orsak i
åtta av olyckorna, vilket är ungefär samma
antal som för de där glatta golv och mark
och spadar beskrivs som yttre orsak. Stegar
nämns i endast ett av olycksfällena.

or. Men man hör väldigt mycket om olyck-

t e m a sä k e r h et

Många dödsfall i USA
Den mest initierade statistik som Trädbladets redaktion hittat från USA
gäller 2003. Men den stöds av flera källor och det finns senare artiklar
som beskriver att siffrorna är desamma för åren därefter. Tyvärr.
Så här skriver en av de största nordamerikanska trädvårdstidningarna Tree
Care Industry: 30 av 100 000 personer
anställda i trädvårdsföretag dör varje år.
Vissa år fler än så. Det är fler än i de flesta
branscher i USA. Nordamerikanska poliser och detektiver har en dödsstatistik på
13,5 personer på 100 000. Tidningen gör
ett försök att tolka sina rapporter om allvarligt skadade och döda i trädvårdsbranschen och gissar att det ”inte är fler än” en
person på 1 000. Men också det är många.
I stort sett alla arborister i USA känner någon som blivit allvarligt skadad eller som
dött under arbetet.
Är yrket säkrare i Sverige? Vi vet inte.
Trädbladet har ägnat flera arbetsdagar åt
att försöka skrapa fram fakta och statistik,
bland annat med hjälpsam personal på Arbetsmiljöverket. Mer om det vi fann i artikeln på sidan 24.
Om det finns 200 anställda i svenska
trädvårdsföretag idag och om olycksfrekvensen skulle vara densamma som i USA
så skulle det gå 15 år mellan dödsfallen i
Sverige. Men vi vet inte hur olycksfrekvensen här ser ut. Helt klart är däremot att
allt fler arborister här känner någon som
antingen råkat ut för en allvarlig incident,
eller som skadats i en olycka.
Under åren 1991 till 2000 dog minst 587

trädvårdare i USA enligt tidningen, dvs
nära 60 personer i snitt per år. Och hur
dog de? Statistikens fyrkantiga kolumner
säger ”under transport, kontakt med ett
föremål, under fall, vid brand” mm. Den
vanligaste dödsorsaken faller under kategorin ”kontakt med ett föremål” (40%).
Föremålet är allra oftast en gren och näst
vanligast trädet själv, i stort sett alltid ett
riskträd. Nästan lika vanlig yttre orsak till
död är fall (35%), där några fall på 9 meter var dödande, medan flertalet fall över
12 meter dödade klättraren. Den tredje
yttre orsaken är kontakt med elledningar
(15%), flertalet genom indirekt kontakt. I
övrigt drabbas arborister och trädvårdare
av dödsfall under transportkörningar, 13%
eller 47 personer dog under transporter.
Motorsågar skadar trädvårdare, men orsakar mycket sällan dödsfall.
Artikelns skribenter Dr John Ball och
Shane Vosberg drar följande slutsatser:
• Trädvård är ett lagarbete – man är bara
så säker som den minst tränade medarbetaren. Både markarbetare och klättrare
behöver säkerhetsträning.
• Om branschens folk blev bättre och
noggrannare i att bedöma riskträd skulle
dödsolyckorna minska.
• Ett säkert körsätt också med de tyngre
transportbilarna är inte omtalat som en sä-

kerhetsfråga i branschen, men borde vara
det.
• Skadas gör fler yngre arborister än äldre,
medan fler av de äldre, mer erfarna dör.
För varje år man klarat sig läggs till en
självsäkerhet som inte gagnar trädvårdaren. Författarna manar till tankesättet att
nära 1 på 3 000 dör varje år, och att man
varje år drar bort ett av sina lyckosamma år
och därmed står inför ökad risk. För varje
år behöver man vara lite mer, inte mindre,
försiktig.
• 12 meter och högre är arboristens ”dödszon”. Några men alltför få trädföretag börjar debitera mer vid jobb över den höjden.
De flesta arbetar fortfarande endast med
betalning per timme.
Cilla Lundström

Tree Care Association, TCIA bildades
1938 och är idag en medlemsorganisation
med 2 000 trädvårdsföretag. Utvecklar
säkerhets- och utbildningsprogram och
trädvårdsstandarder, certifierar företag och
är arrangörer av den stora trädvårdsmässan
TCI Expo.

www.treecareindustry.org

2

Hur har olyckor/tillbud påverkat ditt arbete med träd?		

4

Hur delar du med dig av dina erfarenheter?

3

Vad tror du är vanliga orsaker till olyckor? 			
							

5

Tycker du att branschen hanterar olyckor på ett bra sätt, eller 		
har du förslag på hur arbetet med olyckor kan förbättras?

or på. Även i klassen har det förekommit
olyckor, någon som sågat av sitt rep, men
jag har aldrig varit närvarande och det
har alltid gått bra. Vi försöker alltid att
diskutera igenom incidenterna efteråt.

2 Jag funderar på orsaken till olyckorna
och det gör att jag är lite extra försiktig.
Jag hörde om en olycka som berodde på
en skitig karbinhake och då håller man
lite extra koll på det. Vi snackar ju mycket
om det i skolan men annars tänker jag
nog inte så mycket på det.
3 När man är stressad händer det
nog mycket olyckor. Jag tror det är den
mänskliga faktorn. Man slarvar med

utrustningen eller viftar till med sågen
så linan går av.

4 Snackar med de omkring mig. Både
med kollegorna på de olika företagen jag
jobbat på och med klassen. När det skett
en olycka pratar vi i skolan om vad som
hänt och vad som blir konsekvenserna av
det, men inte så mycket om vad som var
den bakomliggande orsaken eller hur det
kan förhindras.
5 Jag har dålig koll, har ju inte varit
på något företag någon längre tid. Det
handlar nog mycket om att den enskilda
arboristen måste ta eget ansvar för säkerheten.
trädbladet #1 2008
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Paul Bernard är arborist och driver
Bernard Trädtjänst. ISA-certifierad arborist sedan 2001.

alltid någon man känner till eller någon
som man jobbar med känner till.

2 Att jag tänker mer på att inte stressa,
att inte låta sig påverkas av tidspress. Jag
tror att det oftast är det som påverkar. Man
är envis och vill hinna klart för dagen eller
med en viss mängd träd. Det gäller att vara
uppmärksam på när man börjar bli trött.
3 När man blir trött och stressad - tidspress.

1 Jag tror att de flesta som jobbar som
arborist har råkat ut för någon sorts olycka
eller nära ögat erfarenhet, jag inräknad.
Jag har haft tur - lyckligtvis så slutade den
värsta olycka jag har haft med bara några
stygn.

4 Diskuterar under luncherna, särskilt
på senare tid. Det man känner är att det
kan faktiskt hända en själv eller någon
runtomkring. Att någon faller ur ett träd
behöver inte ha något med hur klätterbegåvad man är. Det är nog ofta väldigt
mänskliga faktorer som spelar in. Även
den bäste kan bli trött och distraherad.
Jag tror det är viktigt att arbeta med
medarbetare som vet på ett ungefär vad
man är kapabel till och hinner med. Då
kan man undvika dagsscheman som pressar en för mycket.

2 Det har gjort att jag arbetar säkrare.
Jag har lärt mig av mina egna olyckor och
andras, och det har gjort mig mer medveten.

2 Jag får statistikrapporter från HSE,

3 Brist på erfarenhet, stress och trött-

Health & Safety Executive i Storbritannien. Om en modell av karbinhakar varit
inblandad ett flertal olyckor ser vi till att
inte använda den. Det är viktigt att dra erfarenhet av andras tillbud. Jag skulle vilja
att man kunde lägga upp information om
tillbud på Internet. Sådan finns idag på
treebuzz.com.

het. Men efter en olycka kan man känna
det som att huvudorsaken var dumhet.

4 Jag pratar med kollegor om jobbet
och andras olyckor men om jag tänker efter så har man inte så stor lust att ta upp
sin egna olyckor.

5 Jag tycker att man som arborist måste
ta ansvar för sin egen säkerhet och följa
grundläggande ”do’s and don’ts” men företagen har en ansvar för oerfarna arbetare. De borde vara extra försiktiga med
nybörjare och verkligen se till att de följer
reglerna när de arbetar och på det sättet
minimera risken att olyckor kan ske.
Människor kan lära sig av andras misstag
och lära sig att bli mer säkra så det kanske
vore en bra idé att ha nåt slags webforum
där man kan diskutera olyckor bland annat. Det kanske finns redan…?
Emma Morin, klättrande arborist. Gick
ut Hvilans arboristutbildning våren
2007.

1 Jag har inte jobbat så länge i branschen och har inte varit med om några
allvarligare olyckor.
Visst händer det att man råkar skära sig
på handsågen ibland men inga större tillbud. Det är mer att man hör om olyckor
som hänt - speciellt nu på senare tid. Det
är ganska få arborister i Sverige så det är
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några blåmärken och han var chockad.
Händelsen gjorde att vi införde nya bestämmelser - att också visiret på hjälmen
ska vara nedfällt om man ska stå i skottlinjen. Vi har sedan dess inte haft större skador uppe i träden. Men en förman ville
ha ersättning för en ryggskada en gång ett
halvår efter skadan, men den var inte införd i den bok vi har för olycksrapporter. I
den skriver vi ner alla skador, även mindre.
Om det krävs första hjälpen eller sjukvård
anmäler vi det till Arbetsmiljöverket. Men
vi har aldrig haft så allvarliga incidenter
vad jag kan komma på.

5 Svår fråga, jag vet faktiskt inte riktigt
hur en olycka följs upp.
Jag kan känna att man gärna skulle vilja
veta mer om olyckorna. Vad som hände,
orsaken bakom, i vilket sammanhang osv.
T ex var i trädet befann sig klättraren när
det hände? Var han/hon långt ute på en
gren när olyckan inträffade eller var det
in till stammen. Vilken slags lina och knop
var det? Efter hur många arbetstimmar?
Sådan information kan vara viktig för alla
som arbetar inom yrket. Den som kan svara bäst på frågorna är den som råkade ut
för olyckan.
de Gourét Litchfield, driver Svensk Trädvård och Utbildning AB, utbildad arborist
och verksam som inom EAC, ISA och i
styrelsen för Svenska Trädföreningen.

1 Den enda olyckan jag varit med om
skedde på marken för ca 20 år sedan.
Vi använde en vinsch för att fälla och en
gren träffade en kille i bröstet. Det gav

3 Brist på koncentration, brist på erfarenhet och stressig arbetsmiljö. De mest
olycksdrabbade är de unga och de erfarna
över 45 år. För de unga beror det på erfarenhetsbrist och för de äldre beror det
på att man blir nonchalant med åren om
man inte själv varit med om någon olycka.
4 Vi hade ett trädmöte med Svenska
Trädföreningen för två år sedan där vi
samlade klättrare och där jag presenterade forskningsresultat om hängtrauma.
Det är allas ansvar att vara informerade
och uppdaterade. Det är också allas ansvar
att informera sina medarbetare. Där är
Trädbladet en viktig länk för att sprida information. Som representant för ISA och
EAC reser jag mycket och ser det som en
uppgift att sprida den värdefulla information jag får.
5 Olyckor är inget att skämmas för och
det är viktigt att man inte försöker dölja
vad som hänt. Det är till allas fördel om
vi kan dela våra erfarenheter. Jag respekterar verkligen företag som har en öppen

t e m a sä k e r h et
policy, men jag förstår samtidigt att man
tycker det är pinsamt efter man haft en
olycka. Så borde det inte vara.
Jag skulle vilja ordna en workshop om
olyckor där John Ball, som är specialist på
olyckor inom vårt yrke, kan dela med sig
av sin kunskap.
Daniel Daggfeldt, klättrande arborist, driver företaget Trädmästarna sedan 12 år
tillbaka.

policies och vårt sätt att arbeta. Men jag
tycker att vi har det som krävs av ’safety
policy’.

3 Jag har gått igenom alla våra olyckor
och i samtliga fall har arboristen gjort
något man inte skulle ha gjort - frångått
regler kring skyddsutrustning eller säkerhetsrutiner. Man kan fråga sig varför arboristen gjort det och jag tror att det i vissa
fall varit på grund av oerfarenhet och i andra fall att lång erfarenhet gjort att arboristen hoppat över säkerhetsdetaljer.
De som framfört kritik mot oss tror att
orsakerna varit att vi håller ett för högt
tempo men inga av de drabbade säger att
det varit orsaken. Ingen av olyckorna har
heller skett på övertid. Nu håller vi lugnare takt än för några år sedan men har
ändå haft några olyckor så jag tror inte att
de orsakats på grund av det eller för att vi
ibland gör jobben klara även efter kl 16.

varit med små handsågar. Jag har jobbat
med det här i 12 år men jag har inte varit
med om att någon skadat sig med motorsåg. De olyckor jag varit med om har varit
köttsår.

2 Vi övar på olyckor men jag har aldrig
varit med om något katastrofalt. Eftersom
jag inte varit med om någon olycka, har
det inte påverkat mig. Men vi arbetar med
säkerhetstänkande. Det är klart att saker
händer, men om man arbetar lugnt, så blir
det inte så stort. Men man ska inte testa
gränsen.
3 Trötthet, värme och stress.

4 Vi kommunicerar mycket inom före-

1 Jag har själv haft några allvarliga tillbud. Dem har jag lärt mycket av. I egenskap av företagare har jag haft anställda
och underleverantörer som haft tillbud
och olyckor. Lyckligtvis har ingen lett till
allvarliga eller bestående men. Vi har haft
fall- och skärolyckor.
En olycka blir alltid jobbig, framförallt
för den olycksdrabbade men också för
alla på en firma, för alla kollegor och för
hela industrin. Först kommer chocken,
man har möten med hela personalen, den
drabbade, anhöriga, sedan ser man över
rutiner, och det blir under en tid mycket
fokus på olyckan. Alla känner sig drabbade och det är bra, alla behöver bearbeta
en olycka.

2 De tillbud jag själv haft har gjort att
erfarenheten sitter i nästa gång man är
där. Lättare tillbud som man kan diskutera med lärare eller kollegor är ett bra sätt
lära sig jobba säkert.
På Trädmästarna leder varje olycka till
mycket internt snack kring säkerhetsrutiner där alla säger vad de tycker. Vi har
infört nya rutiner men grundsäkerhetstänket är detsamma sedan vi startade.
Sedan några år har vi ett skyddsombud
och det har varit ett stort lyft. Att rapportera till Arbetsmiljöverket är också
utvecklande. Att både den drabbade,
skyddsombudet och jag som företagsledare skriver under rapporten gör också
att vi automatiskt diskuterar oss fram till
detta gemensamt. I vissa fall leder rapporteringen till förändringar, i andra fall
inte.
Varje gång en olycka har skett har jag
och vi rannsakat oss själva, våra säkerhets-

taget och så har vi två livräddningsdagar
per år där hela firman övar att livrädda i
träd bl a. Vissa kollegor i andra firmor har
vi mycket kontakt med, och med dem som
ringer och frågar när det skett en olycka.
Dessutom blir det en dialog med Arbetsmiljöverket varje gång.

5 Det känns inte som att det hittills varit
en bransch men det börjar bli det genom
Trädföreningen nu. Jag tycker vi skulle
träffas lokalt, t ex arboristerna i de lokalföreningar som finns och ha lokala träddagar där man diskuterar säkerhet. Och
vi kunde jobba tillsammans för att informera Arbetsmiljöverket om arboristyrket.
Vi skulle behöva fler fora för diskussion,
och det skulle minska kraften i den ryktesspridning som sker kring olyckor också.
Ett forum är ju också Trädbladet där man
kan dela med sig av erfarenheter på ett
konstruktivt sätt.
Chris White, arborist som driver företaget Arbor Syd i Skåne. Utbildad arborist
sedan 12 år.

1 De olyckor jag har varit med om har

4 Med övning, klätterövningar, räddning. Vi har allihop tagit förstahjälpenkurs. Jag försöker lära mig av andras
misstag. Även från tidningen, nätet och
vänner.
5 Nej. Jag tror att anställda inte bara
ska diskutera med sin chef (eller den som
driver företaget). Det ska inte gömmas
under mattan, det jag vill är att man som
chef inte sätter den anställde i en situation
som är farlig eller stressad. Med kvantiteten kommer olyckan, med kvalitet blir det
fler jobb.
Maja Bellem
Per Stjernberg
Cilla Lundström

Den vanligaste arboristolyckan är att man blir slagen av en del av ett träd eller får hela
trädet på sig. Därefter är fallolyckor de som får allvarligaste konsekvenserna. Så här
sammanfattar en amerikansk tidskrift vad som sker efter fall från olika höjder:
Höjd
Hastighet		
3m
Ca 27 km/h
9m
Ca 48 km/h
12 m
Ca 56 km/h
			
15 m
Ca 63 km/h
			
21 m
Ca 74 km/h
			

Typiska skador
Sår, armbågar ur led, ryggskador, sällan död
Hjärnskakning, bäcken skador, frakturer, död förekommer
”Dödszonen” där de flesta fall från denna och högre höjder ger
dödlig utgång
Flera ryggmärgsbrott, ryggbrott, skallskador, dödlig utgång
vanligast
Skallskador, sprucken kroppspulsåder, lung skador, dödlig
utgång vanligast
Källa: Tree Care Industry, augusti 2003
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Med erfarenhet från USA

Per Stjernberg är ny redaktör för Trädbladet och klättrande arborist hos Jacksons trädvård i Stockholm.
Dessutom skriver han sitt examensarbete på SLUs jägmästarprogram efter fem års studier. Han kommer
nyligen från ett års arbete i Seattle i ett 6 000-mannaföretag. Trädbladet bad honom berätta hur han
upplevt skillnaderna i säkerhet på jobbet här och i USA.
– Men samtidigt finns det ett större säkerhetstänkande kring tekniska hjälpmedel
och skyddskläder här. När jag kom till Sverige skrattade jobbarkompisarna åt min
utrustning - t ex använde jag hjälm utan
hakband och hade byxor och kängor utan
sågskydd.
Men det fanns fördelar med den amerikanska äldre utrustningen också, berättar
Per. Alla på företaget använde samma och
det gjorde att det var lätt att dela kunskap.

i USA kommer från skogsbranschen och
har fortfarande kvar ”tänket” från det industriella skogsbruket. De som jobbat i
timmerbranschen i 30 år byter inte utrustning i en handvändning. I alla fall inte så
länge de tycker att den fungerar.
Davey Tree Expert Company är trädvårdsföretag som startade 1880 och ägs av de
6 000 anställda. Man utför alla slags trädvårdsarbeten, har egna laboratorier för
analys och egna plantskolor. Med ett så

FOTO Per Stjernberg

Om Sverige och USA förde statistik
på samma sätt, var tror du döds- och
olyckstillbuden skulle vara störst?
– Jag skulle gissa att olycksfrekvensen per
arbetstimme är större i Sverige. Det är en
nyare bransch, man provar sig fram, det är
få som har yrket och det finns ännu inga
gemensamma rutiner och standards. USA
har 160 000 trädvårdare, i Sverige har vi
några hundra arborister.
– Det finns många som övervakar branschen i USA. De stora kunderna är med-

I USA klättrade Per med vad många svenska arborister uppfattar som förra generationens klättringsteknik.

vetna om vilka säkerhetsregler som gäller.
Kunden eller vem som helst på gatan kan
anmäla en om man inte uppfyller reglerna, och man kan bli stämd. I Sverige har vi
ingen tydlig standard, vår säkerhet är mer
byggd på ett allmänt medvetande hos oss
arborister.

28 trädbladet #1 2008

Med sin nya, moderna utrustning är han
långsammare, men det kan också bero på
att det tar mer än ett halvår att vänja sig
tror han.
– I USA börjar alla som skogsstudenter
och väljer sedan att inrikta sig på arbete
med stadsträd. Många som fäller stadsträd

stort företag utvecklas detaljerade rutiner
för säkerhet som ska gälla alla.
– Från det att vi steg ur bilarna var vi
tvungna att följa de säkerhetsrutiner som
ANSI och företaget satt upp. Det handlade
om allt från säkerhetsutrustning, kommunikation mellan klättrare och markperso-

Vilka skillnader ser du på säkerhetsrutinerna?
– I USA fick jag skäll för att jag med dubbelfattning om motorsågen tog av en liten
grenstump. Förmannen tyckte jag riskerade att han skulle få den i huvudet. Hellre
då såga med en hand och hålla i biten. I
Sverige är det alltid fel att såga med en
hand.
– Eftersom allt flisades på plats ville man
ha alla grenar åt samma håll. Det innebar
att man jobbade mycket med enhandsfattning och bollade motorsågen mellan höger och vänster hand. Arbetet var riskfyllt
för killen på marken, eftersom man arbetade och flisade samtidigt som grenarna
fortsatte att komma ner.
– Samtidigt står det i ANSI standarden,
till skillnad från den brittiska NPTC, att
man aldrig får såga med en hand. Så när
chefen kom ut till arbetsplatsen gjorde vi
aldrig det. Det är också en stor skillnad
jämfört med Sverige, den tydligare hierarkin i USA. Man ändrade beteende när
chefen kom.
– Användning av ”fliplines” (lina) med
stålkärna är ett annat exempel på hur
man kunde hantera företagets irrationella
säkerhetsregler. Företagets policy var att
förbjuda dem eftersom det innebär större risker när man jobbar vid elledningar.
Samtidigt tyckte vi alla, också vår chef, att

FOTO Per Stjernberg

nal, klättringsrutiner, hur man sätter upp
skyltar - till hur vi skulle kommunicera
med allmänheten vid incidenter under
arbetet.
– En gång glömde jag att ta på hjälmen när
jag steg ur bilen. Det var en bruten rutin
som rapporterades och som min chef tog
upp i ett av de regelbundna säkerhetssamtalen. Det anmäldes till säkerhetschefen
på huvudkontoret där min förman, inte
jag, fick en prick för bristande säkerhet på
arbetsplatsen. Det var verkligen jättejobbigt som ny på företaget och något jag fick
äta upp under hela min tid på firman.
– Varje onsdag kom chefen med munkar
och kaffe till veckans säkerhetsmöte där vi
bland annat tog upp ”close calls”, riskmoment, tillbud och olyckor. Vi läste igenom
företagets policy om ett specifikt ämne
som t ex modifiering av flismaskiner, stegar, trafikolyckor eller hur skyltar ska sättas upp. Det kunde också handla om utrustning som hade krånglat och andra
frågor som på längre sikt kunde påverka
säkerheten.
– En skylt utanför garaget visade hur
många dagar vi jobbat utan olyckor. Jag
tror det gjorde att vi alla funderade lite
extra på säkerheten innan vi åkte ut på
jobb. I början fanns det också en lista på
hur mycket pengar varje förman dragit in
per månad, men den togs ned. Under min
tid ändrades bonussystemet så att poäng
också gavs för om man inte haft incidenter bland annat.

FOTO Per Stjernberg

t e m a sä k e r h et

Bilar uppställda efter en dag

det är säkrare att använda dem så länge
man inte jobbar nära en elledning. Vår
chef godtog att vi frångick företagets regler men man fick köpa utrustningen för
egna pengar.
– En annan stor skillnad är besprutningsjobben, som görs frekvent i USA. När jag
blev certifierad lärde vi oss om säker hantering och de olika kemikaliernas effekter.
Men samtidigt fick jag en känsla av att
det brast i säkerheten ute på fältet, med
många hemmabyggda lösningar. Den arbetsuppgiften är klart könsuppdelad, det
är tjejer som gör besprutningsjobben.
Vad var orsakerna till dina egna olyckor?
– Jag föll två gånger i USA men klarade
mig bra. Ena gången var från ett lagerträd,
en topp böjde sig och jag föll ned i grenverket utan större skador.
– Säkerhetsbristen vid den olyckan var att
min kollega jobbade längre bort, och han
varken såg eller hörde något vid fallet.
– Det var nog en ganska typisk olycka för
en nyanställd som inte berodde på att situationen var stressad. Man vill visa att man

Flismaskiner

jobbar hårt och kan göra ett bra jobb, och
då tänker man inte alltid två gånger som
man borde göra. Dessutom berättade jag
inte om fallet, jag tyckte inte det hade någonting att lära de andra.
– Med den andra olyckan var det annorlunda. Jag var siste man uppe i trädet samtidigt som de andra var på marken. Jag
skulle sträcka mig ner efter motorsågen
som en kollega höll upp, men kollade inte
att jag hade tillräckligt med rep. Dessutom
hade jag ingen stoppknop i ändan. Stress
spelade roll för den olyckan, jag tappade
helt enkelt fokus på det som är viktigt.
– Den olyckan tog jag upp på säkerhetsmötet och den ledde till en gemensam
diskussion om stoppknop i ändan, som
ANSI-standarden säger att man ska ha.
Men de gamla skogsrävarna tyckte man
skulle använda en ”tautline hitch” istället
för stoppknop. Omöjligt att åka ur samtidigt som man slipper problemet med att
stoppknopen fastnar överallt. Men jag vet
inte om det stämmer.
Cilla Lundström

Ordlista
ANSI - American National Standards Institute, är en amerikansk standardiseringsorganisation som bildades 1918. ANSI A300 Standards är uppdelad i olika delar som
beskriver hur trädvård ska bedrivas inom olika ämnesområden. ANSI Z133.1 Safety
Standards är den standards som reglerar säkerhet inom trädarbete. Den del som
berör motorsågning med enhandsfattning är ANSI Z133.1-2006, 6.3.7
NPTC - National Proficiency Tests Council, arbetar med ackreditering av jordbrukssektorn och närliggande branscher för att säkerställa kompetens och professionalism i Storbritannien. Del som berör motorsågning med enhandsfattning är NPTC
CS39, Use of a Chain saw from a Rope and Harness
Flipline - del av utrustning som används för positionering i trädet. Ofta med en stålvajerkärna för att göra det tillräckligt stelt att flippa uppför grova stammar. Det finns
de som anser att stålkärnan även har andra fördelar som tex. att den blir svårare att
såga av med en motorsåg.
Prussik - är en typ av friktionsknut som används för att greppa kring ett rep, men
begreppet kan även syfta på det man knyter sin prussik av (”prusik loop”, ”prusik
cord”) eller vad man gör (”to prusik”). Ibland används termen i mer allmänna ordalag om alla friktionsknutar som kan greppa ett rep.
Öppet klättringssystem - prussik knyts av ett enkelt rep mellan selen och klättringslinan och säkras med en stoppknut. Exempel på friktionsknutar som används är
blake’s hitch och tautline hitch.
Slutet klättringssystem - ett prussikrep knyts i en loop där båda ändarna sitter fast i
karbinhaken som utgör selens förankringspunkt (stoppknop blir överflödig). Exempel på friktionsknutar som används är distel hitch, schwabisch och valdetain
Per Stjernberg
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Aktivt skyddsombud på Trädmästarna

Företag med fler än fem anställda har skyldighet att utse ett skyddsombud enligt arbetsmiljölagen, men
vad ombudet gör varierar. På Trädmästarna valdes ett nytt skyddsombud i oktober förra året.
- Jag tyckte nog att någon med mer
erfarenhet skulle ha uppgiften, säger
Jörgen Palmgren, anställd på Trädmästarna. Men eftersom de erfarna klättrarna
är arbetsledare och dessutom jobbar med
prissättning så hinner de inte.
Jörgen började med att göra en handlingsplan för allt som skulle göras. Alla
säkerhetspolicies uppdateras och översätts
till svenska, allas utbildningar gås igenom
och ska kompletteras där det behövs.
- Nytt kommer att bli att några ska få gå
Skogsstyrelsens skylifts- och motorsågskurs
och andra kommer att utbildas för körning
med tungt släp. En del nya klättrare ska gå
på Vägverkets kurs om arbete vid väg och
Vattenfall ska utbilda hela personalen om
arbete nära elledningar.
Andra uppgifter som Jörgen har är att
ansvara för att utrustning och kläder är
de riktiga och att de sköts. Han kan också
stoppa ett arbete om han anser det vara
för farligt.
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Känner sig kollegorna kontrollerade av
dig?
- Nej min roll är ju att vara de anställdas
ombud och att göra deras arbetsmiljö
säkrare. Jag gör mina ombudsuppgifter på
arbetstid. Vi har möten allihop en gång
i månaden där alla anställda kan komma
med idéer och förslag, det är så mina
uppgifter växer fram.
En annan uppgift som Jörgen har är att var
sjätte månad organisera en livräddningsdag. Halva dagen tränar man livräddning
utomhus, andra halvan övar man första
hjälpen och tar upp ett tema.
Blir du ansvarig om säkerheten brister?
- Nej, det är alltid arbetsgivaren. Men vid
en olycka blir jag involverad från början.
Jag hjälper till med att se till att personen
får hjälp med att fylla i papper för försäkringar, sjukskrivning, försäkringskassan
och annat. Jag är också där som kamrat,

hälsar på och stöttar personligen, för det
tycker jag ingår i uppdraget. Och vid allvarliga olyckor är jag med och skriver rapport
till Arbetsmiljöverket, berättar Jörgen.
För trädvårdare och arborister finns hittills
ingen särskild utbildning för skyddsombud
men det finns en för skyddsombud generellt genom Agri-fack som Jörgen ska gå.
Hinner du klättra något?
- Jarå, det gör jag säger Jörgen med ett
skratt.
Cilla Lundström
Jörgens rekommendationer för att lära sig
mer om skyddsombudets roll och uppgifter:
Arbetsmiljölagen 6 kap §2 som beskriver
skyldigheten att ha skyddsombud
Prevent www.prevent.se
Arbetsmiljöverket www.av.se
Arbetsmiljöforum www.arbetsmiljoforum.com

annons

Natural Climbing Energy

What you need!
*vecka 20 -grundkurs trädklättring 6 platser kvar (först till kvarn)

KURS-START 23 JUNI 2008:
Måndag- Riskbedömning i trädarbete
Tisdag- Nödsituationsplanering och räddningsteknik
Onsdag- Kastlinje och footlock samt SRT
Torsdag- Förankringspunkter, arbetsteknik och arbetsplanering
Fredag- Redirects och bra arbetspositionering

FLER KURSER SENSOMMAR OCH HÖST!

Jon Hartill & Rob Ironside

Benoit Broussard

Jörn Skov

Johan Gustavsson
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Standard för säkerhet
Jon Hartill jobbar aktivt med den svenska säkerhetsstandarden och har med en grupp redan gjort flera
utkast. I juni kommer ett förslag vara klart för diskussion i hela branschen. Ännu återstår en hel del
arbete men en överraskande stor del är redan skriven.

Branschen och myndigheterna
I arbetet finns också många tankar om hur
branschen, som Jon kallar ”industrin”, ska
förhålla sig till Arbetsmiljöverket.
- I England och Europa finns krav på
säkerhet och riskbedömningar. Det finns
också här i Sverige utvecklat av enskilda
företag, men inte spridda i branschen. Det
är viktigt att det är vi yrkesfolk som styr hur
den generella standarden kommer att se
ut. Exemplen från England är inte bara
bra, säger Jon och menar hur statistiken
gjordes och sedan tolkades.
- Där klassades alla olyckor med träd som
en arboristolycka. Men det innebar att
man blandade samman skogsbrukets och
bönders trädolyckor med arboristers. Och
det ledde till krav på heltäckande sågbyxor
och helkroppssele istället för regler kring
en bra klättringsrutin.
- När vi skrev vad som var en säker klättringsteknik blev vi av med kraven på opassande kläder. Processen slutade med att vi
utbildade Arbetarskyddsstyrelsens inspektörer.
Anpassad för Sverige
- Vi kommer utveckla en standard för Sve-
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verkligen sista försvarslinjen. Arbetsplanering, erfarenhet, övning och en bra klättringskultur är mycket viktigare.
En annan fråga är den att göra riskbedömningar på plats. Jon kommer att
rekommendera att man tillsammans på
plats går igenom en specifik form för riskbedömning, som också innebär att alla är
beredda att agera om en olycka sker.
- Jag vill att detta görs enkelt att utföra
så att man verkligen gör det varje gång,
säger Jon.

FOTO Privat

- Arbetet som återstår motsvarar ungefär
ett års heltidsarbete för att skriva, diskutera och kommunicera de olika delarna,
säger Jon. Men flera upphandlare har fått
tag i utkasten och använder dem redan.
Jon arbetar nu med säkerhetsdelen och
hämtar inspiration från den engelska och
amerikanska trädstandarden. Den europeiska har han också tittat på, men den är
generell för alla arbetsplatser och innehåller för få detaljer anser han. I övrigt tittar
han också på strukturen på säkerhetsföreskrifter från helt andra branscher, som t ex
bergsklättrare och yrkesdykare.
- Den engelska och amerikanska trädstandarderna är väldigt lika men den
engelska är striktare. Om man inte följer
arbetsmiljölagen i England är det ett lagbrott, medan den amerikanska ger rekommendationer. Här i Europa kostar skador
vårdpengar för samhället, det gör det inte i
USA. Där kostar det individen, säger han.

rige som är förnuftig och anpassad till
arboristjobbet. Men jag är inte så säker
att vi kommer att få ta ansvar för att sätta
standarden själva. Ju fler olyckor som sker,
desto större risk är det att myndigheterna
tar tag i det och tar initiativet.
Jon vill att den svenska trädstandarden
ska ha karaktären av en lättläst instruktionsbok hellre än att bestå av en massa
paragrafer. När Trädbladet ber honom
nämna några områden som är viktiga för
säkerhetsarbetet, nämner han kommunikationen som en av de viktigaste.
Säkerhetsfrågor
- Att bli slagen av en gren eller ett träd är
den vanligaste olyckan. Och brister i kommunikationen och lagarbetet är den vanligaste anledningen till att detta sker.
- Standarden kommer därför att ge rekommendationer för hur mark- och
trädpersonal kan samarbeta. Vi kommer
också att beskriva hur viktig arbetsledarens
eller ägarens roll är för säkerhetskulturen
i företaget.
- Fokus i Sverige har i mångt och mycket
varit på skyddsutrustningen, men den är

Utbildningsnivåer
Nu finns ett stort antal outbildade som arbetar med träd. Jon vill att standarden sätter krav på utbildningsnivåer för klättrare
och arborister.
- Arboristutbildningar och certifieringar
finns redan, men standarden kommer säkert att innebära att klättringsutbildningen utvecklas. Men i slutänden är det förstås beställaren som bestämmer, om man
vill att kontraktörerna ska följa standarden
eller inte.
Jon tänker också att standarden ska kunna rekommendera och ge riktlinjer till
skyddsombud i branschen, som kommer
att ge många fler råd än att ombudet ska
hålla reda på var förbandslådan finns.
- Det är roligt ta fram en svensk standard.
Det är nytt och det motverkar att säkerhet
kommer att ses som att en klättrare ska ha
helkroppsskydd och annat som egentligen
inte skyddar, säger Jon.
Cilla Lundström

Dessa sitter i arbetsgruppen för att
utveckla trädstandarden:
Jon Hartill, Benoit Broussard, Paul
Blick, Andy Hardiman, Jonas Jensen,
Douglas Wells och Julia Söder.
Den som vill veta mer om arbetet med
säkerhetsdelen kontaktar Jon Hartill på
tr33walker@mac.com

T r ä dv å r d

annons

LESSEBO

Byarums Bruk AB, Byarum, 567 92 Vaggeryd, Sweden
Telefon: 0393-222 10. Telefax: 0393-223 80. E-mail: byarum@byarumsbruk.se
U T S T Ä L L N I N G A R : STOCKHOLM B3, Barnhusgatan 3, Tel. 08-21 42 31
GÖTEBORG L6, Lasarettsgatan 6, Tel. 031-13 83 90, BYARUM Fabriken, Tel. 0393-222 10
www.byarumsbruk.se
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N yheter 2 0 0 7

innovativ trädklätterteknik

Tre e Au s t r i a I I I
Lätt sitt- och midjebälte enligt
e uropanor men EN 358 och EN 831
- Centralband med “Sliding-D ”
- U tbyggbar med sittbräda och bröstsele
- rör liga benslingor
- Stora sidoinfästningar för
bek väm ar betspositioner ing
- För bättrade utrustningsslingor

Ce r t i f i e ra d e p r u s s i k s l i n g o r
- finns i 6 olik a längder
- enligt europanor men EN 358 och EN 831
- optimal i samband m ed ”H itchclimber n”

Mekaniska lösningar
- „Spiderjack“ EN 358
- multifunktionell säk r ings- och fir ningsbroms
till k lättr ing och positioner ing

K ro n s t a b i l i s e r i n g s s ys te m ” Tre e S ave”
- S ele med över belastningsindik ator
som signalisera belastning över 75%
- Fler komponentsystem upp till 12ton
- Polyester med 5 % till 20% töjning
- Stålwire till statisk a stabiliser ingar
- Pr isbelönt med olik a innovationspr iser
- Tillåter avläsning och kontroll från mar ken

I nfor mation och fö r s ä l j n i n g g e n o m :
Drayer trädvårds utrustning

N o rd i c Tre e Ca re

Ahlenbachweg 19a · 79 2 8 6 G l o t te r t a l
G er many
Tel.: +49 (0) 7684/ 780
Fax: +49 (0) 7684/ 790
M ail: info@drayer.de
I nter net: w w w.drayer.d e

B OX 1 7 0 6 3 · 1 0 4 6 2 Sto c k h o l m
Swe d e n
Te l . : + 4 6 ( 0 ) 8 5 7 1 4 2 5 3 0
Ce l l. : + 4 6 ( 0 ) 7 0 4 2 5 3 2 3 4
M a i l : n o rd i c - t re e - c a re @ s w i pn e t . s e
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Trädkonferens Båstad
Ibland bjuder livet på ögonblick av lycka.
Att stanna upp i vardagen. Tillsammans
med likasinnade (läs trädälskare) få uppleva något helt nytt, kunskap ur en ny vinkel. Det är som att hitta ett gott prisvärt
vin som man dricker med människor man
tycker om.
Trädgårdsakademiens
Seminariet
i
Båstad den 14 februari bjöd på flera glas.
Efter en inledning av Tor Nitzelius Jr som
gav en god inblick i hur det är att växa upp
med en dedicerad och mycket växtkunnig
far följde fyra anföranden som lättsamt och
engagerat belyste träd och trädens relation
till omvärlden. Wybe Kuiterts beskrivning
av det japanska körsbärets historia under
nästan 1500 år var en resa som gav många
nya insikter och en djupare förståelse för
hur japanerna ser på sitt älskade ”Sakura”.
Och detta utan att använda botaniskt latin
en enda gång! Det var häftigt.
Avslutningen av Rune Bengtsson där
han berättade om sina resor med Tor var
som att sitta i ett ljumt sommarregn utan
att man märker att man blir blöt. Rune
Bengtsson är en underbar föreläsare och
som någon på Svensk Television en gång
sa: -”Rikta en kamera mot karlen och det
är lysande TV”. Och så var det det här med

FOTO Karin Berglund

Tor Nitzelius händer…

Tor Nitzelius händer. Jag står efter seminariet tillsammans med Gunnel och Sanna
och tittar på de bilder som projiceras i
fonden, det är en närbild på Tor Nitzelius
händer, de är fårade, spruckna och bruna

av jord. Gunnel säger – ”det får mig
att tänka på min pappas händer, han var
odlare, det är en odlares händer”.
Cleas-Göran Lyktberg

annons
First Announcement

Europe
European Congress of Arboriculture
Arboriculture for the Third Millennium

Turin, Italy
16 – 18 June 2008

held under the aegis of
SOCIETÀ ITALIANA DI ARBORICOLTURA (SIA) www.isaitalia.org
TURIN MUNICIPALITY www.comune.torino.it
INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICULTURE www.isa.arbor.com

Through research, technology, and education promote the professional practice of
arboriculture and foster a greater public awareness of the benefits of trees.

www.isaeuropeancongress.eu
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Årsmöte klubbade strategin
Mötet samlade de mest föreningsaktiva, och den nya styrelsen är:
Ordförande:
Claes Göran Lyktberg
Vice ordförande:
Harald Kratschmer
Kassör:
Karl-Gustaf Celsing
Sekreterare:
Hans-Otto Tengrud
Ledamöter:
De Gourét Litchfield
Håkan Nilsson
Claes Henningsson
Suppleanter:
Benoit Broussard
Arne Mattsson
Jörgen Orback

om tidigare och aktuella trädprojekt i Gävle och det var
mycket uppskattat. Därefter
talade Peter Helgesson från
företaget Nordplant om träd,
planteringsteknik och provinienser. Avslutande föreläsare
var Derek Patch, ansvarig för
Tree Advice Trust. Derek och
hans kolleger utför informationsarbete och bistår med
råd och dåd till både fackfolk
och allmänheten. Informationen distribueras via broschyrer och betaltelefonlinjer.
Systemet är intressant och
föreningens ordförande tackade Derek och lovade att på
stående fot besöka honom
i England och se om inte
detta är något för Svenska
Trädföreningen.
I utrymmet utanför konferenslokalen kunde deltagarna
få intressant information från
Nordplant, Skogma och Trädbladet.
Styrelsen tackar alla de
som tog sig tid att åka till
Gävle och bidra till en intressant
och givande sammankomst.

Styrelsen vill ta tillfället i akt
att avtacka de ledamöter som
avgick i samband med årets
möte.
Årsmötet deklarerade 2008
som ”marknadsföringsåret” då
föreningen kommer att arbeta
för att nå fram till en bredare
publik. Det kommer att satsas
ännu mer på att nå ut till media och privatpersoner, genom
nytt tryckmaterial och aktiviteter ute i landet.
Föreläste gjorde Ricky Morelli

Claes-Göran Lyktberg
Maja Bellem
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FOTO Per Westerlund

Årets årsmöte avhölls den 4 februari under värdskap
av Gävle kommun med Ricky Morelli i spetsen.

Ricky Morelli, parkingenjör i Gävle och värd för konferensen.

Nytt från EAC

Nytt från ISA

• Årsmöte för EAC kommer i år att hållas i Zagreb,
Kroatien den 16-18 maj.
Ny ordförande kommer att
bli dr Prof. Marek Siewniak.
• Nytt medlemsland är Belgien med BAAs (Belgian Arborist Associations).
• Nytt gemensamt projekt
mellan ISA och EAC om
mångfald av sorter för stadsträd.
Läs mer på
www.eac-arboriculture.com

• ETCC i Turin, Italien den
19-22 juni.
• Euopean congress of
Arboriculture, Turin, Italien den 16-18 Juni.
• Årliga storkonferensen går
i år i St Louis, USA.
• Chans att nominera
en person/organisation eller liknande till Gold Leaf
Award.
Läs mer på
www.isa-arbor.com
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Hjälp Telia med en ny rolig textruta!
Trädbladet utlyser en ny tävling! Men den är svår. Hjälp Telia att få grabbens textruta att bli ännu roligare!
Skicka in ditt svar till tidningen. Första pris skickas upptryckt som påskhälsning från Tidningen till Telia och
DN, där annonsen publicerades. Vinnaren får Claus Matthecks kända bok ”Body Language of Trees”.
Maila till cilla@juniper.se eller posta till Trädbladet, c/o Juniper, Tranholmen 20, 182 70 Stocksund.
Glöm inte skriva namn och adress!

Redaktionen

”Om Peter
hade dubbelkollat
beställningen på plats,
skulle han sågat ner det
svampangripna äppelträdet,
inte den nyplanterade
Yamedorieken.”

Babyskog i
Helsingborg
Parkkontoret i Helsingborg
har lanserat ett nytt trädplanteringsprojekt.
Alla
som fötts under 2007 på
Helsingborgs lasarett får
plantera ett träd en dag i
maj i år. Man räknar med att
2 000 bebisar och deras föräldrar ska samlas på ett fält
nära stan i Bruces skog. Varje familj får en planta med
ett lövträd, en spade och en
anvisad plats att gräva på.
Staden har tio års erfarenhet av Barnens skog och att
inspirera vuxna i trädplantering. För att finansiera
återplantering efter fällda
almar engagerade man 700
företag och privatpersoner
att bli så kallade trädgivare.
Företagen betalade 4 000
kr och privatpersoner 2 000
kr, och för detta fick man
ett diplom och sitt namn på
en tavla på biblioteket.
Källa: Movium Rådgivning,
Göran Nilsson

annons

www.lotico.se
0414-242 60

Pellenc LiXion – sekatör!

Kompakt, ergonomisk, lätt, behaglig att hålla.
Snabb, kraftfull och effektiv!
Ökar Din klippkapacitet avsevärt!
Ergonomisk – Utformad för
långvarigt och intensivt
arbete. Klipper upp
till 35 mm grenar.

Endast

3-års garanti
Motor & batteri

787gram

Precisionsavtryckare
Skäret följer fingrets rörelse
exakt; Det går att hacka,
bräcka och backa.
Lithium-ion batteri, 1,1 kg
Nyaste tekniken – kraftfullt
batteri och ny motor.
Upp till 3 dagars arbete
på samma uppladdning.
Batterimätare
Visar återstående kapacitet.
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NAMN&NYTT

INSÄNDARE

Cathrine Bernard
anställd på Nicator AB.
Linda Saretok
har börjat arbeta på
Nicator AB.

Här välkomnas läsare att skriva! Ju kortare text och ju mindre reklam för den
egna kommersiella verksamheten desto större chans till publicering, men vi
kan komma att göra undantag. Kommentarer på redaktionens eller andras
artiklar kan också förekomma om de hålls till sak och tillför något nytt.
Redaktionen förbehåller sig att göra lättare redigeringar och språkkorrektur.

Kommentar till artikel i Trädbladet 3-4 2007 (Kan trädvård vara
naturvård? av Anders Green).
Kära redaktionen: ”Kan
trädvård vara naturvård?”
Svaret är givetvis ”det beror
på vad syftet är och vem som
tar på sig skulden när trädet
ramlar omkull”.
Det är den huvudsakliga
skillnaden mellan personer
med naturvårds och arborist
bakgrund.
Det är av stor vikt att inte
plocka enskilda delar ur Matthecks komplexa arbeten för
att rättfärdiga sina argument.
Den här grafen ser bra ut,
men är direkt farlig att presentera för branschen i detta
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sammanhang. Det är oansvarigt och fullständigt inkorrekt
att hävda att 1/3 gör ett träd
säkert. Sluta genast !!!
Förhållandet mellan levande
ved, och levande vedstyrka
är mycket viktig- till exempel kan även en uppenbart
intakt och solid bokstam vara
mycket skör och svag när den
infekterats av Ustilina deusta
(stubbdyna). Lind reagerar på liknande sätt under
långt gången förruttnelse,
men mycket snabbare. Tall
kommer att brista katastrofartat efter långt gången röta
orsakad av Sparassis crispa
(blomkålssvamp) samtidigt
som stammen uppfattas som
hel och solid när man borrar.
Ek är en ringporig art som
utvecklar kärnved och kan ha
en solid krona tack vare frisk
splintved. Men i samband
med infektion av Laetiporous
sulphureus (svavelticka) kan
stammen synas solid men
ändå brista pga brunröta i
kärnveden , som i en fullvuxen ek kan uppgå till 95% av
stammens storlek.
Forskning och kunskap om
arborikultur, svamppatologi,
och biomekanik är mycket
mer sofistikerat än detta,
snälla inget mer av detta nonsens.
Detta är en fråga om biomekanik och inte om radien på
en vägg i ett rör. Träd och de
olika svamparnas påverkan är
väldigt olika, vilket för övrigt
är i ständig förändring. Jag
blev chockad över att se denna
artikel i vår tidning och föreslår författaren att han läser
mer av Matthecks arbeten och
även Francis Schwarze mfl.
Kanske kan då svaret till frågan vara Ja! så länge du inte är
trädkonsulten som tar skulden
för att bilen blivit mosad.
MVH Jon Hartill

Jag heter Benoit Broussard
Många känner mig också som
Ben. Jag är klättrande arborist
sen drygt 10 år tillbaka och
verksam i västsverige. Jag
blev invald som suppleant vid
föreningens årsmöte den 4
februari i år.
Det jag vill göra inom denna
position är att framföra klättrarnas ord i föreningen. Så,
om ni har kommentarer,
ideer, åsikter om vårat yrke,
om föreningen, om olika
händelser... är ni välkomna att
mejla mig på:
benoit.broussard@spray.se
Eller så kan ni bara skicka en
hälsning!
MVH Ben
Kvinnliga klättrare hör upp
Jag vill uppmärksamma kvinnliga klättrare på att International Safety Components (ISC
-tillverkare av klättergrejor
som karbiner, block) planerar att sponsra en workshop
i England i maj eller juni för
kvinnliga klättrare med amerikanska Kathy Holzer (som
kom 3:a tror jag i internationella finalen).
Workshopen kommer att
handla om att prova uttrustning, diskutera arbetsmetoder
och klättermetoder samt nätverka. Alla medverkande kommer att få en goodie-bag med
hårdvara från ISC, och kläder
från Pfanner (Stretch-Air)
med speciellt workshop tryck.
Workshopen är öppen för alla
kvinnliga klättrande arborister
och kommer antagligen inte
att kosta något, bara vi får
ihop ett antal medverkande.
Bättre tillfälle att lära sig
nya klätterknep och träffa likasinnande människor kommer
inte att ges på länge, iallafall
inte denna sidan Atlanten!
Intresse kan anmälas till
Linda Saretok
linda_saretok@hotmail.com

Rune Bengtsson
har gått tillbaka till sin
tjänst på SLU.
Örjan Stål
forskar på SLU, Alnarp
och driver VIÖS AB
Ole Reiter
lämnar chefskapet för
Movium-sekretariatet, vill
tillbaka till SLU
Daniel Daggfeldt
är ensam ägare av
Trädmästarna
Birger Ekenstjerna
jobbar på Norrvikens
Trädgårdar
Anders Ohlsson-Sjöberg
arbetar med föreningens
ekonomi igen
Claes-Göran Lyktberg
är omvald som Trädföreningens ordförande
på två år
Harald Kratschmer
är sedan februari Trädföreningens vice ordförande
Vikarie för Gittan Hanszon

är Henrietta Asplund för
Trädbladets layout
Ny redaktör för tidningen är

Per Stjernberg som jobbar på
Jackson Trädvård
Maja Bellem
är föreningssekreterare och
redaktör och arbetar på
Naturvårdsbyrån
Cilla Lundström
är anställd chefredaktör och
har startat Trädvårdskolan
Vår bransch är både liten
och stor. Har du bytt jobb
eller anställt nya?
Meddela redaktionen på
info@tradvardskolan.se!
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KALENDARIUM
8-9 april

Annonsera här för endast 150 kr!
Tjänster, produkter, utrustning och företagsaktiviteter. Maila
fem rader, max 30 tecken per rad till maja.bellem@spray.se

Instrument
Svensk TrädVård och Utb.
AB
Resistograph samt IMLs
breda sortiment av rötundersökningsinstrument
Tel: 0451-31 393
info@svensktradvard.se

Kron
stabilisering
Svensk TrädVård och Utb.
AB
Starkaste, tåligaste, mest
omfattande och prisvärda?
Fråga efter GEFA-katalogen
Tel: 0451-31 393
info@svensktradvard.se

TrädVård
Bernard Trädtjänst
Trädvård i Storstockholm
ISA Certifierad Arborist
Tel: 0739-22 75 30
www.bernardtrad.se
Global Tree Care
Derek Salmon, Arborist
Tel: 0704-33 39 67
www.globaltreecare.se
Nicator AB
Trädservice
Tel: 08-756 87 80
info@nicator.net
Trädmästarna AB
Tel: 08-656 55 07
Fax: 08-656 31 31
info@tradmastarna.se
www.tradmastarna.se

Wells Trädvård
Tel: 0704-93 77 31
info@wellstradvard.se
www.wellstradvard.se

Utbildning
Juniper AB
Kurser och rådgivning om
vård av fruktträd
Tel: 0707-13 76 50
www.tradvardskolan.se
Svensk TrädVård och Utb.
AB
Med över 20 års erfarenhet erbjuder vi ett brett
utbud av trädvårdskurser
Tel: 0451-31 393
info@svensktradvard.se

Utrustning
Skogmats
Arbor Master 45 meter &
1 ögla 16-tråds flätning,
2595:- & repsäck
Ink moms och frakt
070-5806438
Grönyte-Konsult AB
Silky, japanska sågar för
träd- och skogsvård.
Tel: 023-296 55
info@gronytekonsult.se
www.gronytekonsult.se
Skogmats
Pfanner Arboristbyxa
2695:- Ink moms och frakt
Mer info ring
070-5806438

Skogmats
Ergo-Schnitt.Säkerhets
svärd från 995:Ink moms och frakt.
070-5806438
Svensk TrädVård och Utb.
AB
Om Ni söker trädvårdsutrustning. Slå oss en signal
– vi har mer än Ni tror.
Tel: 0451-31 393
info@svensktradvard.se
Skogmats
Lockjack från 995:Säkerhetsstropp 3 m
1195:-.
Ink moms och frakt.
070-5806438
Skogma
Utrustning för träd- och
skogsvård
Tel: 0644-72100
info@skogma.se
www.skogma.se

Plantskola
Tönnersjö Plantskola AB
Tel: 035-431 75
Fax: 035-430 33
info@tonnersjo.se
www.tonnersjo.se

markvård
Sv. TrädVård o Utb. AB
Air-Spade!
Det enda verktyg du behöver för vettig markvård.
0451-31 393
info@svensktradvard.se

Slagthuset, Malmö. Träd, VA-nät och
dagvatten, problem och möjligheter.
Svenskt Vatten i samarbete med
Svenska Trädföreningen har konferens om problem mellan stadsträd
och vattenledningar. Föreläsare bla
Örjan Stål, Rune Bengtsson,
Christpher Bennershiedt, och
Thorbjörn Andersson. Anmälan
senast 28 mars på
www.svensktvattense/Kalendarium
2008
10-13 april
Älvsjömässan, Stockholm. Nordiska
Trädgårdar Svenska Trädföreningen
har monter på Rådgivningsgatan.
www.tradgardsmassan.se
15-17 april
Augsburg, Tyskland. Deutsche
Baumpflegetage, tyska träddagar
med det senaste inom forskning
och erfarenheter under året.
www.forum-baumpflege.de
1 maj
Norrvikens trädgårdar öppnar
grindarna. Utställning i Japanska
dalen.
5-7 juni
Trädgårdsföreningen i Göteborg håller SM i trädklättring och utställning
för trädvårdsföretag. Svenska Trädföreningen anordnar för 12e året
denna tävling.
www.tradforeningen.se/sm
16-18 juni
Turin, Italien. European Congress of
Arboriculture ISA, Italien anordnar
tillsammans med Turin Municipality
kongress om bl a trädvård, plantering, stadsträd, växtskydd, växtval
och trädinventering. Läs mer på
www.isaeuropeancongress.eu
19-22 juni
Turin, Italien. Parco del Valentino
ETCC-European Tree Climbing
Competition
www.isaeuropeancongress.eu
8-10 oktober

Som medlem i Svenska Trädföreningen har du numera som driver företag möjlighet
att få rabatt på drivmedel.
Kontakta Paul Blick för mer information paul@blick.net

Stora Trädkursen i Alnarp
www.petergaunitz.se

Tipsa oss!
maja.bellem@hotmail.se
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En plantskola med passion för träd
”Vi kan erbjuda ett komplett sortiment av hög kvalitet. Egen odling av träd och solitärbuskar från
svenska provinienser och främst E-plant. Provodling av nya sorter lämpliga för nordiskt klimat.
Specialité: kontraktsodling av alléer med kundens egen klon.

Välkommen att kontakta Claerens för mer information.

Billbäcks Plantskola AB • Bonäsvägen 16-18 • 605 60 Svärtinge
Telefon 011-36 88 70 • Fax 011-33 14 41 • E-post info@billbacks.se • Hemsida www.billbacks.se
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