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Redaktören har ordet 

Sedan  i mitten av april är jag ny redaktör för Svenska Trädfö-

reningens Trädblad. Som ansvarig för medlemstidningen är 

det min förhoppning att kunna väcka intresse för alla våra 

medlemmar, allt ifrån arborister, forskare, kommunanställda 

och andra trädintresserade. Tidningen har i många år fungerat 

som en viktig kommunikationskanal, både för vad som händer 

i föreningen, men även runt om i landet. Min förhoppning är 

att Trädbladet även i framtiden ska ha denna roll, men att vi 

tillsammans även kan bredda tidningen.  

Som en del av detta kommer trädbladet i framtiden inte bara 

handla om träd, utan även om andra frågor som berör vår grö-

na utemiljö. I och med detta hoppas jag att fler ska upptäcka 

vikten av våra grönytor, där träden är en av våra viktigare 

delar. Jag vill även uppmana er läsare att komma med egna 

förslag på vad vi ska fokusera på. Har du kanske testat en ny 

teknik som du vill förmedla? Har kommunen gjort en lyckad 

plantering? Eller kanske det finns en park  vars historia finns 

väl dokumenterad? Tveka inte att höra av er! 

Jag hoppas att detta, mitt första nummer som redaktör, ger er 

både information om föreningen och om vad som händer i 

Träd-Sverige. 

Trevlig läsning! 

Johan Östberg 

Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 

Johan.ostberg@slu.se 

0709-108101 

Nr 1, 2013 

I detta nummer: 

 Presentation av styrelsen 

 Vad gäller kring nedtagning av allé-

träd i stadsmiljö? 

 Ekonomisk värdering av urbana träd 

– en ny svensk modell 

 Nyutbildade arborister ut från Hvilan 

Lindar planterade i Katrineholm 

Pagodträd i Malmö 
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Jag har precis kommit hem från ännu ett SM i trädklättring 

som var i stadsparken i Jönköping och det är roligt att se ele-

verna från Hvilan utbildning som med stort engagemang tog 

tag i alla möjliga arbetsuppgifter och fanns det inga så frågade 

de direkt efter nya. Detta bådar gott inför framtiden och ger 

mig stort hopp för arboristyrket. Stort tack för er insats! 

Utöver eleverna från Hvilan var det såklart även många andra 

som gjorde ett fantastiskt arbete med allt från domarinsatser, 

administrativt arbete, allt i allo samt alla som varit del av det 

förberedande arbetet. Stort tack till er alla! 

Våra sponsorer till SM var som alltid generösa med priserna 

till deltagarna och huvudsponsor i år var Husqvarna och övri-

ga sponsorer: Grönytekonsult, Forest-Life, Liros och Trädaku-

ten. Era insatser under SM är av stor betydelse för oss och vi 

hoppas på ett gott samarbete även i framtiden. 

Som vinnare i SM vill jag gratulera Johan Pihl och Boel Ham-

marstrand som nu har titeln Svensk Mästare i Trädklättring 

2013. Jag får samtidigt hoppas att Johan hann till bröllopet i 

tid! 

Utöver Trädföreningens arbete med SM har vi även andra 

arrangemang på gång. I september arrangerar vi, tillsammans 

med specialiserade firmor i branschen, ett seminarium om 

flyttning av stora träd. Seminariet kommer vara på Åland, så 

varför inte ta lite semester i samband med seminariet, det skall 

jag göra i alla fall. Den 20-21 november arrangerar vi vår sto-

ra konferens och denna gång besöker vi Alnarp och konferen-

sen har lämpligt nog fått namnet ” Träd & Forskning”. Pro-

gram för detta och Träddagen kommer att läggas ut på hemsi-

dan så håll utkik efter det. 

Jag ska snart till Gotland och varva ner en vecka genom att 

kolla på raukar men ring mig om det är något eller så ses vi 

vid nästa trädarrangemang! 

Andreas Eliasson 

Ordförande 

Tlf. 0702 - 930506 

Ledare 

Trädflyttningsmaskin som flyttar plataner i Malmö 
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Ordförande Andreas Eliasson bor utanför Varberg och har alltid 

arbetat i den gröna sektorn med början på plantskola, golfbana och 

sedan parkförvaltning innan han startade eget. I föreningen är han ord-

förande och i år delaktig i Träddagen, SM i trädklättring samt semina-

riet om trädflyttning.  

Andreas kan du alltid ringa oavsett om det handlar om stort eller smått 

eller bara vill prata träd. 

 

Vice ordförande Arne Mattsson är trädgårdstekniker 

(landskapsingenjör) och arbetar i Malmö stad sedan 1980, mestadels 

med träd och allmänna skötselfrågor. Arne var även en av initiativta-

garna till Malmö stads träddatabas. Han har lång erfarenhet av olika 

trädsjukdomar, trädsvampar och riskträd och han har i och med detta 

använt PICUS-utrustning sedan 2005. Arne är även ordförande i SIS 

tekniska kommitté för en svensk standard för trädvårdsarbete. 

 

Kassör Janina Allen Janina har varit kassör i föreningen sedan 2011. 

I år är Janina delaktig i SM i trädklättring som nyss har avklarats samt 

delaktig i Träddagen som kommer senare i höst. 

Janina arbetar i ett trädvårdsföretag och allt vad det innebär. 

 

 

 

Ordinarie Ledamöter 

 

Eva Persson har en bakgrund inom trädgård och friluftsliv, 

bl.a. naturbruksgymnasium med inriktning trädgård. Hon gick 

"pilot-året" på Hvilans arboristutbildning i Skåne, och har nu 

anställning hos Helgessons TrädTjänst AB. Inom trädföre-

ningens styrelse började hon som suppleant år 2010 och som 

sekreterare år 2012. Hon sitter även med som föreningens 

representant i Hvilan Utbildning samt Nordisk Fond for bytra-

eer. 

 

Johan Östberg är nyligen disputerad Landskapsingenjör och 

har ett stort intresse för frågor som rör träd i stadsmiljö. Ut-

över forskning och undervisning driver han även ett eget före-

tag och han arbetar därmed med trädfrågor både praktiskt och 

teoretiskt. I Trädföreningen är han redaktör för Trädbladet och 

han sitter med i arbetsgruppen för svensk standard för träd-

vårdsarbete 

 

Axel Skog är utbildad och certifierad arborist med eget före-

tag i Blekinge. Han har varit i trädvårdsbranschen sedan 2007 

och medlem i Trädföreningen under lika lång tid. Han har 

främst engagerat sig i föreningens olika arrangemang så som 

Träddagarna och SM i Trädklättring, det senare har han även 

varit huvudansvarig för 2012 och i skrivandets stund är han i 

Jönköping och förbereder årets tävling. Förhoppning med en-

gagemanget inom föreningen är främst att få fler att engagera 

sig i föreningen. Han tror detta är av största vikt för förening-

en och branschens framtid! 

Presentation av styrelsen 

Nyplanterade ekar i Stockholm 

Avenboksallé i Blekinge 

http://www.tradforeningen.org/component/contact/55-styrelsen/5-janina-allen.html
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Suppleanter 

David Allen började som trädklättrare i Kalifornien i USA i 

slutet av 80-talet. I mitten på 90-talet kom han till Sverige och 

startade ett trädvårdsföretag. De delar av trädvårdsyrket som 

David tycker är speciellt intressanta är de estetiska frågorna 

vid beskärning och VTA (Visual Tree Assessment). David är 

engagerad i SM och arbetet med utbildningsfrågor som före-

ningen är med i, exempelvis säkerhetssystem för klättring och 

motorsågshantering. 

 

Cathrine Bernards intresse för trädvårdsyrket startade i mit-

ten på 90-talet och efter utbildningen i England och USA har 

hon arbetat som konsulterande arborist i Stockholm sedan 

2000. Hon har varit medlem i Svenska Trädföreningen sedan 

1997 och har tidigare arbetat i redaktionen för Trädbladet. Hon 

hoppas kunna bidra med sin erfarenhet inom yrket och är in-

tresserad av vidareutbildning och lättillgängliga forskningsre-

sultat för de som är verksamma inom branschen. Hon sitter 

även med i den tekniska kommitté som arbetar med svensk 

standard för trädvårdsarbete. 

 

Anders Green är i botten civilingenjör från KTH i Stockholm 

och Chalmers i Göteborg. Sedan början på 2000-talet började 

han arbeta med trädfrågor i sitt eget företag Trädservice. An-

ders är sedan 2013 invald i styrelsen som suppleant och han 

hoppas att kunna bidra med viss analytisk förmåga såväl som 

att ge nya idéer. 

 

Dani Mladoniczky arbetar som konsulterande arborist i 

Stockholmsområdet och har varit involverad i arbetet med 

att få till stånd en standardisering av trädvårdsarbete i Sve-

rige. Han är angelägen om att föreningen fortsätter arbetet 

med att höja nivån på trädvård och att vara en samlings-

plats för yrkesfolk. Dani sitter även med i arbetsgruppen 

för en svensk standard för trädvårdsarbete. 

 

Karin Qwarnström har yrkesmässigt arbetat med träd-

gård, odling och anläggning sedan slutet av 1970-talet. Hon 

tog Landskapsingenjörsexamen 2000 och arbetar idag på 

Ramböll Sverige AB. I föreningens arbete vill hon tillföra 

samhällsbyggarens perspektiv på träden genom sin kun-

skap om projektering, byggledning, projektledning och 

besiktning av stadens och samhällets utemiljöer. 

 

Elisabeth Lindkvist är utbildad Landskapsingenjör och 

arbetar på Helsingborgs stad med drift och underhåll av 

stadens grönytor, skog och vägar där min uppgift till stor 

del är att föra fram driftsaspekter i olika skeden och pro-

jekt. Inom föreningen vill hon bidra med att föra fram 

kommunernas frågeställningar avseende träd och som för-

flutet på SLU vill hon även föra fram vikten av kunskaps- 

och erfarenhetsutbyte mellan alla yrkesverksamma som 

berörs av träd: arborister, förvaltningar, akademin, konsul-

ter mfl. 

Öppen dagvattenhantering i Malmö 

http://www.tradforeningen.org/component/contact/55-styrelsen/4-dave-allen.html
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Vad gäller kring nedtagning av alléträd i 

stadsmiljö? 

Frågan om alléskyddet gäller i stadsmiljö är något som har dis-

kuterats vid ett flertal tillfällen. Det har genom dessa diskussio-

ner blivit klart att det finns olika tolkningar från olika länsstyrel-

ser. Ett aktuellt fall finns i Halmstad där kommunen ansökte om 

tillstånd för att ta ner en allé med almar som drabbats av almsju-

ka och där träden genom en oberoende besiktning ansetts vara i 

mycket dåligt skick. Det intressanta med detta fall är att länssty-

relsen inte ansåg att träden skulle få fällas, vilket därmed ledde 

till en rättslig process.  

Enligt Länsstyrelsens beslut fick 9 av de totalt 40 almarna sågas 

ned och i beslutet fanns även krav på att några av de nedtagna 

träden skulle planteras med inhemskt lokalt förekommande träd-

arter, uppodlade i Sverige och att stammarna från de nedtagna 

träden skulle läggas i faunadepå. Övriga träd fick inte sågas ned.  

Halmstads kommun hävdade i sin tur att träden dels var drabba-

de av almsjuka och att de dels utgjorde en fara för allmänhet, 

boende och förbipasserade på grund av sin dåliga kondition. 

Enligt kommunen fanns det även problem med en eventuell 

återplantering då växtplatsen var för smal för att nya träd skulle 

kunna få en god etablering och att det fanns ledningar mycket 

nära träden, vilka skulle kunna komma till skada i och med ny-

plantering av träd.  

 

En av almarna i Halmstad  

Översikt över den aktuella gatan i Halmstad  
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Frågan om träden får eller inte får tas ned handlar egentligen inte om träden är sjuka eller inte, 

utan istället om biotopskyddsbestämmelserna gäller för den aktuella allén. I domens står det att 

man, enligt miljöbalken, måste man ansöka om dispens för objekt som skyddas genom biotop-

skydd, vilket i detta fall skulle kunna vara aktuell i och med att träden står i en allé. Områdes-

skydd enligt miljöbalken är en allé minst fem lövträd planterade i rad längs en väg eller det 

som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Det finns däremot ett undantag 

som gäller för alléer i omedelbar anslutning till bebyggelse. Den fråga som domstolen prövade 

är därmed om den aktuella allén befann sig i omedelbar anslutning till bebyggelse.  

Tyvärr finns det ingen uttalad praxis för vilket avstånd som gäller för att en allé ska räknas stå i 

anslutning till omedelbar bebyggelse, men enligt Mark- och miljödomstolen (MÖD 2012:12) 

bör ett avstånd om 20-30 meter inte innebära omedelbar närhet till bebyggelse.   

Den rättsliga processen avslutades för någon vecka sedan då länsstyrelsen valde att inte över-

klaga Vänersborgs tingsrätts mark- och miljödomstols dom att biotopskyddet inte ska gälla. 

Domstolens skäl var att almallén i Halmstad står mellan 9-15 meter från och att detta avstånd 

därmed ska räknas som att allén fanns i omedelbar närhet till bebyggelse.  

Huruvida biotopskyddet ska eller inte ska gälla inom tätbebyggda områden är däremot något 

som fortfarande är oklart och det finns olika praxis mellan olika kommuner och länsstyrelser. 

Det vore därmed intressant att få veta om fler kommuner/bostadsföretag/

kyrkogårdsförvaltningar har erfarenheter av hur länsstyrelsen behandlar denna typ av ärenden. 

Tveka därför inte att ta kontakt med Trädbladet för att berätta om just era erfarenheter! 

Författare:   

Johan Östberg, Redaktör Svenska Trädföreningens Trädblad 

Anna Baeck, Landskapsingenjör Halmstads kommun 

Översikt över den aktuella gatan i Halmstad  
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Sedan januari 2012 har Institutionen för landskapsarkitek-

tur, planering och förvaltning vid SLU Alnarp arbetat med 

att ta fram en modell för att beräkna kostnaden för att re-

parera/återställa träd som blivit skadade eller nedtagna 

medvetet eller genom olyckor.  

Arbetet har efter ett drygt års arbete kommit fram till en 

modell som gett bra gensvar från både våra partners och 

på de konferenser där den har presenterats. Den rapport, 

som ingående beskriver modellen, har precis varit ute på 

slutremiss och målet är nu att ha en helt färdig rapport 

under våren 2013. Vi har i samband med rapporten även 

skrivit en vetenskaplig artikel som skickades in till den 

vetenskapliga tidsskriften Urban Forestry & Urban Gree-

ning i slutet av januari. Genom den vetenskapliga artikeln 

får förhoppningsvis den nya modellen en bättre förankring 

även internationellt och det blir därmed en vetenskaplig 

källa som användare av modellen kan referera till.  

 

Ekonomisk värdering av urbana träd – en 

ny svensk modell 

Tillsammans med Movium i Alnarp har vi även planerat 

en utbildningsturné som kommer hållas på tre orter (1 

oktober i Örebro, 3 oktober i Växjö och 4 oktober i 

Umeå). Tanken med turnén är att lansera modellen, svara 

på frågor som kan ha dykt upp och även att ha en jurist 

med som kan berätta om juridiken kring träd i stadsmiljö.  

Den nya värderingsmodellen består, till skillnad från 

många andra modeller, av förhållandevis få parametrar. 

Det enda som egentligen behövs för att göra en värdering 

av ett träd är att veta trädets art, stamdiameter/

stamomfång samt om trädet har några skador eller reduce-

rad vitalitet. Dessa delar är även direkt kopplade till skrif-

ten Standard för trädinventering i urban miljö som finns 

att ladda ner via www.inventering.nu. Genom denna 

koppling går det alltså att få veta hur mycket träden är 

värda genom att använda den ordinarie trädinventeringen, 

bara denna har följt standarden.  

 

Det revolutionerande med den nya modellen är dess en-

kelhet, men samtidigt har detta inneburit att vi har valt att 

inte ha med många värden som vi vet har stort värde för 

både brukare och professionella, exempelvis trädens ål-

der, estetiska, biologiska och kulturella värden. Samtliga 

dessa värden är viktiga för träden, men samtidigt går det 

inte att sätta ett monetärt värde på dessa parametrar. Hur 

mycket är det exempelvis värt att trädet har vackra blom-

mor och vem ska avgöra om dessa blommor är vackra?  

Frågan om trädet har, eller inte har, ett estetiskt värde är 

svår att resonera kring då domstolarna ibland bedömer 

detta olika, även i samma mål fast i olika instanser. Dom-

stolarna har i vissa fall valt att döma olika i frågan om 

trädens estetiska värden.  

Modellen har alltså inga så kallade mjuka värden, men 

samtidigt är det viktigt att även fortsättningsvis använda 

dessa värden som en argumentation för att det beräknade 

skadeståndet faktiskt ska betalas ut. Det blir därmed ett 

slags tvåstegsarbete där modellen först får fram ett värde, 

som endast består av väl underbygga beräkningar som alla 

går att direkt koppla till faktiska värden. Detta värde ska 

sedan presenteras för en domstol tillsammans med de 

många mjuka värden som trädet har/hade exempelvis 

blomning, del av allé eller kulturella värden. Dessa värden 

är viktiga, men de tillför alltså inget i direkta kronor och 

ören för trädets värde.  

Ek i naturområde, hur mycket är denna individ värd? 

http://www.inventering.nu
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Så, hur ser modellen egentligen ut? 

Värderingen utgår från ett basvärde (priset för det skadade/

nedsågade trädet om denna storlek på träd fanns att köpa från 

plantskolorna, samt planterings och etableringskostnaden för ett 

träd av storlek 12-14 cm i stamomfång på 1 meters höjd) som 

regleras i förhållande till det aktuella trädets eventuella brister i 

vitalitet eller tidigare uppkomna skador. Modellens formel är 

därmed följande: 

Trädets pris = (Pris per cm2 x Arean) x Vitalitet och skador + 

  Etableringskostnaden 

Pris per cm2 = Genomsnittligt pris per cm2 från plantskolorna 

för ett träd av storlek 12-14 cm och av samma art som det skada-

de/nedsågade trädet.  

Area = Arean i cm2 på det skadade/nedsågade trädet. 

Skador och vitalitet = Reducering av trädets pris baserat på 

eventuella minskningar i vitalitet eller uppkomma skador, vilket 

är ett värde mellan 0-1.  

Etableringskostnaden = Samtliga kostnader förknippade med 

att etablera ett nytt träd 

 

Formeln betyder alltså att trädets pris räknas ut genom att ge-

nomsnittspriset per cm2, som fåtts från plantskolornas pris för ett 

träd av storlek 12-14 cm multipliceras med horisontella tvär-

snittsarean för det nedtagna trädet innan värdet reduceras baserat 

på eventuella brister i vitalitet eller tidigare uppkomna skador. 

Till sist adderas etableringskostnaden.  

Gratis att ladda ner 

Den färdiga rapporten för ekonomisk värdering av urbana träd 

ligger ute för fri nedladdning via följande adresser: 

www.trädvärdering.nu och www.tradvardering.nu För att ladda 

ner rapporten behöver man endast fylla i några enkla uppgifter 

som vi sedan kan använda för att följa rapportens spridning. På 

hemsidorna finns även ett formulär, samtliga illustrationer och 

ett Excel-dokument. Dessa är tänkta som ett stöd till rapporten 

och det finns inget krav på att fylla i formuläret för att ladda ner 

dessa 

 

Författare:  

Johan Östberg, Redaktör Svenska Trädföreningens Trädblad och 

Doktor i Landskapsplanering, SLU Alnarp. 

Johan Sjögren, Doktorand, University of Glasgow 

Anders Kristoffersson, Universitetslektor i Företagsekonomi , 

SLU Alnarp 

Robinia i Lund 

http://www.trädvärdering.nu
http://www.tradvardering.nu
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Den 8:e maj gick en klass nyutbildade arborister ut från  

Hvilan och det var en grupp positiva och glada personer med 

mycket energi som kommer att fylla på branschen med ny 

kunskap. 

Jag hade äran att dela ut stipendier till tre av dem vilka fick ta 

emot 2 500 kr var från Svenska Trädföreningen. 

Två av dem var Oscar Augustsson och Åsa Edwardsson som 

fick stipendiet med motiveringen: 

Har gjort ett mycket bra examensarbete som har synlig-

gjort behovet av arborister i Sveriges samtliga kommuner. 

Den tredje personen var Anneli Lewis Skoglund som fick 

stipendiet med motiveringen: 

Har genomfört hela arboristutbildningen med ett synnerli-

gen gott resultat. 

Svenska Trädföreningen önskar er alla lycka till med era re-

spektive framtidsplaner. 

Författare:  

Andreas Eliasson, Ordförande Svenska Trädföreningen 

Avgångsklassen från Hvilan Utbildning YH Arborist 2013 

Nyutbildade arborister ut från Hvilan  

 

 

 

 


