
 1 

 

Nr 2, 2013 

I detta nummer: 

 Bosco Verticale - Ett riktigt trädhus? 

 Träddagarna i Alnarp 

 Internationell konferens om Urban 

Tree Diversity 

 En stingande upplevelse 

 Trädplaner, ett viktigt redskap för alla 

 Sociala media och trädfrågor 

 Varför gillar biologer död ved? 

 Träd och gräsröjning 

En gammal hamlad ask med kulturella och biologiska värden 

Redaktören har ordet 

I detta nummer av Trädbladet kan ni bland annat läsa 

om två intressanta konferenser i Alnarp. Det är myck-

et kul att Alnarp får vara värdar för dessa konferen-

ser, speciellt med tanke på den stora forskningsmängd 

som kommer från just Alnarp. Jag hoppas att jag får 

träffa många av er på båda konferenserna! 

En fråga som engagerar är sociala media, som är ett 

viktigt instrument för att sprida och få kunskap om 

träd. I en mindre krönika diskutteras den försiktighet 

som bör råda och det finns även förslag på några av 

de många forum som används.  

Till sist vill jag speciellt uppmärksamma artikeln 

Varför gillar biologer död ved? Som tar upp betydel-

sen av just död ved för den biologiska mängfallden 

och de många hotade arter vi har runt om vårt land.  

 

Trevlig läsning! 

Johan Östberg 

Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 

Johan.ostberg@slu.se 

0709-108101 

Bok med höstfärger 
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De flesta av er som arbetar med träd, främst då mot privatper-

soner, har väl mött de som redan har klart för sig hur de vill 

att trädet ska se ut efter utförd beskärning. Meningen ”det 

estetiska får komma i andrahand” hörde jag senast i veckan 

när en kund ringde till mig. 

Det är här vår yrkesskicklighet verkligen sätts på prov, att 

övertyga personen du har framför dig varför man ska göra på 

ett visst sätt. För du vill naturligtvis att både kunden, trädet 

och du själv skall vara nöjd när arbetet är utfört. Samtidigt ska 

kunden ha fått förståelse för varför man inte kan göra hur som 

helst. 

Kedjereaktionen blir ju att kunden sprider kunskapen i sitt 

bostadsområde och även ger dig goda vitsord och företaget du 

representerar. Så just i det bostadsområdet har träden fått goda 

förutsättningar för att behandlas väl även i fortsättningen. 

Reklampelaren som du lämnar efter dig i form av ett fint träd 

får du kostnadsfritt även om den inte håller för evigt, men det 

gör ju inte en reklamskylt heller! 

 

Nu är programmet till Träddagen klart och ligger ute på hem-

sidan där man också kan anmäla sig. Temat Träd & Forskning 

är spännande och det kommer föreläsare från alla de tre skan-

dinaviska länderna med intressanta ämnen. Att få komma till 

ett forskningscentrum som Alnarp och få insikt i vad som sker 

där ser jag väldigt mycket fram emot.  

 

Hoppas vi ses där! 

 

Som alltid får ni gärna ringa mig på: 0702 930506! 

 

Andreas Eliasson 

Ordförande Svenska Trädföreningen 

Ledare 

Ett träd som fått sitt naturliga utseende helt förstört 
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I hjärtat av Metropolen Milano färdig-

ställs just nu byggandet av två höghus 

som är inklädd med träd, buskar och pe-

renner. Milano har som många andra 

städer problem med luftföroreningar och 

brist på plats för att bygga större parker i 

de centrala delarna av staden. Därför har 

arkitekten Stefano Boeri tagit fram en 

modell för hur höghus kan byggas som ett 

mellanting mellan natur och stad - ett 

svar på att staden tar naturmiljöer i an-

språk. Projektet kallas Bosco Verticale - 

den vertikala skogen. 

Man började bygga Bosco Vertikale 2009 

och nu i sommar förväntas projektet stå 

klar. På de två bostadshus som är 110 

respektive 76 meter höga kommer runt 

900 träd växa, som är tänkt att bli 3,6 eller 9 meter höga. Många av träden planteras i princip i slutstorlek, och om de hade 

planterats på marken hade det täckt en yta på näston 10 000 kvm skog (1 hektar). Utöver träden kommer även ett stort antal 

buskar och perenner planteras, så även här speglar projektet den vertikala skogen med trädskikt, mellanskikt, buskskikt och 

fältskikt. Målsättningen är att mångfalden av växter ska ge fuktighet, absorbera koldioxid, fånga partiklar, producera syre och 

skydda mot strålning och luftföroreningar. För att spara energi och vatten bevattnas planteringen i så stor utsträckning som 

möjligt av filtrerat gråvatten från byggnaden.  

Med de plantstorlekar som har använts framstår Bosco Verti-

kale redan nu innan byggandet är färdigställt som en skog 

som når nya höjder. Men kan skogen växa? Allt eftersom trä-

den och buskarna växer kommer de kräva mer utrymme och 

större jordvolym. Och tillåts den att växa? Redan nu har träd 

blivit för stora och tagit skada. Trots att man kan fråga sig hur 

de biologisk-tekniska konstruktionerna och designen i Bosco 

Vertikale kommer att fungera långsiktigt, är det ett impone-

rande projekt som verkligen bygger in grönskan redan från 

början. Som sådan är det inte endast skogen som ’når nya 

höjder’, utan den tänjer även på de idémässiga, arkitekto-

niska och teknologiska gränserna för det möjliga för grön ar-

kitektur och hållbar stadsutveckling. 

Läs mer om Bosco Vertikale på: http://
www.stefanoboeriarchitetti.net 
 

Johan Östberg 

Anders Busse Nielsen 

Bosco Verticale –  ett riktigt trähus 

Bosco Verticala i Milano 

Bosco Verticala i Milano, träden planeras samtidigt som huset byggs 

http://www.stefanoboeriarchitetti.net/
http://www.stefanoboeriarchitetti.net/
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Som klättrande arborist spenderar jag en hel del tid till att fundera på hur det dagliga arbetet kan göras säkrare. Många diskuss-

ioner med medarbetare handlar om detta ämne och det är även ett återkommande tema inom branschen. Just därför tänkte jag 

dela med mig av en inte allt för roande händelse som jag var med om i slutet av augusti i år. Detta för att vidga mina kollegors 

vyer på farorna inom vårt yrke och dela med mig av de erfarenheter som jag tyvärr ådrog mig genom denna händelse. 

En stingande upplevelse 

En morgon som så många andra… 

Arbetsdagen började som de flesta dagar gör, jag och mina kollegor 

åkte runt och tittade på några jobb som låg på att-göra-listan. Däref-

ter åkte vi slutligen till det för dagen inplanerade jobbet. På vägen 

dit pratades det om en stor gammal ihålig ask som jag inte själv sett 

men som jag skulle få se vid ankomst. När vi kom fram till arbets-

platsen, en kyrkogård, började vi med att gå bort till asken, som 

visserligen inte var dagens arbetsobjekt men som ändå verkade se-

värd. På baksidan av trädet fanns en stor hålighet som jag och mina 

två kollegor började inspektera. En av mina kollegor knackade en 

bit upp på stammen för att höra hur högt ihåligheten sträckte sig och 

så, några sekunder senare, kände jag hur det brände till på huvudet.  

Vi tog oss snabbt bort från trädet och kunde då konstatera att det 

inte bara var vi som var intresserade av den ihåliga asken. Runt 

håligheten kretsade ett antal upprörda bålgetingar. Både jag och min 

ena kollega hade fått ett stick på huvudet men hade i övrigt kommit 

helskinnade undan. Vi drog några skämt om det hela och började i 

sakta mak ta oss bort mot de träd som var tänkta som dagens arbets-

objekt.  

Jag som flera gånger tidigare blivit stucken av både humlor, bin, 

getingar och massa andra kryp, brydde mig inte nämnvärt om den 

lite brännande känslan vid stinget. Men så efter bara en liten stund 

började det kännas lite konstigt om läpparna, jag började känna en 

domnande stickande känsla som jag aldrig tidigare upplevt vid 

tidigare ”sticktillfällen”.  

Ihålig ask i Malmö 
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Eftersom jag aldrig tidigare blivit stucken av en bålgeting 

tänkte jag att det kanske var deras (som jag hört någon-

stans) mer potenta gift som åstadkom detta. Jag försökte 

ignorera det men snart började även näsa och öron domna 

bort och en underlig klåda spred sig över kroppen. Det hela 

gick förmodligen bara på någon/några minuter och mina 

kollegor började snart ana oråd. De såg att mina ögon börjat 

bli röda och mina ansiktsdrag svullna och ”vaxartade”. Jag 

blev snabbt inföst i bilen och vi började i ilfart köra mot 

närmaste sjukhus. Strax därefter började tungan kännas 

svullen, jag började frysa och kroppen började skaka som 

av feberfrossa. Ögonen svullnade igen och att andas blev 

allt svårare med en svullen hals/tunga och en kropp som 

inte ville sluta skaka.  

Ungefär halvvägs (som jag upplevde det) till sjukhuset bör-

jade jag må extremt illa och var till slut tvungen att be om 

att få stanna och kräkas vid en rastplats. Efter det fortsatte 

resan i ilfart in till närmaste akutmottagning. Väl framme 

blev jag genast intagen och fick både antihistamin, kortison 

och en spruta med adrenalin i låret, något som jag vid det 

laget inte ens la märke till eftersom min kropp skakade av 

okontrollerbara kramper. Efter det dröjde det inte så länge 

innan det hela sakta men säkert lugnade sig. Kramperna 

avtog, svullnaden i halsen och ögonen la sig lite och jag 

kunde andas mer normalt.    

Fortsättning: En stingande upplevelse 

Jag blev lagd i en korridor utanför akutmottagningens 

”personalrum” där de kunde hålla ett ständigt öga på mig, 

för som de sa, så var det inte säkert att faran var över, fler 

reaktioner kunde komma när de snabbverkande mediciner-

na avtog. Mycket riktigt. Efter ett litet tag i korridoren 

började jag snart frysa lite lätt igen, sedan kom skakning-

arna tillbaka och sakta med säkert började det hela om…  

Jag blev åter inrullad i ett rum där man övervakade mig, 

kramper och svullnader blev allt värre. Snart fattades be-

slutet att jag skulle bli förflyttad till intensivvårdsavdel-

ningen. Vid ungefär det tillfället övergick kramperna till 

ett närmast helt okontrollerbart stadie. Jag kunde knappt 

andas och man gav mig en ny adrenalinspruta som jag 

denna gång tydligt kunde känna i mitt krampande lår.  

Geting i gräs 
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Det som följde därefter är lite svårt att återge eftersom jag 

fick helt koncentrera mig på att försöka andas. Varenda 

muskel i hela kroppen krampade och jag kunde knappt 

öppna mina igensvullna ögon. På sjukvårdspersonalens 

uppmaningar koncentrerade jag mig på att försöka lugna 

ner andningen och snart verkade det ha effekt även på res-

ten av kroppen som sakta började slappna av.  

När jag sedan åter började kunna ta in min omgivning in-

såg jag att man hade flyttat mig till ett nytt rum och dessu-

tom hunnit koppla på mig en hel rad olika övervaknings-

sensorer. Så var det äntligen över… Efter ca två intensiva 

timmar med en kaotisk ilfärd till akutmottagningen (tog ca 

20-30 minuter, kändes som en hel evighet) och ytterligare 

ca 1-2 timmars utmattande intensivvård hade så äntligen 

den allergiska reaktionen lugnat ner sig.  

Efter ytterligare några timmars vila och övervakning på 

intensivvårdsavdelningen fick jag möta en doktor vid den 

obligatoriska ronden vid 16tiden på eftermiddagen. Då 

kände jag mig oförskämt bra med tanke på hur det varit på 

förmiddagen. Lite trött i kroppen men knappast särskilt 

konstigt med tanke på de kramper min kropp skakats av.  

Jag blev efter ett långt samtal utskriven och fick ett recept 

på antihistamintabletter och kortisontabletter som jag 

skulle äta några dagar framåt för att minska risken för nya 

allergichocker. Jag fick även ett recept för en adrenalin-

spruta (en autoinjektor) som jag blev instruerad att hädan-

efter alltid bära med mig och noga studera bruksanvisning-

en för att kunna använda den vid framtida behov.  

Så var jag fri att gå, mindre än ett halvt dygn efter det att 

jag fick det förödande sticket. Det kändes konstigt och 

overkligt men min kropp lydde fint när jag traskade ut ur 

sjukhuset…  

Några slutliga funderingar… 

Som jag påpekar i början, spenderar branschen mycket tid till 

att diskutera säkerhet, förebyggande åtgärder och olycksbered-

skap. Trots detta har jag knappt hört något nämnas om aller-

giska reaktioner och allergisk chock. Detta är något som borde 

diskuteras mera, eftersom det bör ses som en potentiell fara för 

alla som jobbar med träd och särskilt trädklättring. 

Att veta symtomen på en allergisk chock och vad man kan göra 

för att lindra denna bör vara minst lika viktigt som att lära sig 

förbinda ett elakt skärsår från en motorsåg. Faktum är att vem 

som helst (även personer som tidigare vid flera tillfällen blivit 

stungna av bin/getingar/humlor) kan få en allvarlig allergisk 

reaktion vid ett stick.  

Jag hoppas att denna artikel skall vara en ögonöppnare för mina 

kollegor så att även denna fråga kommer upp till diskussion vid 

framtida räddningsövningar och likande arrangemang för att 

höja säkerheten i branschen. 

/Axel Skog, certifierad arborist och bålgetingsallergiker.  

Fortsättning: En stingande upplevelse 

Ihålig lind 

Rådhusvin 
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Stadsträd bidrar till hälsosamma, levande och attraktiva 

städer, de bidrar även med en mängd ekosystemtjänster. 

De senaste 20 åren har behovet av ett varierat trädbestånd 

blivit tydligt, särskilt då både klimatförändringar, skade-

djur och sjukdomar skapat stora problem för många olika 

trädarter. För att vi även i framtiden ska ha ett välmående 

trädbestånd krävs kunskap inom många olika områden, 

såsom: val av trädarter, etablering, konstruktion och för-

valtning, men även de många sociala frågorna kring stads-

träd och användandet av våra grönytor. 

 

En av de viktigaste faktorerna för att skapa ett hållbart 

trädbestånd är mångfald. Mångfald kommer i många olika 

former. Det handlar om allt ifrån genetiskt material i form 

av träd från olika familjer, arter och genotyper till mång-

fald i ståndorter, såsom gator, torg, privata trädgårdar, 

parker och kyrkogårdar, till skogar och naturområden. 

Mångfald avser också de sociala interaktionerna mellan 

stadsbor och stadens träd. När vi talar om förvaltning av 

träd måste därför även mångfalden av människors prefe-

renser, uppfattningar och kulturella sedvänjor beaktas.  

 

Den 16-18 juni 2014 anordnas en internationell konferens 

i Alnarp med titel Urban Tree Diversity. Konferensen är 

den första i sitt slag och sammanför de ledande forskarna 

inom sina respektive områden för att på så sätt knyta ihop 

olika aspekter på frågan om mångfald hos stadsträd. Syftet 

med konferensen är att visa på den senaste forskningen 

inom området och att främja utvecklingen av god skötsel, 

planering och förvaltning. Konferensen kommer att vara 

tvärvetenskaplig och den riktar sig till både forskare och 

yrkesverksamma som arbetar med stadsträd. 

 

 

 

 
Konferensen kommer att omfatta följande ämnen: 

 

 Val av stadsträd. 

 Mångfald i design och byggnation. 

 Skötsel och val av träd i bestånd. 

 Ekosystemtjänster som tillhandahålls av olika urbana 

träd. 

 Strategier och planering för att uppnå mångfald. 

 Förvaltning och underhåll av urbana träd. 

 Att hanterar hot såsom skadedjur, sjukdomar, klimatför-

ändringar och invasiva arter. 

 Användandet av exotiska och/eller inhemska trädslag. 

 Mångfald i trädslag och mångfald i människors använ-

dande av urbana träd och trädbestånd. 

Konferensen anordnas av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 

i sammarbete med International Society of Arboriculture (ISA) 

och Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry 

Serving Urbanised Societies (CARe-FOR-US).  

 

Läs mer på www.urbantreediversity.com  

 

Johan Östberg 

Anders Busse Nielsen 

Henrik Sjöman 

Cecil Konijnendijk 

Internationell konferens om stadsträd 

Natur och stad i Urban Tree Diversity 

Stadsträd i San Fransisco 

http://www.urbantreediversity.com
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Social media såsom Facebook, Twitter och chattforum blir 

vanligare inom i princip alla områden. Dessa forum är en 

värdefull källa till kunskap och nätverksbyggande. Många 

gånger kan man inom bara några timmar få svar på frågor 

och lära sig hur andra resonerat i svåra frågor. De sociala 

medierna är även ett fantastiskt hjälpmedel för att sprida 

information om diverse kurser och konferenser. Det finns 

däremot en tendens till att olika inlägg tas för sanningar 

istället för att kritiskt granskas. Som ett mycket oskyldigt 

exempel kan nämnas en diskussion som fördes på ett fo-

rum för ett drygt år sedan. Diskussionen gällde användan-

det av plastmaterial kring trädet, vilket kan ses på bilden 

jämte denna artikel.  

Jag kommer inte ihåg hela diskussionen, men den började 

med att en bild på plastmaterialet lades upp med en text 

som antydde att personerna som gjort detta inte kunde veta 

något om träd. Inlägget fick sedan gehör från flera håll 

gällande hur dumt detta var. Personligen kan jag hålla med 

om att detta inte är bra för träden, men samtidigt har jag 

fått chansen att tala med trädförvaltare i Sydney som an-

vänder detta material på flera ställen i centrala Sydney där 

träden står i hårdgjorda ytor. Anledningen till att de gör 

detta är för att undvika skadeståndsanspråk, vilket de 

måste betala ut om det finns en höjdskillnad på mer än 

några få centimeter mellan trottoar och växtbädd. För att 

inte hårdgöra hela ytan väljer de istället att lägga ut dessa 

plastmattor, vilka består av återanvända däck och de släp-

per igenom en stor mängd vatten. Självklart vore det som 

sagt bättre att ha öppen jord, men detta är en helt klart 

bättre lösning än om det vore betong eller asfalt upp emot 

stammen.  

Exemplet ovan handlade nog mest om en kul bild, men 

principen är densamma, det gäller att hitta fakta bakom 

varför denna gummimassa används, och inte bara utgå 

ifrån att personen som beställt denna saknar kunskap om 

träd. Frågan om sociala media kommer nog att vara aktu-

ellt under en lång tid, men det är inget som går att igno-

rera. Det gäller snarare att hela tiden tänka efter vilken 

kunskap som egentligen ligger bakom de många uttalan-

den och expertkommentarerna som många gånger dyker 

upp. Det är även viktigt att tänka på syftet bakom inläggen 

och kommentarerna, är personerna ute efter att sprida in-

formation och dela kunskap eller kan det finnas andra 

bakomliggande motiv? Ett bra tips är att lita på sociala 

media ännu mindre än på de stora kvällstidningarna!  

Johan Östberg 

Sociala media och trädfrågor 

Några av de många forum som finns gällande trädfrågor.  

 Svenska Trädföreningen på Facebook https://
www.facebook.com/groups/36615453587/ 

 Arbtalk http://arbtalk.co.uk/forum/  

 Landskapsingenjörernas Riskförbund på Facebook 
https://www.facebook.com/groups/325831695857/ 

 Landskapsingenjörernas Riskförbunds hemsida http://
www.liraren.se/default.asp?
forumid=79&pageid=25308&path=17787 

 Svenskt Trädforum på Facebook https://
www.facebook.com/groups/tradforum/ 

 Sveriges Arboristförbund på Facebook https://
www.facebook.com/groups/
SverigesArboristforbundSAF/ 

 TreeBuzz http://www.treebuzz.com/forum/
ubbthreads.php 

 Trädinformation på Facebook https://
www.facebook.com/groups/103169009746600 
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Årets träddagar äger rum mellan den 20-21 november i Al-

narp. Under konferensen kommer deltagarna få ta del av den 

spännande trädforskning som pågår i Alnarp. De senaste åren 

har Alnarp blivit ett nordeuropeiskt centrum för stadsträds-

forskning med flera olika inriktningar med alltifrån selektion 

av framtida träd, klimatrelaterad trädanvändning samt pro-

duktion och etablering av stadsträd. Detta är en spännande 

utveckling som bland annat har kommit genom det goda sam-

arbete som finns mellan trädförvaltare och SLU. Genom 

denna konferens kommer detta samarbete förhoppningsvis bli 

ännu starkare och det kommer garanterat generera många nya 

forskningsprojekt. Under konferensen presenteras vi för 

några av de senaste forskningsresultaten och alla frågor som 

kommer beröras är högaktuella på grund av både förändrande 

klimat, ändrade skötselrutiner, nya produktionsmetoder och 

den stora mängd naturliga planteringar som ofta saknar tyd-

liga mål eller skötselplaner.  

Titeln på årets föredrag är: 

 Naturlika planteringar - en tillgång för stadens 

grönska 

 Klimatplanering och träd 

 Asiatiska långhorningar - ett allvarligt hot emot våra 

stadsträd 

 Ekologisk förståelse vid val av stadsträd 

 Erfarenheter kring trädanvändning i Köpenhamn 

 Produktionsmetodens betydelse vid etablering av 

stadsträd 

 Økosystemtjenester og klimatilpasset plantemateriale 

Dag två kommer ägnas åt workshops där vi bland annat får 

lära oss mer om Landskapslaboratoriet i Alnarp och om hur 

arbetet med phytophteraangreppet i Pildamsparken har funge-

rat.  

Två föredrag jag personligen ser mycket fram emot är Klimat-

planering och träd, och Erfarenheter kring trädanvändning i 

Köpenhamn. Under föredraget om klimatplanering får vi veta 

mer om de avancerade program som finns för att modellera hur 

träd kan påverka det lokala klimatet vid exempelvis olika tem-

peratur- och vindförhållanden. Detta kommer förhoppningsvis 

ge oss en bättre insikt i vikten av att inte bara plantera rätt träd 

på rätt ställe, men även hur våra val kan påverka det lokala kli-

matet.  

Det andra föredraget om trädanvändningen i Köpenhamn (ges 

på engelska), som garanterat kommer bli mycket intressant då 

Köpenhamn den senaste tiden har arbetat hårt med bland annat 

förändrade bevattnings- och planteringsrutiner. Under ett besök 

i Köpenhamn berättades det bland annat om den noggranna 

uppföljning som görs kring olika trädarters utveckling på olika 

platser. Denna uppföljning är något som många av oss borde 

göra för att ha ett bra underlag för kommande planteringar och 

även hur nya arter utvecklas.  

Min och arrangörernas förhoppning är att alla deltagare kom-

mer få med sig nya tankar kring hur vi på bästa sätt förvaltar 

och utvecklar vårt trädbestånd, och såklart även knyter många 

värdefulla kontakter under pauserna och kvällens middag! 

Anmälan till årets Träddagar görs via: http://

www.tradforeningen.org/ 

Johan Östberg 

Träddagarna i Alnarp 20-21 november, 

Träd & Forskningen 

Alnarps slott 

Pildammsparken i Malmö 

http://www.tradforeningen.org/
http://www.tradforeningen.org/
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Död ved lever  

Många arter, främst insekter och tickor, lever endast på död 

ved som finns i eller runt träd. Död ved är exempelvis döda 

grenar som finns i trädkronan, grenar som har ramlat ner på 

marken, döda partier i stammen. Det kan även vara stående 

eller liggande hela döda träd. En del arter är beroende av en 

specifik struktur av den döda veden, till exempel grenar som 

dött inom det senaste året, hål av viss storlek med viss 

mängd mulm. Andra arter är beroende av vissa trädslag. Ju 

mer specificerade arterna är desto sällsyntare brukar de vara.  

Död ved gynnar mångfalden  

Vi människor har blivit alldeles för bra på att städa bort den 

döda veden. Många tycker att den är ful och skräpig och de 

flesta vet inte att många arter är beroende av den. På grund 

av att mängden död ved minskar, har de vedlevande arterna 

allt svårare att klara sig. Många har hamnat på den nationella 

rödlistan som pekar ut vilka arter som riskerar att försvinna i 

Sverige.  

Varför gillar biologer död ved? 

Ett exempel på att lämna det döda trädet på platsen dragen till sin spets. Här har man lämnat en död ek på plats trots att den fallit rakt över ett 

staket och in i en beteshage. Det är Statens Fastighetsverk som föregår med gott exempel i Strömsholms naturreservat. 

Bland de mest sällsynta arterna finns de som lever på 

riktigt gamla grova döda eller levande stammar. Om vi 

tar bort dessa stammar i ett område när träden dör förlo-

rar vi en viktig livsmiljö. Eftersom det tar flera hundra år 

att få nya lika grova stammar så skapas det ett glapp i 

livsmiljön som gör att dessa arter har riktigt svårt att 

överleva i området.  

För många insekter är det viktigt även med placeringen 

av den döda veden. Eftersom insekternas larvutveckling 

gynnas av värme behöver den ligga solbelyst. Därför är 

det bra att spara död ved även i det öppna landskapet och 

inte bara inne i skogen där det ofta är skuggigt.  

När biologer möter trädvårdare uppstår ofta en diskussion kring död ved. Död ved som vi biologer är så förtjusta i. 

Men varför är vi det och vad är egentligen död ved? 
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Information kan vända opinionen från negativ till posi-

tiv 

Död ved upplevs av besökare ofta som skräpigt, men ac-

ceptansen ökar när man förstår anledningen till att den spa-

rats. Om man skapar högstubbar eller faunadepåer utan att 

förklara varför de finns där får man ofta klagomål. Sätter 

man däremot upp en informationsskylt på eller i närheten 

brukar man istället få beröm. Det finns färdiga informat-

ionstexter om både faunadepåer och högstubbar och är nå-

gon av er intresserade, hör av er till mig så skickar jag in-

formationstexten.  

Om alla sparar lite mer död ved så gör vi tillsammans en 

stor skillnad för de arter som lever där. Det är både enkelt 

och billigt så passa på att göra en insats för naturen! 

 

Karin Sandberg 

Biolog/naturvårdshandläggare  på Länsstyrelsen i Väst-

manlands län  

karin.sandberg@lansstyrelsen.se  

En faunadepå behöver inte vara en komplicerad anordning utan är egentligen bara grenar ihopsamlade i en hög. Lägg gärna de grövre 

grenarna i botten för att få mer stadga. Fyll på med nya grenar allt eftersom och komplettera med en skyt för att informera allmänheten. 

Den här faunadepån kan se oansenlig ut men är en av 15 stycken innehållandes lindved i ett område som är en riktig hotspot för lindle-

vande skalbaggar i Ängsö naturreservat i Västerås kommun.  

forts. Varför gillar biologer död ved? 

Viktigt att spara så mycket död ved som möjligt 

Det är en fördel om man kan spara stående död ved, det vill 

säga att man låter det döda trädet stå kvar på platsen. Det är 

inte alltid att detta fungerar, speciellt inte om man behöver ta 

hänsyn till säkerhet i ett område där många människor passe-

rar. Då kan man göra en högstubbe av trädet, det vill säga såga 

ner alla grenar som riskerar att falla ner och låta stammen stå 

kvar.  Det näst bästa alternativet är att spara liggande död ved 

så odelad som det bara går på den plats där trädet togs ned.  

Skapa faunadepåer, inte faunafällor  

Det tredje bästa alternativet är att lägga upp träddelarna kapade 

i en hög på eller i närheten av platsen i en så kallad faunadepå. 

Både grova stammar och tunnare grenar kan deponeras. Man 

kan sedan fylla på med mer död ved allt eftersom man beskär 

eller tar ner träd.  Även faunadepån får naturligtvis gärna pla-

ceras solbelyst och den stora fördelen är att man kan placera 

den på ett ställe där den inte är i vägen och inte stör En fauna-

depå är en långsiktig installation. Om man bestämmer sig för 

att ta bort fällda träd och kapade grenar är det bäst att göra 

detta så snart som möjligt. Många skalbaggar hinner annars 

lägga ägg i den döda veden. När veden sedan forslas bort eller 

bränns dör larverna och man har istället för en depå skapat en 

faunafälla. 

https://webmail.slu.se/OWA/redir.aspx?C=nNNRDZjrmkit89hb0ioZ0hoRsttYktAIZppHsTQfLdlbY-0z_yrDSo3ctOzR9cKgzZ8cOo4L_Fs.&URL=mailto%3akarin.sandberg%40lansstyrelsen.se
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Varje år publiceras många intressanta examensarbeten från 

SLU. Dessa arbeten kommer från bland annat Landskapsarki-

tekt- och Landskapsingenjörsprogrammet, men även Horto-

nom- och Trädgårdsingenjörsprogrammet som publicerar 

arbeten som kan hjälpa trädförvaltare i deras arbeten. Alla 

arbeten går fritt att ladda ner via: http://www.slu.se/sv/

bibliotek/publicera/sok-epsilon/ Där finns även många intres-

santa rapporter och avhandlingar, som även de är fria att 

ladda ner.  

Av denna stora skörd av examensarbeten, avhandlingar och 

rapporter, vill jag lyfta fram ett arbete som handlar om träd-

planer och hur man gör så att dessa trädplaner faktiskt an-

vänds. Examensarbetet är skrivet av Lisa Nilsson, Land-

skapsarkitektstudent, och har titeln Trädplanen som ett styr-

dokument i kommunal trädförvaltning. 

Det Lisa har gjort är att istället för att specificera vilka delar 

som ska vara med i en trädplan har hon noterat vilka frågor 

som en förvaltning bör få svar på genom arbetet med trädpla-

nen. Dessa frågor bygger till stor del på en första inventering, 

vilket sedan används för att analysera trädbeståndet, utforma 

mål och åtgärder.  

Vilka förutsättningar finns? 

Vilka är trädbeståndets styrkor och brister?  

Vad ska uppnås med kommunens trädbestånd?  

Hur nås målet? 

Hur genomförs målet? 

Hur hanteras det dagliga arbetet med träd och trädfrågor? 

 

Trädplaner, ett viktigt redskap för alla! 

Frågorna har sedan underfrågor eller förtydliganden som förvalt-

ningen kan använda som ytterligare hjälpmedel i arbetet med 

Trädplanen. Följande är de huvudfrågor som Lisa lyfter fram: 

Vilka förutsättningar finns? 

Var finns träden? Här kan exempelvis ses till utspridning och 

strukturell sammansättning. 

Hur mår träden? Här är det viktigt att se till exempelvis vitali-

tet, ålder, eller om träden har några skador. 

Vilka egenskaper finns hos träden? Här kan man se efter ex-

empelvis art- och sortsammansättning, olika estetiska kvaliteter  

eller historiska träd, etc. 

 

Vilka är trädbeståndets styrkor och brister?  

Var saknas träd? Det vill säga var behov av nyplantering eller 

annan åtgärd finns. 

Var finns riskträd/felplacerade träd? Här identifieras de träd 

som innebär en risk, exempelvis för att de är i dåligt skick eller 

träd som placerats fel och behöver åtgärdas. 

Var finns värdefulla träd? Värdefulla träd är sådana med ett 

tydligt bevarandevärde, exempelvis träd med höga biologiska 

eller arkitektoniska värden. Det kan också till exempel vara 

unika trädmiljöer som bör bevaras, förstärkas eller utvecklas 

 

 

Vad ska uppnås med kommunens trädbestånd?  

Vad vill vi att träden ska göra i vår stad? Här formuleras må-

len utifrån stadens och kommunens behov och intressen. 

Vilka värden vill vi att träden ska bidra med? Här definieras 

vad träden önskas bidra med för faktiska värden. Kanske ska de 

bidra till förbättrad luftkvalité, skapa vackrare innerstadsmiljöer 

eller bli habitat för en biologiskt värdefull lav.  

Vad är anledningen till att åtgärden behövs? Svaret på denna 

fråga utgör grunden för hur åtgärden ska formuleras, det vill 

säga vad problemet är och vilka föranledda problem som skapat 

situationen. 

Vilka förutsättningar finns på platsen? Dagens situation är 

utgångspunkten för vilken eller vilka åtgärder som kan bli lämp-

liga för den utvalda situationen. Dessa förutsättningar kan vara 

sådana som olika värden och intressen som finns i anslutning till 

platsen, historik, platsen trädstrukturer, byggnader och så vidare. 

Vad ska uppnås på platsen? Med hjälp av kartläggningen av 

förutsättningar och problematiseringen av platsen kan målen 

med åtgärden formuleras. Här är det viktigt att den detaljerade 

målsättningen överensstämmer med de övergripande delarna av 

trädplanen (Miller 1997).  

Träd med mulch 

http://www.slu.se/sv/bibliotek/publicera/sok-epsilon/
http://www.slu.se/sv/bibliotek/publicera/sok-epsilon/
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Hur hanteras det dagliga arbetet med träd och trädfrågor? 

Vilka huvudsakliga problem har framkommit vid in-

ventering och analys? Här samlas alla viktiga problem 

och brister som identifierats vid analyser och såklart de 

som funnits vid inventering. Alla problempunkter är viktiga 

och det gäller att arbeta med denna del av planen på relativt 

detaljerad nivå. 

Hur är dessa brister kopplade till olika arbetsproces-

ser? Här måste bristorsakerna identifieras. De arbetspro-

cesser, val och åtgärder som gett negativt eller misslyckat 

resultat är  

intressanta. Det kan exempelvis vara vid val av trädart, när 

trädgroparna anlagts, eller när beslut tagits kring träd som 

anmälts av privatpersoner. Det är viktigt att man som orga-

nisation kan vara självkritisk och identifiera de olika felkäl-

lor eller svaga länkar som resulterat i mindre lyckat resul-

tat. 

Hur kan dessa problem undvikas, reduceras eller före-

byggas i det dagliga arbetet? När den felande länken 

identifierats kan förslag ges på hur den ska stärkas upp. 

Detta kan göras genom att söka lösningar till orsaken för de 

uppstådda problemen, eller att arbeta med hur misstagen 

kan undvikas, minimeras eller helt elimineras.  

 

Min förhoppning är att Lisas arbete kan vara till hjälp då 

fler och fler förvaltningar arbetar med trädplaner, utan att 

veta vad de ska ta upp i dessa planer. Det är även spän-

nande att se att det går att svara på de första två huvudfrå-

gorna, de som baseras på trädinventeringar, genom de para-

metrar som rankats som topp 6 i trädinventeringsstandar-

den (www.inventering.nu). 

 

Har ni tips på fler intressanta examensarbeten eller skrifter? 

Hör av dig! 

Johan Östberg 

Hur nås målet? 

Vad måste förändras? Här måste man som kommun se till sin 

egen situation och vad som lett fram till den, för att förstå vad 

som lett till problem eller positiva resultat och hur arbetspro-

cesser, metoder, kommunikation och så vidare kan förändras 

för att möta framtida mål. Men också vilka tidigare strategier 

som fungerat och bör förlängas eller utvecklas. 

Vad måste prioriteras? Här bör man se till vilka resurser som 

finns och vilka behov som är viktigast. Exempelvis bör här 

bearbetas vilka områden, åtgärder eller typproblem som måste 

prioriteras högst. 

 

Hur genomförs målet? 

Vad är anledningen till att åtgärden behövs? Svaret på 

denna fråga utgör grunden för hur åtgärden ska formuleras, det 

vill säga vad problemet är och vilka föranledda problem som 

skapat situationen. 

Vilka förutsättningar finns på platsen? Dagens situation är 

utgångspunkten för vilken eller vilka åtgärder som kan bli 

lämpliga för den utvalda situationen. Dessa förutsättningar kan 

vara sådana som olika värden och intressen som finns i anslut-

ning till platsen, historik, platsen trädstrukturer, byggnader och 

så vidare. 

Vad ska uppnås på platsen? Med hjälp av kartläggningen av 

förutsättningar och problematiseringen av platsen kan målen 

med åtgärden formuleras. Här är det viktigt att den detaljerade 

målsättningen överensstämmer med de övergripande delarna av 

trädplanen . 

Hur ska åtgärden genomföras? Här formuleras själva åt-

gärdsförslaget, det vill säga vad man praktiskt vill göra för att 

nå målet på platsen. Under denna fråga ingår även olika tids- 

och budgetramar som bör styra åtgärdens genomförande. 

 

forts. Trädplaner, ett viktigt redskap för alla! 

Bevattning av träd och buskar 

http://www.inventering.nu
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För några veckor sedan höll jag i en utbildning där bland 

annat gräsklipparskador på träd diskuterades. Detta är en 

alldeles för vanlig skada som förstör otaliga träd varje år, 

men frågan är som alltid Vems fel är det? Många skulle 

nog säga att det är personen som kör gräsklipparen eller 

använder trimmern, och visst är det denna person som i 

slutändan faktiskt förstör träden, men jag skulle samtidigt 

vilja sätta detta i ett större samanhang. Varje gång vi ritar 

dit ett träd i en gräsyta skapar vi förutsättningar för detta 

problem, därmed inte sagt att vi inte kan ha träd i gräsy-

tor, men utan att både träd och gräs är på samma ställe 

skulle inte problemen uppstå. Det vi istället måste göra är 

att hitta lösningar som gör det möjligt att plantera träd i 

gräsytor, utan att vi för den delen gör det svårskött eller 

skapar en onödig risk för påkörningsskador. Om vi exem-

pelvis blir bättre på att använda mulch och att sätta ut 

påkörningsskydd kan vi minska riskerna för påkörning, 

men detta kräver att vi alla arbetar för att detta ska ske. 

Här ligger inte bara ansvaret på driftansvariga, utan även 

på de som sköter parkerna och såklart även de som kör 

gräsklipparna eller trimmern. För trots att vi alla på något 

sätt är ansvariga är det ändå personen som sköter gräsröj-

ningen som måste vara den drivande kraften bakom att 

träden får mulch, påkörningsskydd eller att någon annan 

åtgärd görs, för det är denna person som annars får skul-

den för skadan.  

Under en resa till USA i somras blev jag imponerad över 

hur mycket längre de har kommit med just användandet 

av mulch runt träden. Där var det i princip ett undantag 

om träden inte hade mulch runt stammarna. Och i alla fall 

jag tycker det har ett visst skönhetsvärde när träden är 

omgivna av en ring mulch. 

Träd och gräsröjning 

Jag vill därför uppmana er alla att tänka på vikten 

av mulch ,  påkörningsskydd eller andra typer av 

åtgärder. Detta gäller speciellt er som sköter 

gräsröjningen, om inte annat för att ni ska slippa 

få skulden för ett detta systemfel där vi alla på 

något sätt är skyldiga.  

Johan Östberg 

En påkörningsskada år ett och två år senare.  

Mulch kring träd i Chicago 


