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Nr 2, 2014 

I detta nummer: 

 Ledare—Ordföranden har ordet 
 SIS-Standard om trädvård 

 SM i trädklättring 

 Trädplaner - vilka delar ska vara med? 

 Trädföreningens konferens i Falun 

 Varför är trädsjukdomar så svåra att 

hantera? 

 Urban Tree Diversity - Forskning från 

hela världen 

 Skydda trädens rötter 

 SLU´s arbete med en standard för 

skydd av träd vid byggnation 

 Toppa är toppen! (?) 

Alléskyddet, en av frågorna vid årets konferens i Falun?  

Foto: Johan Östberg  

Redaktören har ordet 

En viktig del i förvaltandet av träd är att ha rätt typ av 

hjälpmedel, bland annat i form av ett gemensamt 

språk som kan användas av olika utövare, eller hand-

böcker som beskriver hur träden ska skyddas genom 

olika typer av byggnationer.  

I detta nummer av Trädbladet slår vi därför ett slag 

för den SIS-standard som snart ges ut kring termer 

som rör trädvård, samt de olika skrifter som finns 

eller är på gång att utvecklas kring skydd av träd vid 

byggnation.  

Vi tar även upp Svenska Trädföreningens konferens i 

Falun och den genomförda Urban Tree Diversity kon-

ferensen som ägde rum i Alnarp i våras.  

Trevlig läsning! 

Johan Östberg 

Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 

Johan.ostberg@slu.se 

0709-108101 

Skydd av träd som inte fungerat. Foto: Johan Östberg 
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En viktig milstolpe har nu nåtts när ordlistan i trädstan-
darden i stort sett är klar och Svenska Trädföreningen 
köper loss rättigheterna till den. 
 
Det kommer gå att ladda ner ordlistan kostnadsfritt vil-
ket blir en betydande skillnad när det gäller spridningen 
mot om varje person hade behövt betala för att få till-
gång till ordlistan.  
 
Det är det här som är en del av Trädföreningens upp-
gifter - att se till att så många som möjligt får tillgång till 
information och kunskap när det gäller träd. 
 
I sommar var det ju en lyckad konferens i Alnarp - Ur-
ban Tree Diversity som var ett samarbete mellan SLU 
Alnarp, Malmö stad, ISA, CARe FOR US och IUFRO . 
 
Många internationella föreläsare och deltagare från 
hela värden och det är ju fantastiskt när det inter-
nationella samarbetet fungerar och länderna kan sprida 
kunskap mellan varandra. 
 
Nästa konferens är Träddagen i Falun och ämnet Träd & 
Juridik är mycket aktuellt både när det gäller upphand-
lingar av trädtjänster, de olika skydden av träd och vad 
lagen säger vid olika tvister. 
 
Hoppas vi ses i Falun! 
 
Andreas Eliasson 
Ordförande Svenska Trädföreningen 

Ledare—Ordföranden har ordet 

SIS-standarden definierar viktiga ord som kan användas vid 

kommunikationen mellan beställare och utförare. Biilden ovan 

är en mycket kraftfull beskärning av ett träd, men vad ska 

denna beskärning heta och hur ska beställare skriva för att 

undvika missförstånd? Foto: Johan Östberg 
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Arbetet började med att titta på de arbeten som redan 
gjorts, både i Sverige och internationellt, för att se hur vi 
kunde dra nytta av detta för att komma i mål med en 
nationell standard som berör trädvård. Efter att ha sökt 
information och skissat på olika delstandarder insåg vi 
snart att det var ett mycket omfattande arbete. Vi såg 
också att det krävdes stora resurser i form av tid, kom-
petens och en så branschoberoende styrning som möj-
ligt. Vi kontaktade SIS (Swedish Standards Institute) som 
ställde sig mycket positiva till att undersöka intresset i 
branschen och tyckte att vi hade kommit en bra bit på 
väg.  

Efter ett stort antal deltagare på intressentmötet 2012 
valde åtta av dessa att delta i den tekniska kommitté 
(SIS/TK 577 Trädvård) som är själva arbetsgruppen och 
styrorganet för standardiseringsarbetet. Deltagande i 
den tekniska kommittén innebär både att man har en 
arbetande representant och att man bidrar ekonomiskt 
för att finansiera projektledning och övriga kostnader. 
Både arboristföretag, branschföreningar, förvaltare och 
beställare i flera storstadsregioner samt forskare var 
representerade i TK:n som startade sitt arbete i början 
av 2013. Svenska Trädföreningen beslöt att skjuta till 
extra pengar som saknades för att komma igång med 
arbetet.  

SIS-Standard om trädvård 

Hur definierar vi egentligen trädens värde? I detta fall de biolo-
giska värdena. Fotograf: Johan Östberg 

Den tekniska kommittén kom överens om att börja 
med en terminologistandard som ett första steg i 
standardiseringsprocessen. Kommitténs arbete 
med denna är nu avslutad och SIS är i slutskedet av 
sin granskningsprocess. Publiceringen beräknas ske 
under oktober 2014.  

Den första svenska nationella standarden som be-

rör trädvård kommer att heta SS990000 Träd-

vård—Termer och Definitioner och utgörs av en 

samling termer och definitioner som berör cen-

trala begrepp rörande träd och trädvård. Term-

samlingen innehåller bland annat sådana ord som 

används i upphandlings- och utförandeprocessen 

men också grundläggande begrepp som rothals, 

stam och gren. Syftet är att bidra till ett enhetligt 

språkbruk i branschen och att göra det möjligt att 

arbeta vidare med ytterligare standardisering för 

att lyfta kvaliteten och kompetensen rörande arbe-

ten med stadsnära träd i hela landet. 

 

Dani Mladoniczky  

Svenska Trädföreningens representant i SIS/TK 577 
Trädvård 

Svenska Trädföreningens kommitté för standardisering av trädvård bildades 2010 som ett led i att förverkliga ett 

av föreningens viktigaste mål -- att verka för att höja kvaliteten på trädarbeten i Sverige. 

Följande företag, förvaltningar och organisation-

er har varit del av arbetet: 

 Arborist Areskough AB 

 Göteborgs Stad 

 Hvilan Utbildning 

 Länsstyrelsen Västmanland 

 Malmö Stad 

 Micasa Fastigheter 

 Stockholms Stad 

 Svenska Trädföreningen 

 Sveriges Arboristförbund (SAF) 

 Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU 
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Men precis som vanligt hade förberedelserna påbörjats 
långt innan. Redan under 2013 hade de första grundste-
narna lagts i planeringen, vintern och våren användes 
för att hitta rätt plats, välja ut rätt träd, värva sponsorer 
och allt annat som krävs för en lyckad tävling. Men till 
skillnad från 2012 och 2013 så var det inte jag som höll i 
trådarna. Denna skillnad märktes kanske inte så mycket 
under förberedelsestadiet för de som inte var med i or-
ganisationen men för mig som nu fick chansen att ”sitta 
i baksätet” var det stor skillnad. När tävlingen väl bör-
jade tror jag dock inte jag var den ända som märkte 
skillnad. Sponsorerna var fler och större, funktionärerna 
var bättre organiserade och till och med vädret visade 
en av sina bättre sidor, särskilt om man tog med i beräk-
ningen att det var Göteborg! 

Jag skulle utan att förhäva mig vilja påstå att det var en 
av de bästa organiserade trädklättringstävlingar som jag 
varit med om och då har jag ändå varit inblandat på ett 
eller annat sätt i 10 tävlingar i 5 olika länder och där-
ibland ett EM.  

Årets tävling höll mycket hög klass både organisations-
mässigt och tävlingsmässigt. Det var ett mästerverk och 
det bästa av allt var att jag bara behövde vara domare 
för delmomentet i kastlina!  

Men fanns det då inget att klaga på? Var det verkligen 
helt fulländat?  

Nej, givetvis inte men steget från året innan var mycket 
stort och det var fantastiskt att få vara med om den me-
tamorfos som jag själv eftersträvat med den svenska 
tävlingen under två års tid men aldrig riktigt lyckats 
uppnå.  

 

SM i Trädklättring 2014 

Deltagarna i SM i Trädklättring, som i år 
anordnades i Göteborg.  

Fotograf: Axel Skog 

2014 års SM tror (och hoppas) jag kommer bli det 
SM som går till historien så till vida att det var då 
den Svenska tävlingen på allvar tog klivet in ibland 
de stora tävlingarna. Jag är hoppfull över att den 
goda trenden kommer att fortsätta och att SM 
kommer var en lika stor eller större tävling som de 
många andra runt om i världen, en tävling inte 
bara för våra många duktiga svenska klättrare utan 
även för internationella förmågor! 

Så sist men inte minst skulle jag vilja tacka alla er 
som gjorde att jag för en gångs skull kunde ta det 
tämligen lugnt under årets SM, alla ni som var 
med, organiserade och förberedde, ni vet vilka ni 
är och jag tänker inte nämna några namn – ”ingen 
nämnd ingen glömd”. Ursäkta språket men förban-
nat bra jobbat!  

Men vänta lite här nu… Tänker jag inte berätta 
vem som vann eller hur det gick under första da-
gens deltävlingar? Nej det tänker jag inte för nu 
mera har vi en helt egen del av hemsidan där så-
dan information kommer upp. Så till er som är ny-
fikna på tävlingsresultaten, gå in på hemisdan!  

 

Axel Skog 

Svenska trädföreningen 

 

Den 30 och 31 maj hölls så åter igen SM i trädklättring. Denna gång hade turen kommit till Slottsskogen i Göte-

borg.  
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Förra året publicerade Lina Nilsson sitt examensarbetet 
om trädplaner (Trädplanen som ett styrdokument i kom-
munal trädförvaltning). I uppsatsen beskriver Lisa sex 
frågor som är viktiga att behandla för att trädplanen ska 
kunna fungera som ett hjälpmedel. Jag har i denna ge-
nomgång valt att sätta den sjätte frågan inom parantes 
då denna, enligt mig, mer passar som ett separat doku-
ment i form av en trädvårdsplan. Det är självklart önsk-
värt att varje förvaltning har både en trädplan och en 
trädvårdsplan, men trädvårdsplanen är något som kom-
mer beröras i senare nummer av Trädbladet.  

De fem (sex) frågorna som bör besvaras är:  

 Dagens situation: Vad har vi? 

 Problematisering: Vilka är våra styrkor och bris-

ter?  

 Målformulering: Vad vill vi uppnå, vad vill vi att 

trädbeståndet ska bli?  

 Strategi: Hur når vi vårt mål (översiktlig nivå)? 

 Åtgärder: Hur genomför vi vårt mål (detaljerad 

nivå)? 

 (Hjälpmedel/Stöd: Hur hanterar vi det dagliga 

arbetet med träd och trädfrågor?) 

 Trädplanens flödesschema. Lägg speciellt märke till pilen 

som går från åtgärder tillbaka till trädinventeringen, vilket 

är något som många missar. Inventeringar är färskvaror!  

Fotograf: Johan Östberg 

Den första utgångspunkten i skapandet av en träd-
plan är hur dagens situation ser ut, och vilka förut-
sättningar, problem och potential som finns, detta 
kan förvaltningen ta reda på genom att ställa sig 
frågan vad har vi? Detta besvaras genom en trädin-
ventering, vilket därmed alltid blir starten för arbe-
tet med trädplanen.  

Som ett andra steg i en trädplan måste data från 
trädinventeringen analyseras och bedömas, detta 
blir planens problematisering. Här besvarar förvalt-
ningen frågan vilka är våra styrkor och brister? Det 
vill säga vilka kvaliteter bör vi bevara, förstärka och 
utveckla, samt vad borde åtgärdas eller förebyg-
gas.  

Efter problematiseringen är det dags att formulera 
övergripande mål för framtiden, det vill säga: vad 
vill vi uppnå med förvaltningens trädbestånd? När 
förvaltningen ska besvara frågan och formulera de 
framtida målen måste andra aspekter än just själva 
träden räknas in. Här måste hänsyn tas till hela 
staden/förvaltningen och förvaltningens egna för-
utsättningar och villkor. 

För ett år sedan beskrevs hur en trädplan skulle skrivas för att bli användbar. Det har sedan dessa inkommit flera 

frågor kring just trädplanerna och hur dessa ska läggas upp. Av denna anledning kommer här en utförligare be-

skrivning av just trädplanens olika delar.  

Trädplaner - vilka delar ska vara med? 
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För att uppnå de formulerade målen och nå den tänkta 
framtid som arbetats fram i planeringsarbetet behövs 
tydliga och långsiktiga strategier. Strategierna består av 
det arbets- och tankesätt som ska hjälpa till att föra da-
gens situation till den önskade framtidsvisionen. Det är 
viktigt att strategierna, liksom målen ligger på en stor-
skalig nivå och inriktar sig på de karaktäristiska, stora 
problem som identifierats i förvaltningen. Här gäller det 
att rannsaka förvaltningens arbetssätt inom och att titta 
på orsakerna till att dagens situation har växt fram, vilka 
åtgärder har lett till positiva respektive negativa resul-
tat? Vilka metoder borde vi använda för att uppnå öns-
kat resultat? Helt enkelt hur når vi vårt mål?  

Denna femte fråga behandlar de mer specifika åtgärder-
na som krävs för att nå målen. Frågan är nära förknip-
pad med trädvårdsplanen och det finns ett tydligt över-
lapp mellan trädplanen och trädvårdsplanen i och med 
denna fråga. Det är däremot viktigt att hela tiden för-
söka hålla trädplanen på en mer övergripande nivå där 
olika typer av lösningar ställs mot varandra och kopp-
lingar mellan åtgärder och mål tydligt framkommer.  

 

 

 Trädinventeringar, en av de viktigaste delarna i att skapa en 

trädplan. Fotograf: Johan Östberg 

En trädplan håller inte för evigt. Förutsättningar 
och omständigheter förändras ständigt och efter 
en tidsperiod är det nödvändigt att återigen se till 
situationens nya omständigheter och arbeta fram 
en ny trädplan. Denna återkopplingsprocess är en 
central del i all planering och en kritisk del i en 
trädplan. Arbetet med trädplanen inleds med en 
ny inventering. Inventeringen visar dels resultatet 
av den föreliggande trädplanen, men utgör såklart 
även underlag för den kommande planen. På detta 
sätt med inventering och nytt planarbete med 
jämna mellanrum fungerar inventeringen som ett 
rättesnöre för planeraren som visar hur väl strate-
gier och åtgärder fallit ut.  

Johan Östberg 
Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 
Johan.ostberg@slu.se 
0709-108101 

Forts. Trädplaner - vilka delar ska vara med? 

 

 Nyplantering av träd, vilket är en viktig fråga för träd-

planen som bland annat kan hjälpa till att avgöra vilka 

arter som ska användas och var dessa ska planteras. 

Fotograf: Johan Östberg 
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När jag började studera till landskapsingenjör vid SLU 

Alnarp hade jag inte en tanke på att mitt framtida ar-

bete skulle påverkas av olika lagar, speciellt inte när 

det rörde sig om åtgärder på en allé. Detsamma gäller 

nog för de flesta som studerat någon typ av trädvård, 

exempelvi arborist, trädgårdstekniker, landskapsarki-

tekt, trädgårdsingenjör med flera. Men de olika lagar-

na påverkar i högsta grad vårt arbete och det är därför 

viktigt att veta hur man som förvaltare ska agera i olika 

situationer.  

Svenska trädföreningens årliga konferens kommer där-

för ägna sig helt åt Träd & Juridik. Under konferensens 

två dagar (12-13 november) kommer vi att få tillfälle 

att lyssna till intressanta föreläsare och följa med på 

workshops (fullständigt schema finns på nästa sida). 

Konferensens tema hänger mycket lägligt ihop med 

lanseringen av skriften Fria eller Fälla, som kommer ut 

under senhösten/vintern. I skriften beskrivs en modell 

för hur förvaltare och länsstyrelser ska arbeta när det 

är flera lagar som påverkar skyddet av ett eller flera 

träd. Den viktigaste delen är det goda samarbetet, vil-

ket alltid bör känneteckna arbetet med träd och träd-

vård.  

Som alltid under trädföreningens konferenser erbjuds 

en intressant exkursion. I år blir det ett besök i Falu 

gruva, som sedan 2001 är ett av våra världsarv.  

Varmt välkomna till årets träddagar i Falun! 

Johan Östberg 
Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 
Johan.ostberg@slu.se 
0709-108101 

Trädföreningens konferens i Falun 

 Vilka regler gäller egentligen för alléer? Hur ska förvaltningarna 

göra när en åtgärd behöver utföras?. Fotograf: Johan Östberg 

I år är Träddagen i Falun och det är Falu Pastorat som är värd för konferensen. Temat är Träd & Juridik, vi 

kommer första dagen att belysa frågor som upphandling av trädtjänster, skydd av alléer och vad som gäller där 

samt att ha en jurist på plats som ger svar på vad lagen säger.   

2015 års träddagar kommer att äga rum i Umeå 

och ha temat Mötet mellan stad och skog. Konfe-
rensen kommer att ta upp frågor som rör de 
stadsnära planteringarna och skogarna, som 
många gånger används flitigt av stadens invå-
nare och för framtida byggnation.  

Konferensen äger som vanligt rum i novem-
ber.  

Mer information kommer på Svenska Trädför-
eningens hemsida! 
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Schema Trädföreningens konferens i Falun 

 

Onsdag 12 november 2014 

PLATS: Cuprum, Falu gruva, Falun 

Moderator under dagen: Lars Krantz, Wij Trädgårdar 

i Ockelbo, även initiativtagare till Rosendals Träd-

gård, Stockholm 

08.15 Registrering med kaffe  

08.55 Andreas Eliasson, ordförande i Svenska Träd-

föreningen hälsar alla välkomna  

09.00 Trädens symboliska värde i religionen med 

Thorhllur Heimisson 

09.30 Upphandling av trädtjänster med Karin Elofs-

son och Dennis Jonsson  

10.00 Kaffe och fralla  

10.30 Utförande, besiktning och resultaten av träd-

vården med Harald Kratschmer 

11.00 Fria eller fälla med Karin Sandberg 

11.10 Utställarna presenterar sig  

11.30 Att räkna på ett anbudsunderlag ur en entre-

prenörs synvinkel med Johan Josephson 

12.20 Lunch 

13.15 Generella biotopskyddet för alléer med Kajsa 

Andersson 

13.45 Skyddsvärda träd – åtgärdsprogram med To-

mas Ljung 

14.15 Träd som kulturarv med Olle Lind   

14.45 Fika 

15.15 Träden på rätt sida om lagen - juristen ger dig 

svar med Hampus Allerstrand 

16.10 Paneldiskussion 

16.30 Information om kvällen samt morgondagen 

18.00 Besök i Falu Gruva 

19.30 Middag på Geschwornergården, Falu Gruva 

Dag 2 Torsdagen 13 november 2014 

Workshop 1 Stadsvandring i Falun 

PLATS: Kristinegården, Kristinegatan 9  

Start inomhus med information sedan guidning av 

Peter Garvö som tar dig runt i staden och tittar på 

trädplanteringar och olika trädprojekt. 

Fredrik Taflin kommer att tala om trädflyttningar och 

vad man skall tänka på samt se på de träden som 

flyttats i Falun och hur de lyckades. 

Workshop 2 Norslunds kyrkogård 

PLATS: Kristinegården, Kristinegatan 9 

Under denna workshop är vi på Norslunds kyrkogård 

där vi tittar på vitaliseringsbeskärningen på gamla 

lindar. En åtgärd för att förlänga bevarandet av sam-

manhängande trädbestånd i kulturmiljöer.  

Vilken bedömning är rimlig för träd på en kyrkogård 

som har ett högt kulturhistoriskt och biologiskt värde 

kontra riskerna med dessa träd?  

Resultatet av beskärningar och kronstabiliseringar en 

växtsäsong efter utförd åtgärd. 

Medverkande: Karin Elofsson och Reino Raitala 

Workshop 3 Exempel på skyddade träd 

PLATS: Bergsskolegränd 7 (utanför Hotel Borgmäs-

taren) 

Guidad busstur i trakterna runt Falun där ni får se 

flera olika skydd av träd/objekt och i vilka samman-

hang de är aktuella: Fornminne, Naturminne, Bygg-

nadsminne, Biotopskydd.  

Vad betyder de och varför har man använt sig av 

dessa skydd till respektive objekt?  

Medverkande: Harald Kratschmer och Karin Sand-

berg  

Förmiddagsfika serveras på samtliga workshops och 

dagen avslutas med lunch kl. 13.00 i Dalasalen, Ka-

serngården 3. 
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Listan med olika typer av sjukdomar som drabbat våra 
träd kan lätt göras mycket lång, exempelvis kastanjeblö-
darsjuka, askskottsjuka, almsjuka och olika phytop-
heraangrepp är bara några av alla sjukdomar. 

Men varför är det så svårt att hindra spridningen av 
dessa sjukdomar?   

Under en föreläsning på ISA´s internationella konferens 
2013 i Toronto behandlades just denna fråga. Som van-
ligt när det gäller sjukdomar på träd finns det inte ett 
enda svar, utan det handlar om många olika delar som 
tillsammans påverkar sjudomarnas utbredning.  

En av de viktigare faktoreran är däremot globalisering-
en, där olika växtmaterial, jordar och ved transporteras 
runt om jorden. En bra jämförelse är svininfluensan som 
på bara några dagar spreds runt om hela jorden. Genom 
globaliseringen möter plötsligt svampar, insekter och 
andra skadegörare värdväxter som inte har något skydd 
alls. Ett bra exempel är askskottsjukan som förekommer 
naturligt i Asien, men som får förödande effekter när 
den möter de Europeiska askarna.  

En annan viktig faktor är klimatförändringarna som möj-
liggör för olika sjukdomar att sprida sig till nya områden, 
vilka tidigare kan ha varit skyddade av exempelvis kalla 
vintrar, torka eller fukt. Klimatförändringarna påverkar 
även trädens vitalitet, vilket gör att sjukdomarna lättare 
kan angripa träden då deras naturliga försvar inte rea-
gerar lika snabbt som det annars skulle ha kunnat göra. 
Detta är även en av anledningarna till att många sjukdo-
mar först påträffas i städerna, just för att det där råder 
ett annat klimat och att träden mycket oftare är stres-
sade.  

Ytterligare en viktig faktor är möjligheten att upptäcka 
sjukdomen. Många gånger går det egentligen inte att se 
sjukdomen i sig, utan det är snarare symptomen vi 
måste gå efter. Ett exempel är kastanjeblödarsjukan, 
vilket vi först upptäcker när kastanjerna utvecklat blöd-
ningar på stammarna. Själva bakterien är omöjlig att se 
med blotta ögat och det är därmed svårt att hindra 
smittspridningen. Och det går egentligen aldrig att se 
sjukdomen angripa trädet.  

 Phytopheraangrepp på en bok. 
Fotograf: Johan Östberg 

Sjukdomar kan även ha mycket komplexa livscyk-
ler. Ett exempel är päronrosen som värdväxlar och 
därmed gör det mycket svårt att följa svampens 
hela livcykel och såklart även att hindra spridning-
en. Av denna anledning är det egentligen mycket 
förståligt att vi många gånger har försökt hitta 
andra förklaringar till varför trädens vitalitet för-
sämrats istället för att se till olika sjukdomar. För 
att ta ett relativt nutida exempel har många 
sjudomsangrepp skylts på försurningar och luftför-
oreningar, medans den egentliga sjukdomen varit 
exempelvis phytopheraangrepp.  

En viktig fråga för oss inom branschen är därmed 

att dels hålla oss uppdaterade kring de olika sjuk-

domarna som finns runt oss, men även vilka som 

är på ingång. Det gäller även att följa trädens ut-

veckling och att reagera på förändringar. Varför 

börjar exempelvis bokarnas kronor bli glesa? Kan 

det röra sig om phytophera eller finns det något 

annat som kan ha drabbat dem?  

Johan Östberg 

Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 

Johan.ostberg@slu.se 

0709-108101 

De senaste 20-30 åren har våra träd drabbats av ett flertal olika sjukdomar och skadedjur. De frågor som vanlig-
en dyker upp är varför dessa sjukdomar angriper träden och varför de är så svåra att hantera? 

Varför är trädsjukdomar så svåra att hantera? 
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Cecil Konijnendijk van den Bosch är prefekt vid In-
stitutionen för landskapsarkitektur, planering och för-
valtning och han berättar att konferensen har planerats 
i över 1,5 år och har fått stor internationell spridning. 
”Det är fantastiskt kul att se hur forskare från bland an-
nat Japan, Nya Zeland, Ryssland, USA och Brasilien har 
valt att samlas i Alnarp. Det visar på vilken hög status 
Alnarp har i dessa sammanhang”.  

Just titeln Urban Tree Diversity – var något som genom-
syrade hela konferensen. Mångfald är nämligen en vik-
tig faktor för alla typer av hållbarhet: Om vi bara har ett 
synsätt eller använder ett enda material blir vi sårbara. 
Detta gäller även för urbana träd. Under konferensen 
behandlades därför inte bara frågan om olika arter, 
utan även ekosystemtjänster, kulturella och sociala 
aspekter som rör träd, och skötselaspekter och gestalt-
ning. Urban Tree Diversity levde därmed väl upp till sin 
titel genom att vara en konferens som handlar om 
mångfald genom att visa på mångfald! 

Under konferensens två dagar i Alnarp kunde man 
lyssna på över 50 talare (Sammanfattningar för samtliga 
talares presentationer går nu att ladda ner via: 
www.urbantreediversity.com). Trots att detta var den 
första gången som en så stor internationell konferensen 
om stadsträd hölls i Sverige blev konferensen en stor 
internationell succé med besökare från 34 länder. Detta 
kan jämföras med ISA´s stora konferens i Milwaukee 
som hade betydligt fler deltagare, men faktiskt färre 
länder representerade.  

Konferensen satte därmed Alnarp på kartan som ett 
viktigt centrum för forskning kring träd i stadsmiljö och 
stadsnära skogar. Det var även ett unikt tillfälle för olika 
typer av organisationer att mötas genom att anordna en 
gemensam konferens. De deltagande förvaltningarna 
och organisationerna var bland annat: Konferensen an-
ordnades i samarbete med bland annat Malmö stad, 
ISA, CARe-FOR-US och IUFRO.  

Urban Tree Diversity  

- Forskning från hela världen.  

Parken som ett viktigt inslag i stadsmiljön. Här Central park om-

gärdat av höghus. Fotograf: Johan Östberg 

För att ytterligare befästa Alnarp som ett av Euro-
pas viktigaste center för forskning kring stadsträd 
anordnas den 12 mars en konferens om i-Tree, 
vilket är ett amerikanskt system för att beräkna de 
ekosystemtjänster som går att värdera i kronor och 
ören. Konferensen kommer att samla experter från 
Europa och världen för att diskutera hur i-Tree kan 
användas utanför USA, med ett speciellt fokus på 
Europa. Konferensen är öppen för alla och mer 
information kommer under hösten.  

Johan Östberg 
Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 
Johan.ostberg@slu.se 
0709-108101 

Den 16-18 juni samlades runt 250 forskare, praktiker och förvaltare i Alnarp för konferensen Urban Tree Diver-

sity. Totalt besökts konferensen av deltagare från 34 länder och sex kontinenter! Konferensen var därmed en av 

de största som anordnats i Sverige kring träd och grönytefrågor! 

http://www.urbantreediversity.com
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Alla som arbetar med träd vet hur viktigt det är att även 

skydda trädens rötter och att de sträcker sig långt utan-

för kronan. Just denna information är svår att få ut till 

de som arbetar runt träden. Hur många gånger har man 

inte sett ett träd på en byggarbetsplats där stammen 

noggrant skyddats med plankor samtidigt som det ligger 

grus- och stenhögar, står bajamajor och andra möjliga 

tunga saker precis under trädet. Eller hur man grävt ner 

kablar och rör i en gata precis bredvid en trädrad. Ofta 

kan man till och med se de stackars avslitna rötterna 

sticka ut ur gropens kant. 

Jag har funderat mycket på varför det är så svårt att få 

folk att förstå att man måste ta hand om trädens rötter. 

Jag tror att det beror på flera saker. Främst för att det 

tar så lång tid för trädet att reagera (dö) när rötterna 

blivit skadade. Tänk om träden kunde dö samma som-

mar som de fått skadan. Då skulle det vara mycket 

lättare att koppla trädets reaktion till den skada man 

gjort. Jag tror också att eftersom man inte ser trädens 

rötter förstår man inte att man måste ta hänsyn till 

dem. Dessutom finns det en föreställning om att trä-

dens rötter är som en spegelbild av trädets krona. Detta 

gör att många inte inser att trädets rötter sträcker sig 

långt utanför kronan.  

För att sprida information om trädens rötter och hur 

man gör för att skydda dem har vi på länsstyrelserna 

som arbetar med åtgärdsprogram för särskilt skydda-

värda träd tagit fram en folder som heter ”Skydda trä-

den vid arbeten”. Den riktar sig främst till alla de som 

arbetar med t.ex. byggnationer, grävarbeten och be-

läggningsarbeten i närheten av träd. Vi behöver hjälp att 

sprida foldern så att fler tar hänsyn till trädens rötter.  

Skydda trädens rötter 

 Ett alltför vanligt exempel på hur skyddet av trädens rötter 

glöms bort vid byggnationer. Fotograf: Johan Östberg 

Det går att beställa tryckta foldrar av mig som man 
kan dela ut till de som berörs. Foldern finns även 
som PDF på nätet. Adressen är: 
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteColl
ectionDocuments/Sv/djur-och-natur/hotade-
vaxter-och-djur/atgardsprogram-for-hotade-
arter/Skydda_traden_vid_arbete.pdf 

Karin Sandberg 

Nationell koordinator för åtgärdsprogrammet för 

särskilt skyddsvärda träd 

Länsstyrelsen i Västmanland 

Ett viktigt arbete för länsstyrelserna är att förmedla kunskap kring träd och deras skötsel. Som en del av detta ar-

bete har de tagit fram en folder för att beskriva vikten av att skydda trädens rötter vid olika typer av åtgärder eller 

byggnationer.  

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram-for-hotade-arter/Skydda_traden_vid_arbete.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram-for-hotade-arter/Skydda_traden_vid_arbete.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram-for-hotade-arter/Skydda_traden_vid_arbete.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram-for-hotade-arter/Skydda_traden_vid_arbete.pdf
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Många länder har länge haft olika typer av standarder 
för skydd av träd vid byggnation och snart kommer 
detta även inräkna Sverige. Sedan januari 2014 bedrivs 
nämligen ett arbete vid SLU Alnarp för att skapa en 
handbok/standard för skydd av träd vid byggnation.  

Standarden har till stora delar inspirerats av  
BS 5837:2012 Trees in relation to design, demolition and 
construction – Recommendations, vilken är den brittiska 
standarden för skydd av träd vid byggnation. Den 
svenska standarden följer emellertid inte den brittiska 
standarden helt, bland annat har nya kapitel lagts till, 
andra stycken har strukits, stycken har flyttats om och 
bearbetningar har gjorts för att anpassa delarna till 
svenska förhållanden.  

Precis som den brittiska standarden är den svenska 
skriften uppdelad i olika moment som skiljs åt kronolo-
giskt. Det finns ett visst överlapp mellan de olika delar-
na, men i huvuddel innehåller de olika delarna följande: 

Planeringen – I detta skede utvärderas vilka enskilda 
träd eller trädbestånd som är skyddsvärda inom områ-
det. Utredningar görs även kring platsens geotekniska 
egenskaper, grundvatten m.m. Planeringsskedet sker 
innan byggnaderna och infrastruktur planeras.  
 
 

SLU´s arbete med en standard för skydd av 

träd vid byggnation 

Placering av byggnader, vägar och infrastruktur – 
I detta skede placeras byggnader, infrastruktur och 
vägar in på området. Baserat på den tidigare ge-
nomförda undersökningen kring vilka 
träd/trädbestånd som är skyddsvärda förs här en 
dialog kring hur utplaceringen kommer påverka 
trädens möjlighet att stå kvar på platsen. Här spe-
cificeras skyddsåtgärderna och i vissa fall kan 
träd/trädbestånd behöva tas ned för att möliggöra 
ett gott skydd för övriga träd.  
 
Teknisk utformning – Detta skede handlar om hur 
byggarbetsplatsen ska fungera, exempelvis in- och 
utfarter till områddet, huruvida det kommer att 
krävas temporära installationer för att möjliggöra 
framkost. Skedet behandlar även hur materialupp-
lag och byggbodar ska placeras för att inte skada 
träden.  
Byggnation – I detta skede beskrivs hur träden ska 
skyddas under själva byggprocessen, vilket bland 
annat inkluderar utformning och kontroll av staket 
och andra fysiska skyddsbarriärer.  
 
Åtgärder efter att byggnationen är färdigställd – 
Detta sista skede beskriver hur eventuell mark-
kompaktering ska åtgärdas. 

Svenska trädföreningen är med i projektet Skydd av träd vid byggnation som drivs av SLU Alnarp. Målet med pro-

jektet är att skapa en nationell skrift kring hur träden kan skyddas genom hela byggprocessen. Förhoppningen är 

att fler träd ska kunna sparas genom att förvaltare tar välmotiverade beslut och beskriver skyddet på rätt sätt 

Processen att skydda träd vid byggnation innehåller många olika steg. Illustration: Johan Östberg 
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Projektet finansieras av ett stort antal intressenter ge-
nom Movium Partnerskap där olika intressenter har 
möjlighet att bidra till utvecklandet av skriften. En av 
dessa finansiärer är Svenska trädföreningen som stöttar 
projektet finansiellt och genom värdefulla kommenta-
rer. De övriga finansiärerna är: 

 Gävle kommun 

 Linköping kommun 

 Bostads AB Poseidon 

 Halmstad 

 Skövde kommun 

 Stockholm stad, Trafikkontoret 

 Umeå kommun 

 Uppsala kommun 

 Örebro kommun 

 Movium Partnerskap 

Forts. SLU´s arbete med en standard för 

skydd av träd vid byggnation 

 Ett vanligt exempel på skydd som inte har fungerat. Fotograf: Johan Östberg 

Målet är att projektet ska vara avslutat i början av 
2015 och skriften kommer att vara gratis att ladda 
ner för alla som vill lära sig mer om skydd av träd 
vid byggnation. Skriften blir därmed ett viktigt red-
skap för alla som arbetar med skydd av träd vid 
byggnation, och den blir även en i ledet av viktiga 
skrifter som hjälper oss som trädförvaltare att 
sköta våra träd.  

 

Johan Östberg 
Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 
Johan.ostberg@slu.se 
0709-108101 
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Diskussionen om huruvida toppning av träd är ett bra 
tillvägagångssätt är äldre än trädvårdsbranschen. Jag 
skulle till och med vilja påstå att branschen delvis växt 
fram som ett svar på den i många fall bristfälliga kun-
skap om trädskötsel och där toppning var en vanlig 
åtgärd som oftast gjorde mer skada än nytta.  

Trädföreningen har ända sedan den startades jobbat 
för att sprida ljus runt denna minst sagt tveksamma 
åtgärden (toppning). Redan i andra numret av trädbla-
det som gavs ut 1994 var Klaus Vollbrecht upprörd 
över hur träden behandlades vid Stora nyckelviken i 
Stockholmsområdet.  

Att historien upprepar sig är ett känt begrepp och så 
även i trädvårdsbranschen. För även om vi nu förtiden 
nog lyckats sprida kunskapen om toppningens skad-
liga följder även till den mest trångsynta skogshugga-
ren, så verkar vissa förvaltare ännu inte ha förstått.  

I våras hände det igen. En stor sträcka med gamla träd 
stympades vid Ulriksdals slottsallé i Solna kommun. 
Nästan hundra träd toppades på beställning av Sta-
tens Fastighetsverk. Vi var många som var upprörda 
och flera som undrade om denna typ av galenskap 
inte tagit stopp i och med att det allmänna biotop-
skyddet börjat tillämpas för alléer. Men döm av min 
förvåning när Länsstyrelen, efter vad som för mig fö-
refaller en löjligt kort process, lägger ner ärendet 
(anmälan om brott mot biotopsskydd, se bilaga 1). 
Någon dispens för att toppa hundra träd i den kung-
liga nationalstatsparken behövdes tydligen inte vilket 
får mig att undra när en sådan dispens skulle behövas.  

Jag nöjde mig inte med detta och överklagade Länssty-
relsens beslut till Mark- och Miljödomstolen vid Nacka 
Tingstätt (bilaga 2).  

Månaderna gick och inget hände men så en dag fick 
jag ett e-post meddelande. Min överklagan var avsla-
gen och det med motiveringen att ärendet inte angick 
mig (början av bilaga 1).  

Att detta fall skulle vara en lokal angelägenhet, är för 
att tala klarspråk, kanske det märkligaste som jag hört 
på mycket länge och jag försöker i dagsläget komma 
över chocken så att jag kan samla mig och skriva ett 
överklagande till nästa instans. Men om sanningen ska 
fram så behöver jag er hjälp. Min inspiration har börjat 
sina och min juridiska erfarenhet är begränsad när det 
kommer till denna typ av lagvränger.  

Så jag ber er! Läs bilagorna och inse att detta kan vara 
slutet för biotopsskyddet och därmed för det skydd 
som det inneburit för våra gamla alléer. Om det är 
möjligt att toppa hundra träd utan dispens så finns det 
inte längre något skydd kvar för våra alléer och jag bä-
var inför framtiden.  

Slutligen tänker jag låna några av Klaus ord från andra 
numret av 1994 års trädblad de är nämligen lika aktu-
ella nu som då allt ni behöver göra är att byta ut plat-
sen som det talas om: 

”Att myndigheter gång på gång köper idén, beror på 
deras totala avsaknad av kunskap om träd och trädkul-
tur i synnerhet. Kultur är att bygga upp inte att riva 
ned. Stympningen förstör träden biologiskt, estetiskt 
och ekonomiskt. Det som sker förnärvarande i anlägg-
ningen vid Stora Nyckelviken i är en skandal och en 
upprepning av det som har skett i andra trädplante-
ringar i Stockholms omnejd. Försöken att genom 
stympning återföra förvuxna barockträd till sin forna 
idealstorlek är barockt.”   

/Axel Skog   

Toppa är toppen! (?) 
För visst är det så! Att toppa ett träd är bland det bästa man kan göra, både för trädet som ju då inte riskerar att 

blåsa omkull och så skapar man habitat för massor av djur och växter som riskerar att bli utrotade. Dessutom får 

man ju mer ljus på gräsmattan och mindre löv att kratta upp! Allt är frid och fröjd eller hur var det nu..?  

Ett toppkapat träd som fått ett radikalt för-

ändrat habitus. Fotograf: Johan Östberg 

Bilaga 1:  

www.tradforeningen.org/images/2014/Tradbladet/bilaga2.pdf 

Bilaga 2:  

www.tradforeningen.org/images/2014/Tradbladet/Bilaga1.pdf 

http://www.tradforeningen.org/images/2014/Tradbladet/bilaga2.pdf
http://www.tradforeningen.org/images/2014/Tradbladet/Bilaga1.pdf

