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Nr 2, 2015 

I detta nummer: 

 Ledare—Ordföranden har ordet 
 Movium-kurser i höst 

 i-Tree - vad hände efter vårens konferens? 

 European i-Tree Conference,  

Alnarp, Sweden March 12-13th 2015 

 EM i Polen 

 Träddagarna 2015, 11-12 november i 

Umeå med temat: Mötet mellan stad och 

skog! 

 Trädkronstäckningar  

—Hur grön är er stad, egentligen?? 

 Using Canopy Cover for Urban Forest 

Management 

 Grönyte-Konsult, ett företag med skärpa! 

VM i Polen, läs om våra arboristers erfarenheter Foto: Johan Öst-

berg. Foto: Mattias Moritz och Frederik Pettersson  

Redaktören har ordet 

För många av oss som arbetar med träd gäller det hela 

tiden att hitta argument för att få finansiering till allt 

från nyplantering, skötsel och bevarande av träd. Ett 

av de många sätt som detta kan göras på är att visa på 

trädens ekosystemtjänster och det ekonomiska värde 

som dessa har. Ett annat sätt är att försöka sätta mål 

för trädens trädbestånd, exempelvis hur stor andel av 

staden som ska täckas med trädkronor. Kanske kan 

detta vara ett bra sätt för just din stad att marknads-

föra sig? 

En viktig del i vår bransch är även våra otroligt duk-

tiga arborister och de tävlingar som de medverkar på. 

I detta nummer kan ni läsa om  Mattias och Frederiks 

erfarenheter från EM i Polen 

Trevlig läsning! 

Johan Östberg 

Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 

Johan.ostberg@slu.se 

0709-108101 

Krontäckningsgrad, hur grön är din stad? Foto: Johan 

Östberg 
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Som ny ordförande har jag privilegiet att få inleda Trädbladet! 

Därför tycker jag att det är på plats med en presentation av 

mig; jag heter Axel Skog och har varit aktiv på olika sätt inom 

Svenska Trädföreningen under flera år, varav de senare som 

styrelsemedlem. Jag kom i kontakt med trädföreningen när jag 

började studera till arborist år 2007. Redan tidigare har jag 

varit engagerad i andra ideella föreningar och med mitt då 

nyväckta intresse för träd kändes det självklart att jag ville 

engagera mig i trädföreningen! 

Hur kommer det sig att just jag blev ordförande? Frågan kom 

plötsligt och oväntat. Vår tidigare ordförande Andreas Elias-

son har suttit under flera år och skapat stabilitet och arbetsro i 

föreningen, något som inte är vanligt när man har att göra med 

den turbulenta trädvårdsbranschen. Men nu ansåg han att det 

var dags att ta ett steg tillbaka och lämna över ordförande-

skapet.  

Att vara eller inte vara ordförande för Svenska Trädförening-

en..? Det var frågan som jag ställdes inför i vintras när And-

reas bestämt sig för att lämna sin post. Nu helt plötsligt skulle 

detta ansvar falla på någon annan och denna någon kunde bli 

jag vilket var en skräckblandad känsla av ja.. kanske förtjus-

ning. Jag tvekade och grunden till det handlade mycket om jag 

verkligen skulle ha tid och energi att göra detta ämbete rätt-

visa.  

Jag började fundera på varför jag involverat mig från början. 

Det som slog mig var att engagemanget i trädföreningen helt 

enkelt har varit viktigt för mig för det känts givande, roligt 

och jag har träffat människor med samma arbete och intressen. 

Skulle det här förändras om jag blev ordförande? Nej natur-

ligtvis inte, jag skulle bara få ännu större möjligheter att göra 

ett meningsfullt arbete!  

Ledare—Ordföranden har ordet 

Trädföreningen har idag runt 300 medlemmar, varav många arborister. Vad vill ni att vi ska göra för er? Foto: Johan Östberg  

Så nu när jag är ordförande, vad vill jag då göra med den 

möjlighet jag har fått, hur vill jag påverka trädföreningen? 

Framförallt vill jag få våra medlemmar att bli ännu mer enga-

gerade! Det finns många goda idéer och förslag på vad vi i 

trädföreningen kan hjälpa till med men dessvärre alldeles för 

få som vill vara med och genomföra dem! När samma skara 

personer träffas, diskuterar och hanterar saker är det lätt att 

hamla i ett inkört hjulspår. Det kan visserligen vara bra när 

det gäller vissa rutiner och likande men ibland riskerar det att 

göra en hemmablind, hämma kreativitet och att man helt en-

kelt kör fast. I trädföreningen är vi i dagsläget ca 300 med-

lemmar och jag är övertygad om att det finns massor med bra 

idéer hos er om hur vi kan förnya oss med nytt engagemang 

från er!  

Så snälla hör av er till oss, jag vill veta vad ni tycker och tän-

ker om det här och om annat. Använd de stora möjligheter att 

kommunicera som dagens teknik ger och ta kontakt, med mig 

eller någon annan i styrelsen och berätta!                  

Hoppas vi hörs, 

Axel Skog  

(Ny) Ordförande för Svenska Trädföreningen  

Maila: axel.skog@tradforeningen.org  

Gå in på föreningens Facebook-sida eller ta kontakt med mig 

direkt på Facebook!  

Eller SMS´s mig på tel: 0722445004 (OBS! ring gärna också 

men jag svarar nästan aldrig ändå på grund av bullrig arbets-

miljö). 

mailto:axel.skog@tradforeningen.org
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De senaste åren har Umeå blivit mer och mer kända i Trädsverige genom sina innovativa projekt, många kurser 

och en vilja att öka kunskapen kring träd och trädvårdsfrågor. Som många andra städer växer Umeå snabbt och 

de har därmed en stor utmaning i att bevara och utveckla de stadsnära naturområdena.  

Under konferensen kommer de olika intressena att mötas för att ge sin syn på Mötet mellan stad och skog. Allt 

ifrån skogsforskare, kommunens parkförvaltare och forskare i landskapsplanering kommer att få presentera sina 

tankar. Målet är därmed att vi ska få en bättre förståelse för de olika intressena, men framförallt kommer målet 

vara att vi ska veta hur vi ska hantera dessa ovärderliga naturområden.  

 

Hoppas att vi ses i Umeå den 11-12 november! 

Johan Östberg,  Svenska Trädföreningens konferenskoordinator 

 

 

 

Träddagen 2015 kommer att behandla det viktiga mötet mellan stad och skog. I en tid då många städer expanderar, samtidigt 

som vi blir mer och mer medvetna om värdet av att bevara och utveckla den stadsnära skogen, är det av största vikt att vi har 

god kunskap om denna resurs. 

Träddagen 2015, 11-12 november i Umeå 

—Mötet mellan stad och skog! 
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Program—Dag 2 

Under dag två kommer vi besöka fyra platser i Umeå. 

Av logistiska skäl kommer gruppen delas mellan två 

bussar. De platser som besöks är:  

Stadliden – visning av åtgärder som ingår i den nya 

skötselplanen som ska anpassa Umeås stads-

skog till den växande stadens behov 

Bostadsnära skogsbestånd på Ersboda – diskuss-

ion i fält om hur skogsvårdande åtgärder upp-

levs av de närboende 

Naturstig vid Bölesstranden – informationsprome-

nad riktad till allmänheten om bevarandevärdet 

i Älvdalens lövskog 

Tomtebo MTB-slinga – en motionsstig på igen-

vuxna avbaningsmassor 

Bussarna avgår kl. 09.00 utanför Folkets hus och 

exkursionerna avslutas kl. 15.00 vid Folkets hus där 

flygbussarna avgår.  

Datum och plats: 
Datum: 11-12 november 2015 

Plats: Folkets Hus, Umeå 

Pris: 2 800 kr  (Medlem), 3 600 kr  (Icke medlem),  

500 kr. (Studerande*), 3 400 kr (Medlemskap i träd-

föreningen och registreringsavgift). Alla pr iser  är  

exkl. moms 

Sista dag för registrering: 28 oktober  2015 

Boende: Scandic Plaza (090 2056310 

plazaumea@scandichotels.com)  

Uppge SLU111115 _001 för att få ta vårt specialpris 

896 kr (exkl. moms) för enkelrum. 

Gå in på http://www.tradforeningen.org/ för registre-

ring och mer information eller kontakta Johan Öst-

berg, johan.ostberg@tradforeningen.org  

Vi ser fram emot att träffa dig i Umeå! 

- Svenska Trädföreningen  

* I studerandepriset ingår inte middagen dag 1. 

Träddagen 2015, 11-12 november i 

Umeå —Mötet mellan stad och skog! 

Program—Dag 1 

08.15  Registrering med kaffe   

08.55  Axel Skog Ordförande i Svenska Träd-

föreningen hälsar alla väl-

komna  

09.00–09.45  Nina Ingvars-

son 

Umeå kommun  

Umeås arbete med stads-

nära skogar ifrån ett plane-

ring, skötsel och användar-

perspektiv  

09.45–10.30  Dan Rydberg 

Skogsstyrelsen, 

Göteborg 

Tätortsnära skogar och dess 

skötsel 

10.30–11.00  Fika  

11.00–11.45  Björn Wiström 

SLU Alnarp 

Skogsbryn – design och 

skötsel av möten mellan 

stad och skog   

11.45–12.30  Cecil 

Konijnendijk 

SLU Alnarp 

Mötet mellan stad och skog 

ur ett Europeiskt perspektiv 

12.30–13.30  Lunch   

13.30–14.15  Ann Dolling  

SLU Umeå 

Skog för återhämtning – 

trädens betydelse 

14.15–15.00  Hanna Fors  

SLU Alnarp)  

Samförvaltningszonen på 

Sletten, Holstebro – ett sätt 

att engagera invånarna i 

skötsel av urban skog 

15.00–15.30  Fika   

15.30–16.15  Gordon Mann 

ISA´s styrelse   

ISA och certifiering som 

"Municipal Arborist Speci-

alist"  

16.15–17.00  Nina Ingvars-

son m.fl. Umeå 

kommun 

Presentation av platserna 

som besöks under dag 2 

och information om kväl-

lens vandring 

17.15–18.00  Guidad tur i Umeås ljussatta parker  

19.15  Middag på Gotthards krog 

(gotthardskrog.se)  

mailto:plazaumea@scandichotels.com
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Den 12 mars i år anordnades den första Europeiska kon-

ferensen om ekosystemprogrammet i-Tree. i-Tree har 

använts runt om i världen för att räkna ut värdet för träds 

ekosystemtjänster (exempelvis dagvattenreduktion, re-

ning av luft och lagring av koldioxid) och hur mycket 

detta är värt i kronor och ören. Som exempel kan nämnas 

att New York City fick finansiering att plantera 1 miljon 

träd tack vare i-Tree och att det hjälpt många andra träd-

förvaltare att hitta argument för trädplanteringar och 

trädskötsel. 

Konferensen besöktes av nästan 150 personer från 18 

länder och får därför ses som en stor succéer! Bland ta-

larna fanns David Nowak som var med och skapade pro-

grammet, men även praktiker från bland annat Kanada, 

Storbritannien och Australien.  

i-Tree - vad hände efter vårens konferens? 

Under konferensen var det två frågor som många 

av deltagarna ställde sig:  

1. Vad kostar egentligen programmet? 

2. När kan vi i Sverige använda det? 

Den första frågan är mycket lätt att svara på, pro-

grammet är nämligen helt gratis! Detta beror på att 

det är USA´s motsvarigheten till vår skogsstyrelse 

som ligger bakom programmet, vilket gör att det är 

helt öppet för alla.  

När det gäller fråga två fick jag i somras reda på att 

arbetet med att ta fram i-Tree Europa går fort 

framåt så snart  kommer alla i Europa (förutom 

Vitryssland, Turkiet och Ryssland) kan använda 

programmet (fortfarande helt gratis!). Anledning 

till att David Nowak och hans team har prioriterat 

detta är tack vare vårens i-Tree konferens i Alnarp 

och det stora deltagarantalet!  

 

Författare: Johan Östberg 

Många av er deltog på i-Tree konferensen som anordnades i Alnarp den 12 mars, men vad har hänt efter konfe-

rensen? När kommer vi i Sverige egentligen kunna använda detta spännande program? 

i-Tree 

Träd kan fånga upp stora mängder dagvatten, vilket minskar be-

lastningen på våra Va-verk. Foto: Johan Östberg  

Genom att skapa skugga kan träd minska nedkylningskostnader-

na och förlänga olika hårdgjorda materials livslängd.  

Foto: Johan Östberg  
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Who better than Dr David Nowak of the USDA Forest 

Service to begin proceedings, setting the scene to an 

audience of practitioners, decision makers and re-

searchers. As the man who created the models behind i

-Tree he was well placed to explain the origins of the i-

Tree tools, how they have developed and what new i-

tree innovations are currently in the pipeline from his 

team. The new version of i-Tree Eco will soon be with 

us and promises to offer even more than its predeces-

sors, including the ability to forecast how tree canopy 

and forest resilience can be affected under varying 

management regimes. Various scenarios related to 

mortality rate and new planting can be explored with 

best outcomes highlighted. This new version will be a 

real game changer and Dr Nowak signed off by asking 

the question, i-Tree, do you?  

European i-Tree Conference,  

Alnarp, Sweden March 12-13th 2015 

 

Following this Jon McNeil Senior Urban Forester from 

Oakville Canada gave his perspective on the value of i-tree. 

As a manager of urban greenspace in one of the first towns 

to use i-Tree outside of the US, Oakville began to use the i-

Tree model with the branded campaign ‘Our solution to our 

pollution’ and hasn’t looked back since. Particularly im-

pressive was the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportu-

nities and Threats) analysis undertaken before and after i-

Tree Eco was used. Before i-Tree was implemented many 

of the strengths of the urban forest had not even been iden-

tified. Using i-Tree allowed John not only to identify the 

benefits, but also to quantify them as well. The i-Tree data 

he gathered was used to convey key messages about the 

urban forest. As an example John spoke of his initiative, 

using tree maintenance projections specifically in the area 

where the Mayor lived, to engage with the political system 

in Oakville. 

Swedish University of Agricultural Sciences, The Department of Landscape Architecture, Planning and Manage-

ment  and Treeconomics collaborated to organise this conference which attracted speakers and delegates from four 

continents.  Eight key individuals with direct experience in the use and value of i-tree as a urban forest manage-

ment tool addressed the hundred and fifty delegates.  The purpose of the conference and subsequent focused work-

shops was to review the use and understand the i-Tree suite of tools and explore through informed expert presenta-

tions and guided discussion how i-Tree can be disseminated and used more widely across Europe. 

Missade du i-Tree konferensen eller är du nyfiken på vad i-Tree är? I denna artikel har vår brittiska kollega Ken-

ton Rogers summerat hela konferensen! 

Vad är egentligen en park värd? Just denna park skapar en ovärderlig 

oas mitt i Shanghai. Foto: Johan Östberg  

Paley Park i NYC är snarast en ikon som för många är sym-

bolen för en fickpark Foto: Johan Östberg  
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Next, Fransciso Escobedo, Associate Professor at Uni-

versity of Florida shared his experience with i-Tree 

which he has applied in South America and China as 

well as in Florida where he is based. His work demon-

strated that in the tropics at least, more work needs to be 

done to improve the models within i-Tree because trees 

just don’t grow the same there! As an example the trees 

in the tropics can often be broader in the crown than they 

are in height so the models may need adjusting. 

 

From Florida to Edinburgh, Scotland, where Keith Lo-

gie, Parks Development Manager gave an honest ac-

count of how his municipality has carried out an i-Tree 

Eco assessment but had not, perhaps, capitalised on the 

results and how they could be used to lever support and 

deliver key messages. It was a learning curve and they 

would focus more on how the data could be presented to 

the different audiences in future. 

 

 

In Australia presentation of key data was the main 

focus, ‘i-Tree [Eco] has given us a voice’ stated 

Craig Hallum of Enspec, a private company that 

had invested in promoting and addressing the inter-

national limitations of  i-Tree so that it could be 

rolled out across the Australian continent.  

 

Keiron Doick Head of Urban Greenspace at Forest 

Research explained that in the United Kingdom, 

Forest Research, Treeconomics and the Arboricul-

tural Association were performing the same task. 

His team had been working collaboratively with the 

USDA Forest Service and Davey in the US to de-

velop i-Tree Eco for the UK. He explained how the 

UK will become the 3rd country outside of the US 

(the others being Canada and Australia) to get full 

functionality with i-Tree Eco version 6, when it is 

launched later in the spring.  

 

Wrapping up all of this in a governance perspective 

Cecil Konijnendijk delivered a succinct and intelli-

gent summary of the main ideas and their (largely 

untapped) potential in making Urban Forests key 

for resilience of communities in the 21st Century. 

Or as Cecil put it -Urban Forests 2.0! 

En ek i Florida som bidrar med en stor mängd ekosystemtjänster. 

Foto: Johan Östberg  

Genom sin skugga minskar dessa träd nedkylningskostnaderna, 

samtidigt som de tar upp föroreningar, minskar vinden och gör 

människor friskare. i-Tree kan hjälpa till att sätta ett värde på 

alla dessa ekosystemtjänster. Foto: Johan Östberg  
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Last but by no means 

least Janice Ansine 

from the Open Uni-

versity shone a light 

on just one of the 

many ways i-Tree 

has been used, as she 

introduced Treezilla, 

The Monster map of 

trees, developed with 

Treeconomics and 

Forest Research. i-

Tree Streets is the 

engine behind this 

citizen science map-

ping project, alt-

hough Janice ex-

plained that part of the development plan was to incorpo-

rate i-Tree Eco into the Treezilla platform. Terrill allows 

users to add, monitor and look at that benefits from trees 

by getting out into the community and measuring them. 

Treezilla then calculates the benefits and displays all the 

trees on a fantastic interactive map.       

   

The conference was a great success stimulating much 

discussion, especially during the following day, when 2 

separate workshops were in progress. One looking at 

how best to implement i-Tree in Europe and another to 

capitalise on the networking opportunities and 

knowledge sharing between the global i-Tree communi-

ty. Those present were in favour of working together to 

collaborate and to reconvene the international group in 

the near future. So watch this space. 

It really is an exciting time for all those managing 

urban forests at whatever level to demonstrate 

through i-Tree that trees pay us back the investment 

we make in their establishment and maintenance 

through the benefits they provide. So I too would 

like to ask the question - i-Tree, do you?  

 

Författare: Kenton Rogers 

 

 

Kenton Rogers is a Chartered Forester and a Fellow 

of the Royal Geographical Society. He is also Co-

Founder of Treeconomics, a Social Enterprise with 

a mission to work with communities, businesses 

and public bodies to highlight the value of trees. 

 

For further detail of i-Tree studies in the UK please 

contact Kenton Rogers at  

kenton@treeconomics.co.uk 

What is i-tree? 

 

i-Tree is a peer reviewed software suite which 

has been designed and developed by the United 

States Forest Service and the Davey Tree Expert 

Company. i-Tree has been used to quantify ur-

ban forest structure, function and values in over 

100 countries throughout the world. Randomly 

generated plots stratified by land use type com-

bined with local pollution and meteorological 

data can quantify the ecological benefits provid-

ed by trees and shrubs. By understanding the 

local, tangible ecosystem services that trees pro-

vide, i-Tree users can link urban forest manage-

ment activities with environmental quality and 

community livability. i-Tree provides the base-

line data that can be used to demonstrate value 

and therefore set priorities for more effective 

decision-making. More information is available 

at: www.itreetools.org  
Hur mycket bidrar Storbritanniens träd med? Skärmdump från 

www.treezilla.org  

mailto:kenton@treeconomics.co.uk
http://www.itreetools.org/
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Det är slutet av mars och planeringen för sommarens 

praktikplatser har redan börjat forma sig i mitt huvud. 

Åtta veckor ska fyllas, där vi ska få känna på yrket, träna 

på de praktiska kunskaperna och knyta framtida kontak-

ter med företag och organisationer. Som vanligt försvin-

ner jag ut i en skog av flikar i min webbläsare och ham-

nar så småningom på ISA:s hemsida och tävlingarna i 

trädklättring. Där läser jag om årets ETCC (European 

Tree Climbing Championships) som hålls i Polen. För att 

kunna arrangera det här eventet behöver de volontärer 

som jobbar innan och under tävlingsdagarna. Det verkar 

väldigt intressant. Jag kan jobba som volontär och få 

mycket praktik, och samtidigt få se Europas bästa arbor-

ister klättra i träd. Bestämt! Men jag vill ju få med mig 

flera från min utbildning. Vet ni, klassen jag har världens 

grej, vi åker till EM i trädklättring i Polen i sommar! En 

klasskamrat, Frederik blir direkt intresserad och vi börjar 

bena ut hur vi ska fylla i volontär-formuläret, när flyget 

går och framför allt hur det ska bli en godkänd praktik-

plats. Men än är det lång tid kvar och jag tror vi hinner 

fixa allt det där. 

EM i Polen 

Veckor går och blir till månader, vi hinner med att 

åka till Göteborg och den svenska tävlingen SM i 

trädklättring. Hela våran klass ställer där upp som 

volontärer, och vi hjälper till med allt möjligt från 

att beskära träd till att rigga upp tävlingsmoment. 

Det ger Frederik och mig väldigt nyttiga erfarenhet-

er att ta med till EM, då det inte alltid är helt själv-

klart hur en tävling i trädklättring faktiskt genom-

förs. 

Sommaren flyger förbi och vi praktiserar på olika 

håll tills det blir dags att packa väskorna och flyga 

från  Malmö till Katowice, som är en liten flygplats 

några mil norr om Krakow. Väl där hittar vi en buss 

som för den humana summan av 4,80 Zloty (ca 10 

kr) tar oss genom den polska landsbygden till par-

ken Swierklaniec som ska vara vårt hem den kom-

mande veckan. Vi kliver av bussen och under ett 

envist duggregn börjar vi gå mot den delen av par-

ken som vi ska tälta på. Efter ett slag ser vi ett litet 

slott som idag fungerar som hotell och utanför detta 

lilla slott hittar vi en polsk man, eller om det är han 

som hittar oss. Han är del av den Polska arborist-

föreningen som arrangerar tävlingarna lokalt. Vi får 

skjuts i hans bil den sista biten och han visar, utan 

att kunna ett ord engelska, var vi kan slå upp tältet 

och var dusch och toaletter finns. Äntligen på plats! 

 

Från ISA:s hemsida: 

The European Tree Climbing Championship 

(ETCC) provides a competitive but educational 

opportunity for working arborists in Europe to 

demonstrate and exchange new climbing tech-

niques and equipment, as well as, safe work prac-

tices.  

Mattias Moritz och Frederik Pettersson läser en tvåårig YH-utbildning till arborister på Hvilan Utbildning, som 

ligger utan för Åkarp, cirka en mil norr om Malmö. I deras artikel kan vi läsa om deras upplevelse på EM i Polen. 
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Med tältet uppsatt beger vi oss genom parken för att pro-

viantera i närmsta supermarket. På väg genom den 

vackra parken finner vi en hel del intressanta trädarter 

och en hel del beskärningar av beklaglig kvalitet. Väl 

framme vid slottet har det börjat skymma och in på dess 

parkering svänger en bil, stripad med träd och polsk text. 

Ur kliver ett gäng nyanlända från flygplatsen. En man i 

hatt, en lång herre med sin markant kortare fru vid sin 

sida. Vi kliver fram och hälsar. Didj  aka John Coles, 

Fran och Rip, Rip Tompkins. Det tar en sekund innan 

det sjunker in. Rip, Rip Tompkins. Jag får svälja tillbaka 

fraserna See you at the top, Rock and roll, och det ersätts 

med åhh åhh it's you. Rip har ett stort leende på läpparna 

och visar sig under veckan vara en hyvens man. Vad jag 

inte upptäcker då utan ett par minuter senare är att min 

gylf är nere. Vi skrattar gott åt min fadäs på vägen till 

butiken. Väl framme bestämmer vi oss för att ta ut 

pengar i bankomaten utanför. Kontanter är alltid lättare 

att handskas med. 400 Złoty (880sek) skall väl räcka ett 

bra tag för det är inte direkt dyrt här.  Ut spottar automa-

ten 40st 10 Złoty sedlar och jag känner mig sjukt rik med 

min feta plånbok. Vi införskaffar det nödvändigaste. 

Frukt, godis, vatten, toapapper och sportdryck aka öl. 

Magen börjar kurra på väg tillbaka så vi stannar till vid 

slottet och beger oss in i restaurangen. Slår oss ned vid 

ett bord och börjar ladda mobilerna i det närmsta elutta-

get. Vid bordet bredvid sitter hela tävlingsledningen och 

ganska snart bjuder de över oss till deras bord. Känns lite 

absurt till en början att vi,  två studenter från Sverige 

sitter med några av Europas bästa arborister och dricker 

öl. Schweizare, tyskar, engelsmän, fransmän, polacker 

samt Rip och hans fru. Väldigt snart sjunker det in att vi 

sitter i ett väldigt härligt gäng och kvällen är över för-

väntan. Mycket senare stövlar vi tillbaka till vårt tält och 

våra läppar pryds av stora leenden.  

Onsdag morgon, den officiella starten för volontärer. Det 

börjar dyka upp folk från Belgien och Italien.  Någon 

Irländare. Frukosten serveras och vi är förväntningsfulla. 

En segdragen förmiddag passerar och det blir inte myck-

et gjort. Saker och ting ska komma fram, hitta sin plats 

och tävlingsledningen väntar än på det ena och än på det 

andra. I all röra och väntan slår jetlaggen till och Rip 

slumrar till på en stol, allas kameror dyker upp. Efter 

lunch börjar saker att röra på sig. Avspärrningar kommer 

upp. Jag hänger med och riggar eventen secured footlock 

och speed-climb.  

 

Under dagen dyker ännu fler volontärer upp och av 

någon anledning är Belgien överrepresenterade. 

Skämtsamt säger de att EM är det Belgiska mäster-

skapet där andra nationer är välkomna. Campingen 

växer och växer. Kvällarna går i ölens tecken och 

stämningen är på topp. 

De senaste dagarna har en Polsk firma som ska resa 

det stora partytältet jobbat ganska sporadiskt med 

det och är fortfarande inte färdiga under onsdags-

kvällen. Vi blir något irriterade när de torsdag mor-

gon klockan halvsex drar i gång och väcker hela 

campingen. Hur högljudd kan man vara. Bilar åker 

fram och tillbaka, mindre diskreta röster viskar 

aningen för högt och det skramlas både med det ena 

och det andra. Liggandes i tältet har vi bara god lust 

att gå upp och strypa dem. Fattar de inte att vi be-

höver all sömn vi kan få efter en hård natts öldrick-

ande. Till slut tystnar det och vi får en kvarts sömn 

innan det är dags för frukost. Döm om våran förvå-

ning när vi tittar ut ur tältet och finner ett nyligen 

rest mini-camp på campingen som stoltserar med 

en svensk flagg i dess centrum och det där partytäl-

tet är lika ofärdigt som när vi gick och la oss. 
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Under torsdagen börjar de olika grenarna ta form. De 

testas korrigeras och testas igen och igen. Perfektion ef-

tersträvas och alla får testa allt förutom de tävlande. En 

otroligt vänlig och öppen atmosfär omger oss och det är 

svårt att inte trivas. Volontärfamiljen bara växer och det 

känns en smula konstigt när vi tänker tillbaka på hur det 

var under SM då vi fick jobba häcken av oss medans här 

får man ta för sig annars försvinner man lite i mängden. 

Under kvällen blir det samling för samtliga volontärer 

och Mark Bridge går igenom nya och gamla förutsätt-

ningar för morgondagens gear-check. Sjukt intressant för 

en manick freak som mig. Det diskuteras fram och till-

baka då erfarenheter byts och 

olika testresultat presenteras. Det 

hela avslutas inte helt otippat med 

en mängd öl. 

Efter frukost blir vi uppdelade på de olika tävlings-

grenarna. Jag blir tidtagare på secured foot lock och 

Mattias blir tidtagare på work-climb. Grenarna tes-

tas igen och vi som funktionärer blir samkörda. Det 

känns lite pirrigt men väldigt kul. Efter lunch tras-

kar vi bort till "Camp Sweden" där nu livstecken 

kan börja tydas och en och annan själ ligger sömn-

drucket och lapar sol. Omgående ansluter vi vårt 

tält till Camp Sweden och tar del av gemenskapen. 

I centrum står familjen Allen med Janina i spetsen. 

De tävlande med anhöriga och supportrar. Det är en 

liten skara, optimistisk men inte utan ödmjukhet. 

Med de kvaliteter som våra tävlande besitter finns 

det alla anledning att vara optimistiska och vi kom-

mer inte bli besvikna.  

Genomgången för de tävlande drar igång vilken 

följs av gear-check. När kvällen ankommer blåser 

det upp till fest. Tree magic beers (en samling mu-

sikaliska arborister som spelar vid väl utvalda till-

fällen) drar igång och en galen dans utspelar sig 

framför scenen som om det inte fanns en morgon-

dag varken för oss volontärer, de tävlande och an-

komna åskådare.  

Det fanns en morgondag och inte vilken som helst 

för det är lördag och den första tävlingsdagen. För-

väntansfulla och oförskämt fräscha trillar vi iväg 

till våra tävlingsmoment. Detta år får även damerna 

göra 15 meter foot look vilket introducerades tidi-

gare under året på VM och långt från alla tjejer har 

kört det. Det ger en extra spänning då möjligheten 

till ett nytt världsrekord kan sättas och när de bästa 

tjejerna ska köra dyker Rip, Didj och Mark upp lite 

diskret i bakgrunden. Extra kul är det när de 

svenska tävlande dyker upp. Christian, Anneli, Si-

mon, Boel och Johan. Givetvis bjuds det på extra 

pepp från min sida. 
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På work-climb eventet börjar vi vo-

lontärer förbereda oss. Det känns ro-

ligt att vara med på det här tävlings-

momentet, då alla de professionella 

kvinnorna och männen verkligen visar 

hur avancerad klättring ska gå till. För 

att eventet ska fungera behövs det två 

personer uppe i trädet som hjälper de 

tävlande, tre tidtagare, fem domare 

inklusive huvuddomaren och två sek-

reterare som samlar in och skriver ned 

alla resultat. Momentet har testklätt-

rats av många duktiga arborister och 

vi är samkörda så allt ska fungera smi-

digt under dagen. Mitt tidtagarfinger 

har nu uppnått blixtsnabba reaktionsti-

der, så kom an bara vi är redo att starta 

tävlingarna. Och snart börjar nervösa 

deltagare samlas utan för avspärrning-

arna och diskutera de sista detaljerna 

och de smartaste manövrarna. En efter 

en får de tävlande ta sig upp till start-

position och efter ok från huvuddoma-

ren ringer de i en koskälla och börja 

klättra. De ska ta sig till fem olika po-

sitioner i trädet, som ska simulera hur 

en arbetsdag i ett träd kan se ut. Max-

tiden är sju minuter och ibland händer 

det att vi får skrika -time! om den som 

klättrar inte hunnit komma ner inom 

den tiden. Då får de inga tidspoäng 

utan bara poäng för klättringen de 

gjort fram tills tiden gick ut. 

 

Dagen flyter fram och jag får se 

mycket bra klättring och tider som blir 

bättre och bättre. 

 

Tidvis är det också ganska mycket 

publik och till och med en del parkbe-

sökare stannar till för att se vad som 

pågår. Mot slutet av tävlingsdagen har 

många event redan blivit färdiga och 

det är till slut bara work-climb och 

räddningen som har tävlande på kö. 

När alla har gjort sin insats och den 

preliminära tävlingen är avslutad åter-

står för ledningen att räkna samman 

alla poäng och meddela vilka som är 

de fem bästa herrarna och tre bästa 

damerna som gått vidare till Master-

tävlingen. Och det visar sig att vi har 

svenska klättrare i båda grupperna! 

Simon och Boel ska få visa vad de går 

för i Europas svåraste tävling för pro-

fessionella arborister. 

 

Ibland undrar jag om arborister är katter med nio 

liv. Klättrandes på vikbord i tre våningar med bän-

kar kors och tvärs. Med en god mängd sportdryck i 

blodet ger sig den ene efter den andre in i det mö-

blerade intermezzot där fokus har legat på 

byggarglädje inte stabilitet. Men är det fest så är det 

och det är trots allt en klättertävling. Finalisterna 

försvinner samtidigt som buffen dukas av, vi andra 

skapar nya bekantskaper runt om i Europa. Många 

glädjes åt sina gamla och nästa år kommer vi också 

göra det.  
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Söndag morgon och sviterna från nattens aktiviteter gör 

sig påmind. Masterstävlingen ska avgöra vem som får 

bära titeln Europamästare 2014. Eftersom vi är nya i ga-

met och de gamla rävarna nästan slåss om att få var med 

som domare och funktionärer blir det en lugn förmiddag. 

Värre är de för de tävlande. De sitter avskilt och väntar 

på sin tur. De får inte se någon annan tävla förrän efter 

de själv har tävlat och de som är sist ut är riktigt nervösa. 

I blandad ordning startar damerna och herrarna. En olid-

lig förmiddag passerar sakta där spänningen går att ta på. 

Konkurrensen är stenhård som sig bör och för ett otränat 

öga är det svårt att se vem som gör bäst ifrån sig. Svaret 

får vi först till prisutdelningen och innan den är det Head 

to head secured footlock och därefter ska den kommande 

tävlingsgrenen Open accent som snart skall ersätta 

Secured footlock demonstreras. 

Head to head visar sig vara ett riktigt kul tävlingsmo-

ment alla är där, alla är taggade till tusen. De bästa tjejer-

na och killarna från gårdagens Secured footlock tävling 

gör upp om specialpriset som är bra sponsrat från DMM. 

Jag återtar min plats som tidtagare och hamnar mitt i 

smeten med ett tidtagarur. Jädrans vilket drag det blir. 

Extra roligt är att Simon plockar hem segern tätt följt av 

Johan Hoppas vi kommer införliva Head to head på SM 

riktigt kul moment.  

 

Därefter körs en demo på open accent. Fanns en del att 

utveckla så vi får se när eller om foolock byts ut. Täv-

lingen börjar gå mot sitt slut och endas prisutdelning-

en kvarstår. Glädjande är att både Boel och Simon 

kniper vars en medaljplats. Regnet drar in över par-

ken. Vi packar ihop lägret och säger adjö till nya och 

gamla vänner. Beger oss till Krakow för lite turistande 

när vi ändå är i trakten. 

 

Det har varit några fantastiska dagar i Polen och tan-

den är blodad. Ses vi i Italien? 

 

Författarna: Mattias Mor itz och Freder ik Petter s-

son läser en tvåårig YH-utbildning till arborister på 

Hvilan Utbildning, som ligger utan för Åkarp, cirka en 

mil norr om Malmö. 
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Fria eller fälla – avvägningar vid hantering av 

träd i offentliga miljöer den 20 oktober  i 

Uppsala (sista anmälningsdag 21 september). 

Vägledningen Fria eller fälla, som presentera-

des i början av året, har tagits fram av en rad 

myndigheter och organisationer. I denna kurs 

får deltagarna kunskap och övning i att kunna 

använda vägledningen vid handläggning av 

ärenden, till exempel biotopskyddsärenden 

enligt miljöbalken, och i andra situationer där 

avvägningar mellan trädens olika värden be-

höver göras. - Läs mer via: http://

www.movium.slu.se/produkter-amp-tjanster/

utbildning?article=fria-eller-falla-

avvagningar-vid-hantering-av-trad-i-

offentliga-miljoer#sthash.og0fHIb6.dpuf  

 

Movium-kurser i höst 

Träd kan ha många olika värden, här syns de ar-

kadklippta lindarna på Östra kyrkogården i 

Malmö som har otroligt stora kulturhistoriska 

värden. Foto: Johan Östberg  

 

 

 

 

Skydd av träd vid byggnation den 21 okto-

ber i Uppsala (sista anmälningsdag 21 sep-

tember). Under våren 2015 publicerades 

Standard för skyddande av träd vid bygg-

nation, som tagits fram i ett projekt finansi-

erat via Movium Partnerskap och en rad 

branschaktörer. I denna kurs presenteras 

standardens innehåll och rekommenderade 

arbetssätt samt dessutom engelska erfaren-

heter inom området. Läs mer via: http://

www.movium.slu.se/produkter-amp-

tjanster/utbildning?article=skydd-av-trad-

vid-byggnation#sthash.4gPhbZfs.dpuf  

 

Info och anmälan via: http://

www.movium.slu.se/produkter-amp-

tjanster/utbildning 

Movium arbetar med stadsutvecklings-frågor och finns vid SLU. Vi menar att stadsutveckling måste utgå från livet 

i städerna. På så vis skapas städer som får både människor och vegetation att växa. Under hösten anordnar Mo-

vium tre kurser som är aktuella för alls som arbetar med träd och trädvårdsfrågor! 

Skydd av träd vid byggnation blir viktigare och vikti-

gare i och med att städer förtätas och mer ledningar 

ska grävas ner. Foto: Johan Östberg  

Nedan är information om en av Svenska trädföreningens 

samarbetspartners 

http://www.movium.slu.se/produkter-amp-tjanster/utbildning
http://www.movium.slu.se/produkter-amp-tjanster/utbildning
http://www.movium.slu.se/produkter-amp-tjanster/utbildning
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Att gröna städer är bra städer är något som vi alla vet. 

Träden hjälper till att hålla temperaturen nere under 

varma dagar, de minskar mängden dagvatten som behö-

ver renas och de tar även upp skadliga partiklar.  

Många städer genomför nu stora trädinventeringar för att 

få veta hur många träd som finns i staden och hur trädbe-

ståndet skiljer sig åt mellan olika delar. Dessa invente-

ringar är otroligt värdefulla för att kunna förvalta trädbe-

ståndet, men samtidigt tar de mycket tid att genomföra 

och ibland kanske man bara vill kunna ge en siffra på 

hur grön staden egentligen är. 

För att kunna mäta hur stor andel av staden som är täckt 

med trädkronor finns det ett gratisprogram som heter i-

Tree Canopy. Programmet använder Google Maps så det 

enda som behövs är att veta stadens gränser, resten gör 

man med hjälp av Google Maps.  

Trädkronstäckning 

—Hur grön är er stad, egentligen?? 

Så, vad behövs och hur gör man? 

1. Gå in www.itreetools.org/canopy/ och klicka på 

Load ESRI Shapefile. Detta är egentligen den enda 

input som behövs om staden och det handlar om att 

ladda upp stadens yttre gränser i ArcGIS-format 

med koordinatsystemet WGS 1984. Be bara er GIS

-ingenjör hjälpa er så löser det sig snabbast! Men 

om ni inte kan få fram denna fil är det bara att 

klicka på Define Project Area och då själv rita ut 

gränserna. Tänk bara på att ni måste klicka mitt i 

den utritade ytan så att denna går från röd till blå 

innan området är klart.  

2. När ni antingen har laddat upp gränserna eller 

själva ritat ut dem är det dags att klicka på Confi-

gure and Begin Your Survey. När ni klickat på 

denna knapp är det dags att ställa in klasserna. Det 

går här att exempelvis välja om ni ska särskilja på 

olika typer av vegetation exempelvis träd, gräs, äng 

osv. Tänk bara på att ju fler kategorier ni väljer, ju 

längre tid kommer det att ta. Jag rekommenderar er 

därför att behålla standardinställningen, vilket är 

Tree och Non-Tree.  

Många städer i Sverige och runt om i världen säger att de är gröna, men hur gröna är egentligen våra städer? Genom att 
mäta hur stor del av staden som består av träd går det att få ett jämförbart mått på stadens grönska, och det tar bara runt 
en dag att få fram detta! 

1 

2 
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3. Nästa steg handlar om vad trädbeståndet ger tillbaka 

i form av ekonomiskt värderbara ekosystemtjänster, 

exempelvis dagvattenhantering och upptag av luftför-

oreningar. Detta är något som kommer att bli mycket 

intressant när vi väl kan använda hela i-Tree program-

met under 2016, men till dess får vi tyvärr strunta i 

detta steg.  

 

 

4. Äntligen är alla inställningar klara och det är dags att 

börja arbetet med att mäta stadens krontäckning. Det 

som kommer att hända nu är att i-Tree Canopy slumpar 

ut punkter inom avgränsningarna. För varje punkt ska 

man ange on punkten hamnat på ett träd eller om det är 

något annat (Non-Tree). Vanligtvis kommer det att krä-

vas runt 1500-2000 punkter innan det går att få fram ett 

hyfsat säkert resultat. Hur säkert resultat som ni vill ha är 

helt upp till dig som användare, men oftast brukar det 

räcka med en säkerhet på +-1 till 1,5%.  

Så, varför blir det inte helt säkert? Detta beror på att 

detta bara är ett slumpvis urval, om man vill veta exakt 

måste man använda flygfotografier och då mäta in varje 

trädkrona (vilket tar mycket tid och såklart kostar detta 

mycket mer tid och pengar än i-Tree Canopy!) 

 

 

 

 

För Malmö stad tog det ungefär en dag att ge-

nomföra mätningen med i-Tree Canopy och det 

visade sig då att Malmö har en krontäcknings-

grad på 22,2%, så frågan är såklart: Hur grön är 

din stad?? 

 

Författare: Johan Östberg 

3 

4 
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Quantifying canopy cover has been identified by many 
authors to be one of the first steps in the management 
of the urban forest. For example, in James Schwab’s 
book ‘Planning the Urban Forest’, it states: 

 

”The first step in reincorporating green infrastructure 
into a community’s planning framework is to measure 
urban forest canopy and set canopy goals”. 

 

Canopy cover, which is often also referred to as tree 
canopy cover and urban canopy cover, can be defined 
as the area of leaves, branches, and stems of trees cov-
ering the ground when viewed from above. Canopy Cov-
er is a two dimensional metric, indicating the spread of 
canopy cover across an area. It is not to be confused 
with Leaf Area Index (LAI), which is a measure of the 
number of layers of leaves per unit area of ground 
(although Canopy Cover studies can be used to estimate 
LAI).  

 

Assessing canopy cover is popular because it is relatively 
simple to determine from a variety of means and it can 
be calculated at relatively little expense. Measuring can-
opy cover has helped city planners, urban foresters, 
mayors and communities see trees and forests in a new 
way, focusing attention on green infrastructure as a key 
component of community planning, sustainability and 
resilience. It is an easy-to-understand concept that is 
useful in communicating messages about our urban for-
ests with both the public and policy makers. 

How can Canopy Cover be measured? 

There are 3 main methods to obtain canopy cover data; 

1. Field Work Surveys  

This method requires surveyors to visit a number of 
sample plots and take direct measurements on the 
trees within them. The average Canopy Cover, along 
with its variability, can then be estimated for the entire 
area. The advantage of this method is that you can also 
collect additional data on tree species and tree size not 
normally available using the other methods. It is proba-
bly the most labour intensive, although it could be in-
corporated into an existing survey regime such as tree 
health and and tree safety inspections. 

Using Canopy Cover for Urban Forest Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Random Point Method (using Aerial Photog-
raphy or other remotely sensed data)  

This method involves desk study of aerial imagery 
using a Geographical Information System (GIS). 
The method can be used to quantify tree cover by 
counting the relative number of random points in 
each area which are covered by trees. This is the 
principal used by i-Tree Canopy. Its quick, cheap 
and requires minimal training but only provides 
information on overall canopy at the chosen scale. 
It is however a very good starting point to start 
looking at canopy cover. 

3. Area Method  

This method involves using aerial imagery and digi-
tal mapping to determine the tree canopies using 
GIS, to calculate tree cover for given areas. This 
method can provide much finer detail at any cho-
sen scale but depending on resolution the aerial 
imagery can be very expensive to obtain. Another 
disadvantage is that it is still very difficult to to get 
any information about other aspects of the trees 
such as the species, height and even numbers of 
trees when several individuals form a closed cano-
py. In some cases, trees can also be ‘hidden’ within 
the shadows of large buildings and a small propor-
tion of shrubs may also be mistaken for trees.  

För er som vill veta mer om krontäckning, hur detta kan mätas och varför det bör mätas, finns här en artikel 

skriven av vår kollega Kenton Rogers i Storbritanien. I artikel går har på djupet kring olika metoder och använd-

ning! 

Mätning av träd. Foto: Johan Östberg 
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How do the methods compare? 

 

There are few examples in the literature on directly 
comparing the methods described, although a study 
carried out by the City of Toronto (2008) used the 3 
different methods which are reproduced in Table 1 be-
low. The study concluded that [for its purposes] point 
sampling from aerial imagery was the most cost effec-
tive, whilst also recognising that [in this instance] it pro-
vided a conservative estimate compared to the other 
methods.   

 

The Toronto experience shows quite a high variability in 
the different methods over a period of 8 years, although 
this does not necessarily mean that any one method is 
incorrect, just that it needs to be interpreted with con-
sideration for the expected statistical accuracy. 

 

Method Result 
(% tree canopy) 

USDA Forest Service - automated classification of leaf 
on 2007 satellite imagery 

28% 

City of Toronto - 2008 i-Tree Eco study, ocular esti-
mate of canopy cover (407 plots) 

24% 

USDA Forest Service - 9,998 point sample, manual 
interpretation of 2005 leaf-off aerial photos 

19.9% 

USDA Forest Service - 9,998 point sample, manual 
interpretation of 1999 leaf-off aerial photos 

20.6% 

City of Toronto Urban Forestry - small sample size, 
digitized manually from 2002 aerial photos with area 
estimates by land use 

17.5% 

University of Toronto - 2000 UFORE study, ocular esti-
mates of canopy cover in 211 sample plots 

20.5% 

Comparison of different methods for assessing canopy cover in Toronto. 

Source: Every Tree Counts - a portrait of Toronto’s urban forest (2008). 

Trädkronor bidrar direkt med ekosystemtjänster!  Foto: 

Johan Östberg 

I Washington DC har man gjort flera mätningar av 

trädkronstäckningen, genom att visa på skillnaderna 

mellan olika år går det att visa vilka förändringar som 

skett i olika områden.  Foto: Johan Östberg 
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What can Tree Canopy Cover tell us?  

 

At a very basic level Canopy Cover provides a percent-
age figure of the amount of tree cover in a given area 
and could also indicate how much room there may be 
to plant more trees. However, do not be fooled! even 
this basic measurement can be implemented in a varie-
ty of different ways, with varying levels of sophistication 
and complexity.  

Depending on how a project is set up Canopy Cover can 
be assessed at the individual property level, by ward or 
by borough, through to the city, county or even country 
scale.  

Take for example the recent canopy cover league table 
completed by University of Technology, Sydney and 
2020 Vision in Australia. They are using the results of a 
country wide canopy survey to benchmark and provide 
a baseline for their aspirations to increase their urban 
greenspace by 20% by 2020.  

This example illustrates which cities have good canopy 
cover, those which are dominated by ‘hard’ surfaces 
and grey infrastructure and those where opportunities 
exist to increase canopy cover.  

In many international canopy cover studies the mapping 
of existing tree cover levels and distribution has been 
used to set future targets. This is regarded as good prac-
tice by the US Conference of Mayors, the US Depart-
ment of Agriculture Forest Service, and many non-for-
profit organisations including the Arbor Day Foundation 
(US-based), American Forest 
(US-based), the National Ur-
ban Forest Association 
(Australia-based) and the 
Trees and Design Action 
Group (UK-based). 

In the US, American Forests 
offers some general guide-
lines for canopy goals based 
on climate conditions and 
land-use categories. 

Although city wide figures are helpful, especially in 
country wide projects, tree cover is not uniform 
throughout a city. Generally canopy cover will 
change in relation to land-use, geography and oth-
er social and political factors.   

Illustrating this point are two separate studies car-
ried out in the US and the UK. These have high-
lighted a trend where most of the canopy cover in 
urban areas is provided by residential areas, and 
also, that it is often the most deprived areas which 
have the least tree cover.   

A land use approach was adopted by Natural Re-
sources Wales, who have recently completed a 
canopy cover survey to look at the tree cover in all 
of its urban areas.  

They have compared their tree cover for different 
land uses within a city as well as comparing overall 
canopy figures with other cities throughout the 
world. The results can be readily used to make 
comparisons between different cities, or between 
different parts of the same city. A study at this 
scale can help to target tree planting where tree 
cover is lower, delivering benefits to the areas that 
most need it. 

Hur tätt är krontaket i din stad? Foto: Johan Östberg 
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These relations are important and the Clean Air 
Act in the US recognises tree canopy management 
plans as part of State air quality management 
plans, based on the link between trees, ambient 
temperature and ozone levels. 

Conclusions  

 

Hopefully you’ve been given an insight into how 
assessing canopy cover can be used in a variety of 
ways for urban forest management. We really 
have only just scratched the surface of this fasci-
nating subject. Thanks to advances in Geographical 
Information Systems, the measurement of tree 
benefits and the sciences of Arboriculture and For-
estry there has never been a better time to start 
using these tools to make our towns and cities 
better places to live by supporting decisions to get 
the right the right tree in the right place.  

 

Författare: Kenton Rogers 

 

Repeated measurements of Canopy Cover, for instance 
using historical aerial photographs or repeated surveys, 
can highlight changes in tree cover over time and space 
and there have been studies done in Wales, England 
(already cited) and the US.  Although some cities and 
towns showed an increase in canopy cover, the general 
trend has been a gradual reduction in the area of cano-
py, most probably due to the reasons described above.   

 

Another way in which canopy cover can be used is to 
look at correlations between tree cover and environ-
mental performance of an urban area. Canopy cover 
measurements can be used with other data such as 
crime rates, climate data or health and well being statis-
tics to provide insight into how urban trees affect- and 
are affected by - various social and climatic factors. 

Work in Manchester, UK has assessed canopy cover at 
the ward level and has compared this with statistics on 
Acute Respiratory Disease and Mental Health. It found a 
positive correlation between tree cover and reduced 
rates of hospital admissions for these conditions.  

 

Värdet av trädens kronor blir speciellt tydligt under varma dagar Foto: Johan Östberg 
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Boktips: Stadsträdslexikon 

För många har Rune Bengtssons Stadsträdens A-Z varit ett standardverk, men nu har äntligen Henrik Sjömans 

och Johans Slagsteds bok Stadsträdslexikon kommit som ger dig otroligt mycket mer information! 

För ett drygt halvår sedan släpptes första boken i  Henrik 

Sjöman och Johan Slagsteds serie om stadsträd, boken 

hette Träd i urbana landskap och innehöll mycket värde-

full information kring hur man ska tänka kring trädval, 

succession, strategiska dokument och jord. Del två i se-

rien heter Stadsträdslexikon och innehåller all den art-

specifika kunskap som behövs för att göra bra artval.   

Tillsammans skapar Träd i urbana landskap och Stads-

trädslexikon en ovärderlig kunskapsbas för alla som job-

bar med träd och personligen ser jag dem som en själv-

klarhet i allas bokhyllor! 

Författare: Johan Östberg 

 

Stadsträdslexikon utgör tillsammans med första 

delen Träd i urbana landskap, som på djupet be-

skriver viktiga aspekter i stadsträdsanvändning, ett 

ovärderligt verktyg i arbetet att skapa livskraftiga 

trädbestånd och därmed hållbara och attraktiva 

städer ”  

Följande beskrivning finns på Studentlitteraturs hemsida: 

”Stadsträdslexikon är den andra delen av två volymer 

böcker som hjälper studenter och olika yrkeskategorier så 

som landskapsarkitekter, planerare, trädgårdsmästare 

och anläggare med vägledning i vilka olika situationer 

som kan uppstå i en stad och hur det påverkar trädan-

vändningen, vilka strategier olika träd är utrustade med 

och hur man kan dra nytta av dem i stadsmiljö samt hur 

man slutligen väljer rätt art eller sort för varje plats och 

funktion. 

Stadsträdslexikon är ett referensverk med över 1000 träd 

för stadens alla platser och situationer. Arterna finns här 

beskrivna i bokstavsordning från Abies alba till Zelkova 

serrata vad gäller allt väsentligt såsom odlings-

värde, utseende, naturliga ståndorter, ekologiska strate-

gier etc. 
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Hon heter Monica Hagberg Andersson och kom till 

Grönyte-Konsult från att ha arbetat på Posten i många år. 

Lars Åkerström som startade Grönyte-Konsult var Silkys 

första återförsäljare utanför Japan. Lars träffade företa-

gets representanter på en mässa i Tyskland och fastnade 

för dessa sågar och Japanerna fastnade för Lars. 

 

Det var 1991 och sedan dess har Grönyte-Konsult agen-

turen för Silky-produkterna i Sverige, Finland och 

Norge.  Lars var en trogen kund på Posten där han ofta 

talade med Monica och en dag kom frågan om hon ville 

börja arbeta på Grönyte-Konsult, vilket Monica svarade 

ja till.  Det blev 10 år som anställd och sedan 2010 driver 

Monica Grönyte-Konsult i Falun. Det blir deltagande på 

mässor runtom i Sverige som t.ex. Park och golfmässan i 

Jönköping i september, någon skogsmässa samt delta-

gande på branschdagar. Det är viktigt att välja var man 

skall visa upp produkterna då kunderna i branschen vet 

vad de vill ha och värdesätter kvalité säger Monica. I 

branschen måste man vara på tå hela tiden och vara med 

där det händer saker. Att löpande lägga ut information 

och bilder på hemsidan, Facebook och Instagram, an-

ordna tävlingar och så vidare. En utmaning i arbetet är 

planeringen vid beställningar av sågarna från Japan, ef-

tersom de fraktas med båt så måste man ha lång framför-

hållning och ha på känn vilka sågar kunderna efterfrågar. 

Monica säger att sågarna är mycket uppskattade och 

kunderna alltid är nöjda med dem.  

 

I juni så blev en istället två då Monica anställer sin man i 

företaget och det blir skönt att ha någon att bolla olika 

idéer med säger Monica.  

 

Att besöka kunder runtom i Sverige, Norge och Finland 

är något som det också kommer att bli mer tid till. 

Grönyte-Konsult, ett företag med skärpa! 

Följ gärna Silkyscandinavia på Instagram! 

Vi i Svenska Trädföreningen är tacksamma över att 

Monica alltid ställer upp och sponsrar olika ar-

rangemang och är en återkommande utställare på 

Träddagen! 

Vi önskar Monica lycka till i det fortsatta arbetet! 

Författare: Andreas Eliasson 

Du kanske undrar vem den där personen är som glatt svarar i telefon när du skall köpa en eller flera handsågar 

eller sekatörer och skickar iväg produkterna med raketfart! 

Nedan är information om en av Svenska trädföreningens 

samarbetspartners 


