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Trädbladet har under åren varit en stark tradition 
i Svenska Trädföreningen. I nuvarande styrelse 
vill vi föra traditionen vidare. Vi strävar nu 
på samma sätt efter en medlemsskrift av god 
kvalitet där ni, våra läsare finner både relevanta 

artiklar, forskningsrön och informativa texter om föreningens 
projekt, kurser och evenemang.

Nytt för i år är att styrelsen tittat närmare på hur skriften 
kan ges en ny och fortsatt tilltalande form i en alltmer  
digitaliserad omvärld. Resultatet av detta arbete är denna 
2019 års första utgåva av Trädbladet. Dessa förändringar har 
gjorts möjliga genom vårt samarbete med Tejarps förlag vars 
expertis vi är otroligt tacksamma för. 

Samtidigt kommer nu skriften vara tillgänglig utan kostnad 
för alla dem som har intresse för trädfrågor. Trädbladet kan nu 
därför enkelt laddas ner via vår hemsida. Dessa beslut känns 
naturliga för oss, i ett sammanhang där kunskapen om träd 
alltjämt behöver spridas och lyftas fram i olika sammanhang. 
Det är självfallet positivt att vi därigenom också kan öka  
kännedomen om Svenska Trädföreningen som oberoende 
aktör i arbetet med att stötta och ta aktivt del av bransch- 
utvecklingen. Vill du som läsare sprida vår medlemstidning i 
ditt nätverk är vi såklart mycket tacksamma för den hjälpen.

Med dessa inledande ord önskar Styrelsen en god fort- 
sättning på det redan påbörjade trädåret. Vi tillönskar god 
läsning och att du som läsare även känner dig uppdaterad  
vad gäller föreningens olika aktiviteter under 2019. 

Peter Sandberg, ordförande
Svenska Trädföreningen 

Trädbladet ges ut av
Svenska Trädföreningen

Med över 600 medlemmar är vi landets 
största förening för människor som arbetar 
med och intresserar sig för träd i staden.

Svenska Trädföreningen är en ideell 
förening som arbetar för att möjliggöra 
 erfarenhetsutbyte samt höja kunskapsnivån 
gällande skötsel av träd i urbana miljöer. 
Föreningen är öppen för alla som yrkes
mässigt arbetar med träd och trädvård och 
vi välkomnar även dem utanför yrket som  
är intresserade av området.

Chefredaktör: Maximilian Löfgren

Ansvarig utgivare: Peter Sandberg

Kontakta oss: 
Svenska Trädföreningen 
c/o Innecta 
Åldermansgatan 10 
227 64 Lund

info@tradforeningen.org

Grafisk form: Lime AB
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Vinnare av Svenska Trädföreningens 
tävling under Träddagarna 2018!
• Under Träddagarna 2018 fick över 350 deltagare lyssna 
på 14 talare från fem olika länder. Som en del av Svenska 
Trädföreningens mål att få en ökad förståelse mellan olika 
yrkesgrupper fanns det en stor variation bland talarna, vilket 
gjorde att exempelvis arborister fick en ökad förståelse för 
kommunal förvaltning, samtidigt som förvaltarna fick lära 
sig mer om trädens fysiologi. 

Svenska Trädföreningen hoppas att dessa möten gör att 
deltagarna får större respekt för de olika yrkesgrupperna som 
tillsammans arbetar för att förbättra förutsättningarna för 
träd, oavsett växtplats. 

Under Träddagarna 2018 anordnades även en tävling där 
deltagarna kunde vinna en gratis registrering till Träddagarna 
2019, som arrangeras den 6-7 november i Växjö. Som andra-
pris fanns även i år Henrik Sjömans och Johans Slagstedts 
bok Stadsträdslexikon.

Totalt var det 15 personer som svarade rätt på samtliga 
13 frågor och genom lottning utsågs Staffan Carlsson från 

Motala som vinnare av förstapriser och Per Ersborg blev 
vinnare av boken Stadsträdslexikon.

Svenska Trädföreningen ser fram emot att se många av er 
på Träddagarna 2019 i Växjö!

Styrelsefrågor i Trädföreningen
• En av föregående års mer strategiska 
styrelsefrågor har varit hur vi kan arbeta 
fortsatt effektivt och med fokus i de 
projekt vi efterhand väljer att driva och 
stötta inom föreningen. Vi enades ganska 
snart att det kommer att behövas mer 
resurser till det löpande styrelsearbetet för 
att tiden ska räcka till.

ADMINISTRATIV TJÄNST
När diskussionen fortsatte kunde vi  
enas kring ett beslut om att tillsätta en 
administrativ tjänst. 

Processen att ta fram de rätta arbets-
beskrivningar har varit en viktig del i det 
inledande arbetet och sedan en tid tillbaka 
är nu även rekryteringen av tjänsten klar. 
Alla sökanden till tjänsten var mycket kom-
petenta och med lämplig bakgrund för upp-
draget. Efter överväganden enades styrelsen 
om att tilldela Johan Östberg tjänsten som 
administrativt stöd. Johan Östberg har en 
bakgrund som nyligen avgående ordförande 
i Svenska Trädföreningen och har förutom 
det lång erfarenhet av att driva och ansvara 
för en rad olika projekt och arrangemang 
inom trädvårdsbranschen.

Den stöttning som tjänsten kommer att 
ge styrelsen blir en viktig del av vårt fortsatta 
arbete där vi bland annat ser att medlems-

nyttan kommer att stärkas. Det är såklart 
av stor betydelse för en förenings styrelse 
att du som medlem känner förtroende och 
att vi ger mervärde till er som valt att bli 
medlemmar och stötta vår verksamhet. I det 
sammanhanget vill vi också lyfta fram våra 
sponsorer utan vars hjälp den administrativa 
tjänsten inte hade varit möjlig.

Som medlem kommer du att ha kontakt 
med och på olika sätt få assistans av vår 
administrativa tjänst. Det kan till exempel 
handla om kursanmälningar och dina frågor 
i anslutning till våra evenemang och kurser. 
I styrelsen är den administrativa tjänsten 
en värdefull resurs i stöttningen när det 
gäller många återkommande rutiner. Det 
kan till exempel gälla vårt ajourhållande 
av medlemsregistret, uppdateringar av 
verksamhetsplanen och många andra frågor 
i det kontinuerliga styrelsearbetet.

NY HEMSIDA
Vår webbplats har sedan november 2018 
fått ett helt nytt utseende. Förutom en ny 
design har vi även sett det som betydelse-
fullt att utöka de informerande och om- 
världsrapporterande delarna av hemsidan. 
Ett exempel är hemsidans kalendarium 
där tidigare endast Trädföreningens egna 
arrangemang och kurser listades. Det nya 

är att här finns nu även information om 
andra händelser i vår bransch så som kurser, 
utbildningar och intressanta seminarier 
runtom i landet. Branschsamarbeten även 
över yrkesgränserna är såklart av stor  
betydelse och det vill vi främja med ett 
sådant upplägg.

Vi har i och med den nya hemsidan även 
lagt upp våra publikationer under en egen 
flik. Trädbladet är en av dessa och du hittar 
under samma flik även våra standarder och 
ISAs översatta trädvårdsbroschyrer an- 
passade för konsumentmarknaden. Detta är 
några exempel på publikationer som ligger 
på vår hemsida. Bland övriga publikationer 
kan nämnas Trädföreningens översättning 
av ETW-handboken som nu kan köpas via 
två av våra samarbetspartners.

Vi är otroligt glada för den nya hem-
sidan och hoppas att även ni som besöker 
www.tradforeningen.org upplever att den 
är både lättnavigerad och kan tillhanda-
hålla den information som eftersöks. 
Hemsidans innehåll och uppdateringar 
är något som vi arbetar med fortlöpande. 
Som besökare är du alltid välkommen 
att kontakta oss om det är någonting du 
saknar eller om du önskar annonsera i 
vårt kalendarium.

/ Peter Sandberg

PÅ GÅNG
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PÅ GÅNG

Ny ordförande
• Traditioner förs vidare och nya idéer 
och projekt tar form efterhand i en 
 förening som för bara några år sedan 
firade 25 år. Det är mot den bakgrunden 
jag nu känner både inspiration och en viss 
ödmjukhet inför uppgiften att verka som 
ordförande i Svenska Trädföreningen. Jag 
vill också inleda med att återigen tacka 
föregående ordförande och styrelseleda-
möterna för det mycket gedigna arbete 
som bedrivs i Trädföreningen. 

Till vardags driver jag ett konsult-
företag med inriktning mot bland annat 
besiktning och trädkonsultation. Jag 
påbörjade min yrkesbana mot slutet av 
80-talet, först i några av våra svenska 
produktionsplantskolor och nu är 
det snart 15 år sedan jag startade upp 
den egna verksamheten med kontor i 
Gränna. Trädfrågor har alltid legat mig 
nära,  förmodligen mest präglade i och 
stimulerade av en era av förändringar 
och nyheter på trädvårdsområdet när den 

moderna trädvården började praktiseras 
här i Sverige.

Jag ser nu verkligen fram emot att 
tillsammans med en mycket kunnig och 
engagerad styrelse både arbeta vidare 
mot uppsatta mål och verka för att driva 
nya frågor i föreningen. Det känns också 
otroligt inspirerande att vara verksam 
i en medlemsmiljö präglad av kunniga 
och engagerade arborister, trädförvaltare, 
studenter, konsulter, akademiker och 
alla dem som jobbar med eller kommer 
i  kontakt med trädfrågor på olika plan. 
En mer personlig målsättning är att jag 
ska försöka synas och vara aktiv ute bland 
medlemmar och kurs-/evenmangsdeltagare 
så ofta det går. Det senaste tillskottet av 
kurser inom föreningen, en workshop på 
tema Trädplantering kommer jag fortsatt 
att vara med och leda tillsammans med en 
av våra sponsorer. Så vem vet, kanske syns 
vi på någon kursort framöver!

/ Peter Sandberg

Foto: Mikaela Bergemalm/
Tidskriften Landskap.
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Utbildning  
om trädvård  
på film x2
• SLU har tagit fram ett utbildnings-
material om hur man med modern teknik 
kan flytta träd i stadsmiljö som står i 
vägen för grävarbeten, till nya växtplatser. 
Filmprojektet  koncentrerades till större 
träd som flyttas i samband med urbana 
byggprojekt, med exemplet Västlänken i 
Göteborg i fokus. Nu finns filmerna fritt 
tillgängliga på SLU:s hemsida  
www.slu.se/flytta-stora-trad

• Även i Lund pågår infrastrukturprojekt 
som berör trädvårdsom rådet, i länkad 
film berättas om hur kompostmaterial 
bidrar till att skapa goda förutsättningar 
för de nya träd som planteras utmed 
spårvägsstråket. Filmen hittar du på 

NOTISER

Uppsnappat
• Ny SIS-Standard på gång, läs mer i artikeln nedan och delta gärna i arbetet! 
https://via.tt.se/pressmeddelande/tradvardsbranschen-tar-fram-ny-standard?publisherId=177355&releaseId=3250566

• Hvilan har fått nya utbildningar beviljade, bland annat startar man en utbildning för de som vill ta en ETT-certifiering. 
Läs mer på http://hvilanutbildning.se/nyheter/hvilan-utbildning-vxer-med-tre-nya-yrkeshgskoleutbildningar

• SLU har en artikel kring de senaste forskningsrönen om tallskadegöraren Diplodia sapinea! 
Läs hela artikeln här www.slu.se/ew-nyheter/2019/2/ny-skadegorare-sarskilt-aggressiv-pa-slosaktiga-snabbvaxande-tallar/

Arboristbutiken är en e-butik fylld med utrustning riktad mot arborister, 
trädklättrare samt yrkesgrupper med inslag av reparbete.

Arboristbutiken erbjuder produkter av proffskvalité till ett attraktivt 
pris, snabba leveranser och personlig service.

www.arboristbutiken.se

https://www.youtube.com/watch?v=bx6aQOr8Ti4&feature=youtu.be
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HUR KAN DET MÄTAS?
Det finns i stora drag tre olika sätt som 
trädkronstäckning kan mäta på:

• Mätning från digitala kartor.
• Slumpmässig punktmetod (med 

hjälp av flygfotografering eller 
annan typ av data som tagit fram 
med hjälp av fjärranalys)

• Fältmätningar
Nedan finns en kortare förklaring av de tre 
metoderna och deras för- och nackdelar.

MÄTNING FRÅN DIGITALA KARTOR
Mätningar från digitala kartor går ut på 
att man antingen manuellt ritar ut trädens 
kronor på ett digitalt underlag (högupp-
lösta ortofoton) och sedan räknar ut hur 

På en mycket grundläggande 
nivå är trädkronstäckning ett 
mått på hur mycket av en två-
dimensionell yta som har träd-
kronor ovanför sig. Med hjälp 

av detta går det sedan att beräkna flera 
olika ekosystemtjänster, såsom temperatur-
reglering och dagvattenreduktion. Många 
använder även trädkronstäckning för att ta 
reda på hur stor del av en stads trädbestånd 
som förvaltas av exempelvis kommunen 
och privata fastighetsägare. Många inter-
nationella städer har även mål för hur stor 
procentuell del av staden som ska vara täckt 
med trädkronor, vilket ger förvaltarna ett 
bra redskap för att få ökade medel för att 
plantera och sköta stadens träd. 

Trädkronstäckning
Många städer, kyrkogårdar och 
bostadsbolag i Sverige och runt 
om i världen säger att de är gröna, 
men hur gröna är vi egentligen? 
Genom att mäta hur stor del av en 
yta som är täckt av trädkronor går 
det att få ett jämförbart mått på 
olika områdens grönska, men trots 
att trädkronstäckning är ett relativt 
vanligt mått i andra länder,  
exempelvis USA, Kanada och 
Storbritannien använder endast 
2,5 % av svenska kommuner detta 
som ett mål för sina stadsträd. 

FÖRFATTARE: JOHAN ÖSTBERG

– ett mått på en stads grönhet!
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FÄLTMÄTNINGAR
Metoden går ut på att mätningar görs 
ute i fält där trädkronans utbredning 
mäts, gärna från två olika sidor. Ofta 
genomförs detta som ett slumpvis urval, 
där exempel vis 200 slumpvis utvalda 
platser besöks och där alla träd inom 
ett visst område registreras. Metoden 
är därmed mycket tidskrävande, men 
om den genomförs i samband med att 
andra uppgifter, exempelvis för att kunna 
genomföra en ekonomisk värdering av 
ekosystemtjänster med hjälp av i-Tree, 
kan metoden vara ett bra alternativ. 

Metodens styrka är att den ger mycket 
information om träden, alltså inte bara 
om trädkronstäckningen, men exempelvis 
även vilken kondition träden är i, vilka 
arter som skapar mest trädkronstäckning 
och om det finns några skötselbehov 
för träde. De negativa delarna, förutom 
att den är mycket tidskrävande, är att 

stor andel av stadens yta som är täckt med 
trädkronor. Metoden är därmed mycket 
arbetskrävande, men det är den metod 
som ger säkrast resultat. Med digitala 
kartor som innehåller uppgifter om vilka 
ljusvågor som olika ytor avger, går det 
även att med hjälp av formler låta datorn 
beräkna mängden trädkronor. 

Förutom att metoden är arbetskrävande 
finns även andra problem med metoden. 
Om flygbilder används är det viktigt att 
dessa har en hög upplösning så att det 
tydligt går att skilja på träd, buskar och 
andra grönområden (exempelvis perenner). 
Det är även viktigt att bilderna är tagna 
under sommaren, då det annars är mycket 
svårt att beräkna trädkronornas utbred-
ning. Om formler används för att beräkna 
trädkronornas utbredning är det i sin tur 
vissa utmaningar med att få formlerna att 
inte över- eller undervärdera trädkronornas 
utbredning. 

Fältmätning under en studentövning i Alnarpsparken. 

 metoden fortfarande är ett slumpvis 
urval, med samma problem som i-Tree 
Canopy (se nedan). 

SLUMPMÄSSIG PUNKTMETOD
Det finns idag ett gratisprogram för denna 
metod, i-Tree Canopy. Programmet 
använder Google Maps och det enda som 
behövs för att genomföra undersökningen 
är att man vet stadens gränser, resten gör 
man med hjälp av Google Maps. 

 
   

TRÄDVÅRD NATURVÅRD
BIOENERGI

STOCKHOLM
08 410 470 70 
info@jtvab.se   

GÖTEBORG  
076 633 33 90 
infovast@jtvab.se  
  

HELSINGBORG
076 633 16 58 
infosyd@jtvab.se  
  

 
  

 

 
 

 
 

 
 

www.jacksonstradvard.se  
 
 

Resultatet från en svensk undersökning där en av  
frågorna var om det fanns skriftliga mål för stadsträden.
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Stadens yttre gränser behöver vara i 
ArcGIS-format med koordinatsystemet 
WGS 1984. 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. 
Programmet slumpar sedan 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 krävas 
runt 1500–2000 punkter innan det går 
att få fram ett tillfredsställande resultat. 
För Malmö stad tog det ungefär en dag 
att genomföra mätningen med i-Tree 
Canopy och det visade sig då att Malmö 
har en krontäckningsgrad på 22,2%. Hur 
säkert resultat som ni vill ha är 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, vilket också är metodens 
stora svaghet. Då i-Tree Canopy endast 
är en stickprovsundersökning kommer 
den aldrig kunna ge dig ett definitivt svar, 
utan det finns alltid en variation. Som 
ett exempel kan resultatet varierar mellan 
30,1% till 36,9% med 1000 punkter, 
trots att standardvariationen är 1,5%. Av 
denna anledning brukar man använda en 
tidigare genomförd studie om man vill 
följa utvecklingen av trädkronstäckningen 
i en stad.

HUR GENOMFÖRS MÄTNINGAR?
Så, vad behövs och hur genomförs 
 mätningar med i-Tree Canopy?

1. Gå in www.itreetools.org/canopy/ och 
klicka på Load ESRI Shapefile. Detta är 
egentligen den enda input som behövs 

Fältmätning  
i New York city 
under deras  
stora inventering 
2015 då över  
600 000 träd 
inventerades. 

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 Configure 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 

Bild 1.

Bild 2.

Vill du skapa hållbara 
utemiljöer?

Vi förädlar växters bästa kvaliteter 
och i vårt sortiment hittar du rätt 
växt till just ditt projekt. Kontakta 
oss så hjälper vi dig att förverkliga 
dina visioner.  Tillsammans skapar 

vi framtidens gröna miljöer.
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Läs mer!
Via www.urbantreecover.org kan ni se vilken trädkronstäckning olika stä
der i Europa har och vilken metod de använt. 

https://canopy.itreetools.org/

Fakta!
Denna artikel har delvis publicerats  
i Tidningen Landskap och ett tidigare 
nummer av Trädbladet

Bild 3.

Bild 4.

er därför att behålla standardinställningen, 
vilket är Tree och Non-Tree. 

3. Nästa steg handlar om vad trädbe-
ståndet 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 har 
kopplat i-Tree Eco till i-Tre Canopy, men 
då detta kommer ta några år 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 

Trädens blad hjälper 
inte bara till med att 

skapa näring för träden 
utan de kan även fånga 
upp luftföroreningar, ge 
välbehövlig skugga och 

som på bilden fånga 
upp regnvatten. 

annat (Non-Tree). Vanligtvis kommer 
det att krävas 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%. 

AVSLUTNING
Trädkronstäckning är ett mycket bra 
redskap för att kunna ge ett mått på hur 
grön en stad egentligen är. Däremot är det 
viktigt att veta om de olika metodernas 
för- och nackdelar. Vår rekommendation 
är att man börjar med en i-Tree Canopy 
mätning. Mätningen är mycket snabb och, 
förutom arbetstiden, är den gratis. Efter 
att denna är gjort går det sedan att föra 
diskussioner kring om ytterligare studier 
ska göras. •
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Svenska trädföreningen har bekant som mission att främja  
arbetet för utveckling av kunskapsnivån gällande våra stadsträd. 
En kanal för detta är genom stiftelsen Nordisk Fond for Bytræer, 

där föreningen är representerad och som årligen delar ut medel för 
forsknings- och utvecklingsprojekt i just detta syfte. Under 2018 
var de med som delfinansiärer i en fältstudie för att undersöka  

Japans magnoliaarter och hur de varierar i sin stresshantering över 
dess inhemska utbredningsområden. Här följer ett sammandrag 

om studien och dess första etapp i våras.

FÖRFATTARE: SIMON HANNUS, FORSKNINGSASSISTENT VID INSTITUTIONEN  

FÖR LANDSKAPSARKITEKTUR, PLANERING OCH FÖRVALTNING (LAPF), SLU ALNARP

Viss grad av erfarenhet och 
fingertoppskänsla har 
länge varit fasta grundför-
utsättningar för att veta 
vilka träd som passar in i 

en stadsmiljö. Val som samtidigt måste 
matchas med platsens begränsningar och 
möjligheter för att uppnå ett hållbart 
resultat. De senaste årens utveckling  
inom tillgänglig facklitteratur och mer 
informativa plantskolekataloger har 
därför setts som en välkommen frisk 
fläkt. Vilket gett en förbättrad vägledning 
om olika trädarters tålighet i en tid med 
tätare städer och föränderligt klimat. 

Men litteratur och branschpraxis är 
idag märkbart begränsad, i det att man 
nästan uteslutande talar om vilka arter 
som utgör tåliga stadsträd. För när man 
strikt använder sig av artbegreppet på 
det sättet går man miste om ett viktigt 
faktum. Nämligen att många trädarter  
tenderar att ha förvånansvärt stora 
utbredningsområden med en bredd av 
olika klimat och ståndorter; faktorer 
som i sin tur driver anpassningen hos 

de lokala trädartspopulationerna på en 
genetisk nivå. På dessa platser finns därför 
god möjlighet till att hitta nya så kallade 
genotyper som uppvisar mätbara fysiolo-
giska och morfologiska egenskaper som 
exempel relaterar till hur träden investerar 
sina resurser för att klara stressen av torra 
ståndorter. 

Därmed finns alltså ännu en stor och 
outforskad potential i att studera  
sådana populationer, med tillhörande 
anpassningar i ett stadsträdsselektions-
syfte, för att identifiera förbättrade och 
mer framtidssäkrade fröprovenienser.

FORSKNINGENS HUVUDSYFTE
Detta samband har varit huvudfokus för 
forskningen kring stadsträdsselektion 
vid SLU Alnarp. Målsättningen är där 
att utveckla robusta metoder för att 
identifiera och utvärdera bättre lämpade 
genotyper som än bättre kan leverera 
ekosystemtjänser, i dagens såväl som 
morgondagens städer.

För att testa detta planerades inför 
2018, i samarbete med forskare från 

Magnolior  
i Japan 

– ett laboratorium för 
stadsträdsselektion

Typiskt habitat för M. salicifolia i Aburayama.

Nyutslagen  
M. obovata,  
i Kaisho Forest.
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Univeristy of Sheffield, en stor datain- 
samlingskampanj. Där var bland annat 
Japan och dess magnoliaarter (M. kobus, 
M. obovata och M. salicifolia) föremål för 
en mer detaljerad fältstudie, som en del 
av doktorand Harry Watkins kommande 
avhandling om magnoliors användning 
och potential som stadsträd. Syftet var att 
undersöka hur bladegenskaper kopplade 
till trädens ståndortsanpassning och tork-
tålighet varierar beroende på växtplats.
Allt enligt en nord-sydlig klimatgradient 
som representerar Japans variationsrika 
klimat. 

Detta skedde över två expeditioner.  
En i april för rekognoscering, med målsätt-
ningen att hitta och mäta in lämpliga träd. 
Dessa skulle sedan följas upp i den andra 
expeditionen som ägde rum i augusti, då 
bladen hade expanderat fullständigt och 
var redo att detaljundersökas.

FRÅN SYD TILL NORR
Japan är som bekant ett långsmalt land, 
utgörande av 4 huvudöar: Hokkaido, 
Honshu, Shikoku och Kyushu. Min och 
Harrys resa började på den sydligaste ön 
Kyushu. Planen var att starta just i syd 
för att följa blomningen av M. salicifolia 
norrut och sedan avsluta i norra Honshu. 
Approachen förde då med sig fördelen  
att det var lättare att hitta magnolia- 
individerna, innan allt blev lövat och 
förvandlats till ett grönt hav. 

Vårt första stopp var kuststaden 
Fukuoka, som agerade språngbräda ut 
till de närbelägna skogarna på berget 
Aburayama. Området präglas, likt de 
flesta kustområden i mellersta- och södra 
Japan, av ett subtropiskt klimat. Detta 
gav apriltemperaturer som behagligt nog 
vanligen skulle räknas som högsommar 
här i Norden. 

Trädvegetationen följde också detta 
mönster, där den dominerades växelvis  
av Cryptomeria/Chamaecyparis-plantager, 
och områden med städsegröna lövträd 

En lucka i krontaket tillåter M. obovata att sträcka sig efter ljuset i de 
annars dunkla Cryptomeriaodlingarna vid Aburayamas fot.

M. salicifolia i Shiiba,  
med trädformig P. japonica  
i bakgrunden.

blandat med lövfällande. Vi insåg snabbt 
att M. obovata var väldigt allmän men 
aldrig dominerande och förekom inom 
ett stort altitudspann och ståndorter.  
M. salicifolia var besvärligare att hitta,  
då de hade blommat över och var för- 
hållandevis anonyma, men hittades till 

slut på exponerade åsar i ett område 
omkring 300-400 meter över havet.

SVALARE KLIMAT
Ett mer svalt och tempererat klimat fann 
vi på vår andra anhalt, Shiiba Research 
Forest i centrala Kyushu. Tack vare det 

Besök www.tonnersjo.se 

för att se vårt trädsortiment för 2019



13    Trädbladet  Nr 1 • 2019

svalare klimatet var våren inte lika långt 
gången och vi kom dit mitt i blomningen 
av M. salicifolia. Dessa hittade vi flertalet 
av, växandes i sluttningar strax intill 
meandrande bergbäckar vid drygt 1100 
meter över havet. 

Geologin där var intressant då den gav 
ett väldigt ”stenigt” intryck, långt från 
den bördiga mull vi associerar magnolior 
med. I den mer låglänta terrängen växte 
de tillsammans med Castanea crenata och 
Quercus mongolica ssp. crispula medan 
den fick sällskap av Pinus densiflora och 
Cryptomeria japonica högre upp. 

Men platsens mest markanta aktör, med 
nordiska ögon sett, var Pieris japonica. Inte 
bara för att de var i högblom och för hur 
ymnigt de var representerade i branterna 
av ”stenskravel”, utan även för hur stora de 
växte sig. Den planta vi annars ser som en 
mindre buske med charmigt vita klocklika 
blommor kunde där växa sig till mindre 
träd, upp emot 10 meter höga.

ÖVERLAPPANDE ARTER
Efter ett par strålande dagar i Shiiba bar 
det av norrut igen, till Kaisho Forest 
utanför Nagoya. Även här var klimatet 
subtropiskt, likt det i Fukuoka. Men  

här var huvudattraktionen förekomsten av 
överlappande artspopulationer av  
M. stellata och M. salicifolia, där en natur-
lig hybridisering sker. De städse- 
gröna arterna var här dominanta i 
områdets klimaxvegetation, vilket agerar 
utkonkurrerande för dessa ljuskrävande 
magnolior. De hade istället hittat sin 
nisch i mer glesbevuxen kärrmark. 

Här hade vi också turen att se nyut-
slagna M. obovata, som i mitten av april 
i Japan inte riktigt kan göra sig förtjänt 
av sitt svenska namn ”Junimagnolia”. 
Konkurrenssituationen med de  
städsegröna träden tog sig här till uttryck 
att M. obovata främst växte i bryn och 
uppe längs med bergsryggarna.

DE JAPANSKA ALPERNA
Japans variationsrika klimat gjorde sig 
igen påmint då vi styrde färden ett par 
timmar norrut från Nagoya, till Gifu 
prefektur och de japanska alperna. Där 
intill Mt. Norikura växer magnoliorna 
i subalpin blandskog på 1200 meter 
över havet tillsammans med bland annat 
Betula ermanii, Q. mongolica ssp. crispula, 
Kalopanax septemlobus, Pinus parviflora,  
P. densiflora och med Sorbus commixta, 

Märk M. salicifolians 
gracila grenstruktur.

Studieplatsen i Shiiba hade väldigt 
stenrik jord, man kan anta en snabb 
nederbördsavrinning.

Acer japonicum och Sasa sp. i det undre 
skiktet. 

Fördelningen av vegetationstyper i  
altitudgradienten var här inte alls lika 
skarp eller dynamisk, och magnoliorna 
hittade sina platser på andra sätt.  
M. salicifolia fanns främst sparsamt 
utströsslade i landskapet, som om de 
hade varit mer flertaliga och nu håller på 
att sållas bort i vegetationssuccessionen. 
Yngre exemplar fann man mest i bryn- 
zonen vid skogsbilvägarna som löper 
genom lapptäcket av blandskog och  
Cryptomeria-odlingar.

MOGNAD SKOG
Likt Hida-bergen i de Japanska  
alperna var också nästa prefektur svalt 
av vårkylan. Ibaraki prefektur, ett par 
timmar norr om Tokyo där skogarna  
kan ses som typexempel på Japans  
tempererade skogssystem av ek och  
kastanj. Typiskt för det svalare klimatet 
var M. kobus, som var sällsynt till obe-
fintlig på våra sydligare studieplatser. Här 
hade den en marginellt större närvaro 
trots att de var fragmentariskt utspridda 
i regionen och otillgängligt placerade vid 
strömma bäckar och åkerbryn. 

www.gronytekonsult.se 
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M. salicifolia, som var rapporterad av 
litteraturen att finnas i området lyste 
med sin frånvaro. Det var som om den 
hade slukats av successionen när skogen 
mognat mellan tidpunkten då den 
rapporterades och när vi var där för att 
hitta den. 

Likt i övriga områden så var M. obovata 
allmän i samma utsträckning. Den gick 
att finna upp på de relativt låglänta 
bergen där den växte med ek och kastanj 
som krontak. I de lägre skikten delade 
den växtplats med Clethra barbinervis, 
Taxus cuspidata, P. japonica och Sasa sp. 
Trots bristen på önskat magnoliaflor 
blommade vårblommor som Erythronium 
japonicum och Arisaema serratum under 
de nakna trädkronorna.

I VÄNTAN PÅ MÄTDATA
Detta utgjorde första etappen av två 
i Japan under 2018. Fältstudien som 
utfördes i somras utökade studieområdet 
till Japanska nordön Hokkaido och södra 
Kurilerna, med magnoliapopulationer 
som representerar ett mer kalltempererat 
och maritimt klimat. Men mätdatan är 

ännu under bearbetning och väntar på att 
integreras med den resterande referens-
datan som genererades under denna 
kampanj. Därför befinner vi oss just nu 
i ett spännande och förväntansfullt ”in 
progress”-läge. 

Fast redan nu kan vi konstatera flera 
intressanta saker med de japanska  
magnoliaarterna. För det första kan  
landets namne Magnolia kobus inte alls 
anses som allmän i större delen av Japan. 
För medan den, enligt parkpersonalen, 
självsår sig från planterade exemplar i 
Aburayama, dör den i regel snabbt efter 
groning. Den kan därför anses vara illa 
klimatanpassad när fröplantorna inte kan 
hantera den subtropiska sommarhettan. 

För det andra visar Magnolia salicifolia 
starka tecken på att primärt vara en  
pionjär art. Det kan man redan ana 
utifrån dess för släktet smala skott. Något  
som här kan bekräftas genom bevittnad 
frånvaro i sen succession och förpassning 
till ljusa lägen, som bryn och åsar, eller 
där de får fördel av en jämförelsevis tidig 
fenologi i förhållande till omgivande 
arter. 

För det tredje är Magnolia obovata 
en väldigt utspridd art och visar stor 
förmåga att hantera olika ståndorter och 
klimat. Den är också det enda storvuxna 
träd som vi konsekvent kunde se växa i 
skuggiga barrskogsplantager. Där hävdar 
den sig framgångsrikt i de dunkla ljus-
förhållandena och sträcker sig träget mot 
krontaket.

AVSLUTNING
Utsikterna för projektet ser därmed goda 
ut, nu när det gått in i sin mogna fas. 
Det gör mig hoppfull om forsknings-
fältets framtid rörande ändamålsenlig 
genotypsbaserad-trädselektion för bättre 
klimatanpassade träd. En approach som 
hittills visar löfte om att kunna göra stora 
välgärningar för vår urbana trädmångfald 
och -resiliens. •

På Mt. Yamizo, Ibaraki prefektur, frodas Erytrhonium japonicum i vårsolen. Lövförnan 
skvallrar om de outslagna trädens identitet i skogssystemet. (Ek, kastanj och bok)

Doktorand Harry Watkins antecknar 
växtplatsdetaljer för M. salicifolia 
vid Mt. Norikura.
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– även om du  
har höjdskräck!

En certifierad arborist 
i sitt rätta element. 
Foto Johan Östberg

I Sverige är det relativt ovanligt att 
yrken är skyddade, vilket gör att det 
inte finns några direkta juridiska 
skydd för att hindra någon att 
exempelvis kallas sig: Trädgårds-

mästare, landskapsingenjör, landskaps-
arkitekt, trädgårdsingenjör osv. Detta gäller 
även för yrket arborist, vilket kan skapa 

Kravet på att bli certifierad arborist 
ökar och detta krav påverkar även 
er som exempelvis gör trädplaner 
eller andra trädarbeten som inte 
inkluderar klättring! Att bli ISA 
 certifierad arborist kan därför vara 
en nödvändighet för att du ska 
kunna få uppdrag, men även för 
att visa att din organisation har 
kompetent personal, och även för 
att underlätta kontakten med läns-
styrelsen!

TEXT JOHAN ÖSTBERG

Bli ISA 
certifierad 
arborist 
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vissa problem för de som vill anlita någon 
för exempelvis beskärningsuppdrag. 

De yrken som är skyddade är oftast de 
som har speciella befogenheter exempelvis 
inom sjukvården, polis, brandkår osv. 
Även om ett yrke är viktigt, vilket vi såklart 
tycker våra yrken är, så betyder det alltså 
inte att yrket är skyddad. Det är även svårt 
att se att detta kommer att förändras under 
överskådlig tid. 

En certifiering är däremot skyddad och 
lite förenklat innebär en certifiering att 
en oberoende part har kontrollerat att 
personen klarar vissa teoretiska och/eller 
praktiska prov. En skola som utbildar 
personerna får alltså inte samtidigt vara 
den som granskar kunskapen och därmed 
certifierar, då rör det sig istället om en 
avklarad utbildning. 

OLIKA TYPER AV CERTIFIERINGAR
I Sverige har vi främst arborister som 
blivit certifierade av ISA – International 
Society of Arboriculture eller EAC – 
European Arboricultural Council.

ISA har flera olika typer av certifering 
av arborister, men de vanligaste i Sverige 
är: ISA Certifed Arborist och ISA Certifed 
Tree Worker Climber Specialist. För att 
bli ISA Certifed Arborist ska personen 
ha arbetslivserfarenhet och testas sedan 
utifrån ett teoretiska prov. För att bli ISA 
Certifed Tree Worker Climber Specialist 
ska personen ha arbetslivserfarenhet och 
testas sedan utifrån både teoretiska och 
praktiska prov.

I och med att ISA Certifed Arborist inte 
har något praktiskt prov kan alltså de 
flesta inom vår bransch bli ISA Certifed 
Arborist. 

EAC – den vanligaste certifieringen för 
klättrande arborister i Sverige är ETW – 
European Tree Worker som drivs av EAC. 
För att bli ETW-certifierad ska personen 
ha minst ett års arbetslivserfarenhet och 
testas sedan utifrån både teoretiska och 
praktiska prov.

VARFÖR INTE TRAQ?
Detta blir lite av en avstickare i denna 
artikel om ISA-certifierad arborist, men 
samtidigt är det viktigt att förstå skillnaden 
mellan en certifiering och olika typer av 
kurser och ett mycket bra exempel på  
detta är TRAQ –Tree Risk Assessment 
Qualifcation, vilket är en kurs som 
Svenska Trädföreningen har arrangerat i 
fem år. 

TRAQ är en kurs som utformats 

1. ARBETSLIVSERFARENHET
Det första du behöver är tre år inom branschen, detta kan antingen vara tre års 
yrkeserfarenhet eller en kombination av utbildning och yrkeserfarenhet där du 
minst måste ha arbetat i ett år. Du kan alltså ha gått en tvåårig utbildning och 
sedan arbetar i ett år, men trots att du har gått en treårig utbildning så kan du inte 
direkt göra provet. Arbetslivserfarenhet är även ett krav för ETW-certifieringen 
som beskrivs i artiklen. 

I din ansökan om att få certifiera dig kan du bifoga följande typer av intyg:
- Examensbevis.
- Intyg från din arbetsgivare.
- Fakturor som visar att ditt företag bedrivit aktiv verksamhet. 

2. KOSTNAD
När du väl blivit godkänd för att skriva det teoretiska provet behöver du betala 
en avgift till ISA. Om du är medlem i ISA eller Trädföreningen betalar du  
170 USD och sedan tillkommer 125 USD för att göra testet i datorsal. Totalt 
kostar alltså certifieringen 295 USD, vilket med dagens kurs är runt 2 600 kr. 

När du väl betalat avgiften har du 90 dagar på dig att genomföra testet.

3. PROVET!
Efter att ha blivit godkänd för att göra provet och betalat avgiften är det  
äntligen dags att skriva det teoretiska provet. 

Provet är på engelska och består av 200 flervalsfrågor. (Vill du se hur frågorna 
är formulerade, följ länken i faktarutan på nästa sida.) 

Frågorna är fördelade mellan tio olika områden och då dessa områden är på 
engelska har jag valt att använda de engelska termerna:
1. Soil Management – 12% 
2. Identification and Selection – 8% 
3. Installation and Establishment – 5% 
4. Safe Work Practices – 15% 
5. Tree Biology – 8% 
6. Pruning – 16% 
7. Diagnosis and Treatment – 12% 
8. Urban Forestry – 7% 
9. Tree Protection – 4% 
10. Tree Risk Management – 13%

Du har 210 minuter (3,5 h) på dig att svara på frågorna 
och för att klara provet måste du i dagsläget ha minst 
76 procent rätt. Dessa 76 procent är för alla 200 frågor, 
vilket innebär att du kan misslyckas helt på ett område 
utan att du behöver göra om provet. 

4. ATT BIBEHÅLLA CERTIFIERINGEN
Efter att du klarat provet måste du fortbilda dig  
med minst 30 timmars fortbildning under en treårs- 
period. Detta kan exempelvis vara att gå på kurser  
eller konferenser. Om konferensen, exempelvis  
Svenska Trädföreningens Träddagar, har ett formulär  
där du kan skriva upp dig så får du automatiskt 
poängen. Saknas formuläret får du istället be om ett 
intyg från organisatören och sedan kontakta Svenska 
Trädföreningens certifieringsansvarige eller ISA. 

Lycka till med att bli ISA certifierad arborist!
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av ISA och som sedan hålls runt om i 
världen. När någon gått kursen och sedan 
klarat det teoretiska och praktiska provet 
så kan personen sedan säga att de klarat 
kursen, eller för att använda ISA´s ord, 
att personen är TRAQ-kvalificerad. Så, 
varför är detta då inte en certifiering? Den 
stora skillnaden är att personen måste ha 
gått kursen för att kunna säga att perso-
nen är utbildad i systemet, detta är alltså 
en stor skillnad om vi jämför detta med 
ISA certifierad arborist, vilket inte kräver 
någon speciell utbildning. 

HUR BLIR DU ISA CERTIFIERAD?
Nu till den stora frågan, hur kan du bli 
ISA Certifierad arborist! För att kunna bli 
certifierad arborist, och bibehålla titeln, 
krävs det fyra olika steg och dessa finns 
beskrivna på föregående sida. 

ATT PLUGGA INFÖR PROVET!
Inför mitt prov läste jag ISA’s Arborists’ 
Certification Study Guide, vilken innehöll 
stora delar av den information som be- 
hövdes för att klara provet. I boken finns 
det även övningsfrågor som är till stor nytta 
då de ger en förståelse för hur frågorna är 
uppbyggda. Det är även mycket bra att 
göra de 100 testfrågor som finns på hem- 
sidan som vi länkar till sist i artikeln.

Utöver ISA´s bok och testfrågorna kan 
det även vara bra att gå olika kurser och 
besöka konferenser för att på så sätt ta 
del av den senaste forskningen. Det finns 
även en hel del gratispublikationer på 
ISA´s hemsida. 

Till sist ska jag erkänna att i alla fall jag 
hade mycket svårt med de olika tekniska 
termerna, så lägg gärna lite extra tid på 
att läsa igenom förklaringarna av de olika 
termerna, vilka finns i inledningen av 
varje kapitel i ISA´s bok. •

Läs mer!
Skyddade yrken:  
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/Arbeta-i-Sverige/Reglerade-yrken/

Legitimationsyrken:  
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden

Landskapsarkitekter:  
www.arkitekt.se/yrkestitlar

Exempel på frågor:  
https://www.test-questions.com/arborist-certification-practice-01.php

Beskrivning av processen:  
http://www.isa-arbor.com/Portals/0/Assets/PDF/Certification-Applications/cert-Application-Certified-Arborist.pdf

Anmälan till Certifieringen:  
www.isa-arbor.com/Credentials/Types-of-Credentials/ISA-Certified-Arborist

www.tradflytt.se
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Essunga Plantskola är en av 
Sveriges äldsta och största 
leverantör av grön utemiljö. På 
60 hektar mitt i Västergötland 
odlar vi växter till Sveriges 

städer, kyrkor, kommuner och företag.

VÅRA TJÄNSTER OMFATTAR:
• Leveranser av växter till utemiljö, 

från stora träd till perenner.
• Konsultation vid projektering,  

plantering och besiktning.
• Plantering i förberedda ytor,  

komplett enligt bygghandling

Plantskolan grundades 1937 och har 
funnits kvar som familjeföretag sedan 
bondsonen Lars Carlsson på Heljesgården 
i Essunga köpte in fruktträdsunderlag och 
styckade av ett tunnland jord.

Våra tjänster och och produkter har 
genom åren präglats av samhällsbyggandet. 
Under andra världskriget odlades i stort 
sett bara ätbara växter, kravet på självhus-
hållning som krisberedskap höll i sig till 
i slutet av 50-talet då folkhemmet skulle 

byggas. Då var det massproduktion av 
ett begränsat sortiment prydnadsbuskar 
som gällde. Under 60- och 70-talet blev 
många svenskar med egen trädgård och 
rosor, barrväxter och ett enstaka fruktträd 
skulle finnas utanför varje villa. Fram till 
millennieskiftet ökade efterfrågan på ett 
större sortiment, tusentals sorter tillkom 
och även träd i större storlekar. Idag ser vi 
att trenden åter går mot att det är fler  
kvalitéer än prydnadsvärdet som är viktigt. 
Att våra produkter är ätbara kanske 
inte är det viktigaste utan det är de 
för bättringar man kan få i stadsmiljön 
som är det viktigaste. Dålig luft, över-
svämningar och höga temperaturer är 
tre stora risker för samhället som våra 
produkter nu ska förbättra. 

Vi odlar både på friland och i krukor, 
från 1liters krukor till Airpot krukor på 
flera tusen liter.

Företagets grundfilosofi har alltid varit, 
att med erfaren och välutbildad personal 
leverera växter snabbt med god service, 
med omtanke om kund och växter, och 
med en bra prisnivå i förhållande till 

kvalitet. För oss har det alltid varit viktigt 
att ha en nära dialog med kunden och 
att samtidigt kunna presentera ett nytt 
sortiment. Genom att ta hänsyn till varje 
kunds behov kan vi ingå fördelaktiga avtal 
och projekt med den enskilda aktören, 
stor som liten.

SPONSORERNA PRESENTERAR SIG

Grönska mer på  
www.essungaplantskola.se

Hör mer på tel: 051252001

Träden i Essunga väntar på våren.

Essunga Plantskola är en av Sveriges äldsta och största leverantör av grön utemiljö. 
På 60 hektar mitt i Västergötland odlar vi växter till Sveriges städer, kyrkor, 
kommuner och företag. 

Våra tjänster omfattar: 

• Leveranser av växter till utemiljö, från stora träd till perenner. 

• Konsultation vid projektering, plantering och besiktning. 

• Plantering i förberedda ytor, komplett enligt bygghandling 

 

Plantskolan grundades 1937 och har funnits kvar som familjeföretag sedan bondsonen Lars Carlsson 
på Heljesgården i Essunga köpte in fruktträdsunderlag och styckade av ett tunnland jord. 

Våra tjänster och och produkter har genom åren präglats av samhällsbyggandet. Under andra 
världskriget odlades i stort sett bara ätbara växter, kravet på självhushållning som krisberedskap höll i 
sig till i slutet av 50-talet då folkhemmet skulle byggas. Då var det massproduktion av ett begränsat 
sortiment prydnadsbuskar som gällde. Under 60 och 70talet blev många Svenskar med egen trädgård 
och rosor, barrväxter och ett enstaka fruktträd skulle finnas utanför varje villa. Fram till 
millennieskiftet ökade efterfrågan på ett större sortiment, tusentals sorter tillkom och även träd i 
större storlekar. Idag ser vi att trenden åter går mot att det är fler kvalitéer än prydnadsvärdet som är 
viktigt. Att våra produkter är ätbara kanske inte är det viktigaste utan det är de förbättringar man kan 
få i stadsmiljön som är det viktigaste. Dålig luft, översvämningar och höga temperaturer är tre 
stora risker för samhället som våra produkter nu ska förbättra.  

Vi odlar både på friland och i krukor, från 1liters krukor till Airpot krukor på flera tusen liter. 

 

Företagets grundfilosofi har alltid varit, att med erfaren och välutbildad personal leverera växter 
snabbt med god service, med omtanke om kund och växter, och med en bra prisnivå i förhållande till 
kvalitet. För oss har det alltid varit viktigt att ha en nära dialog med kunden och att samtidigt kunna 
presentera ett nytt sortiment. Genom att ta hänsyn till varje kunds behov kan vi ingå fördelaktiga 
avtal och projekt med den enskilda aktören, stor som liten. 

Grönska mer på www.essungaplantskola.se 

Hör mer på tel: 0512-52001 

Odlingsfördelning	2018 Träd

Buskar

Perenner

Rosor

Fruktträd

Barrväxter

Gräs

klätterväx
ter
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VAD ÄR TRAQ?
TRAQ är en amerikansk utbildning som 
går ut på att deltagarna lär sig ett system 
för att göra riskbedömningar av träd. 
Förkortningen TRAQ står för Tree Risk 
Assessment Qualification. 

ÄR TRAQ RELEVANT FÖR MIG?
Bedömning av riskträd är något som blir 
vanligare och vanligare vid förvaltande av 
träd. Som exempelvis trädförvaltare, konsult 
och arborist är det därför viktigt att veta 
vilka faktorer som påverkar om ett träd ska 
klassas som ett riskträd, samt vilka åtgärder 
som går att göra för att minska riskerna.

TRAQ har även börjat dyka upp i fler 
och fler upphandlingar, så genom att gå 
TRAQ kan du få möjlighet att svara på 
fler upphandlingar. 

HUR GÅR KURSEN TILL?
Kursen pågår under tre dagar där de två 
första dagarna har fokus på att lära er hur 
TRAQ fungerar innan kursen avslutas 
under dag tre med ett test. Efter avklarat 
test blir man TRAQ-kvalificerad. Då 
kursen är framtagen i USA är hela kursen 
på engelska, men om du läser igenom 

Här hoppas vi  framöver presentera er medlemmars upplevelser från 
seminarier, kurser och andra träffar. Vill ni skriva en kort rapport eller 
förmedla några bilder så mejla info@tradforeningen.org och skriv 
Trädbladet först i rubriken. 

I detta nummer passar vi istället på att svara på några frågor kring 
TRAQ som trädföreningen återkommande erbjudit utbildning i.

Några  
frågor 
om TRAQ!

RAPPORTER

boken innan kursen så går det relativt 
enkelt att hänga med i utbildningen. 

VAD KRÄVS DET FÖR ATT  
JAG SKA FÅ GÅ KURSEN?
TRAQ är endast öppen för de som 
genomgått någon form av utbildning där 
minst fyra av följande moment ingått:

• Trädbiologi, trädanatomi  
och påverkan av röta.

• Artkännedom.
• Trädvård inklusive beskärning  

och åtgärder.
• Bedömning av vitalitet, biotiska  

och abiotiska skador.
• Markkännedom.

Svenska trädföreningen har bedömt 
att följande utbildningar innehåller de 
moment som krävs för att personer ska få 
gå TRAQ-kursen:
• Arborister utbildade på Hvilan  

(både 80 och 400 YH-poäng)
• Landskapsingenjörer
• Landskapsarkitekter
• Trädgårdsingenjörer  

(Odling och Design)

• ISA-certifierade arborister
• ETW-certifierade arborister

Och övriga utbildningar som innehåller 
minst fyra av de fem kriterierna som satts 
upp av ISA.

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ OM JAG 
SKA GÅ KURSEN?
För att klara kursen är det viktigt att du 
läser igenom litteraturen och studerar 
ordlistan mycket noggrant. Genom att 
kunna orden innan kursen får du större 
möjligheter att kunna tillgodogöra dig 
kursen, och att klara provet!

www.skogma.se
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Vill ha mer information?  
Besök gärna vår hemsida för det senaste 
och läs mer om kurser och konferenser.  

www.tradforeningen.org/event

eller maila info@tradforeningen.org

VÅRA ARRANGEMANG

Året har precis börjat men vänta inte för länge med 
att anmäla er till våra arrangemang under 2019!

8 MAJ
Workshop tema Trädplantering 
FULLTECKNAD

17-19 MAJ
SM i Trädklättring

20-22 MAJ
TRAQ (Tree Risk  
Assessment Qualification)
FULLTECKNAD

23 MAJ
TRAQ Requalification

27-28 MAJ
Advanced Risk  
Assessment Techniques

17-18 SEPTEMBER
Skötsel av särskilt skyddsvärda träd

6-7 NOVEMBER
Träddagarna



Svenska Trädföreningen 
www.tradforeningen.org


