
 Vård av träd och buskar
Här förklaras vad vård av träd och buskar betyder, vad som innefattas, och hur träd och buskar gynnas av det.

Symptom som missfärgade blad, döda grenar, eller för tidig lövfällning kan vara anledningar för att 
kontakta en arborist.

Ibland är orsaken ett litet problem som lätt kan förklaras och åtgärdas. Vid andra tillfällen är problemet 
mer invecklat och har flera underliggande orsaker, och en lösning som kräver behandling över flera år. 
Om problemet har funnits länge innan det upptäcks kan det i vissa fall inte botas, och då kan man bli 
tvungen att ta bort trädet eller busken.

Lösningen: vård av växter
För att bättre kunna lösa sådana här situationer har arborister skapat ett speciellt program för vård av växter. Målet med programmet är att behålla eller 
förbättra växters utseende, vitalitet – och vad gäller träd även säkerhet – med hjälp av så kostnadseffektiva och miljövänliga metoder och behandlingar 
som möjligt. Programmet innefattar regelbunden övervakning, förebyggande behandlingar och ett effektivt samarbete mellan arboristen och fastighet-
sägaren.  

Varför vård av växter i stället för vård av träd? 
Även om träd är dominanta prydnadsväxter på tomten delar de marken  med gräs, buskar och andra växter.. Röt-
terna till träd, buskar, gräs och rabattväxter möter varandra i jorden och konkurrerar där om vatten och näringsäm-
nen. Rötterna från ett fullt utvuxet träd kan nå långt ut i gräsmattan eller rabatten. All behandling av gräsmattan, 
med till exempel gödsel eller bekämpningsmedel, kan påverka ett träds utseende och vitalitet. På samma sätt kan 
behandling av träd, som beskärning och gödsling, påverka det omgivande gräsets utseende och vitalitet. Vården av 
enskilda växter kan alltså påverka alla andra växter i omgivningen. 

Varför kontakta en arborist för vård av växter? 
Arborister har rätt erfarenhet och utbildning för att upptäcka många potentiella problem hos träd och buskar innan de blir 
livshotande eller farliga. Arborister kan också ge rekommendationer kring träd och buskar, som var man ska placera dem 
och vilken art man ska välja, för att minska risken för att problem uppstår. Dessutom kan en arborist ta kontakt med andra 
trädgårdsexperter för att se till att olika behandlingar koordineras och inte skadar träd och buskar.

Kom ihåg att växter som blir gamla och stora förtjänar särskild uppmärksamhet. Rabattväxter kan ersättas på bara 
några veckor och en gräsmatta på en enda växtsäsong, men ett fullt utvuxet träd kan ta en livstid eller mer att ersätta.

Vad omfattar vård av växter? 
Varje kund har ett unikt mål för sin trädgård, Det finns inget standardprogram, men det 
brukar finnas en rad gemensamma nämnare. För det första ingår det att kontrollera växter-
nas hälsa. Det gör att problem kan upptäckas och hanteras innan de blir allvarliga. Kon-
trollen kan vara så enkel som ett årligt besök där man undersöker specifika träd på tomten, 
men det kan också handla om besök varje kvartal eller månad för att undersöka alla träd 
och buskar. Programmets frekvens och omfattning beror på tomtens storlek, komplexitet, 
mångfald och vilka dina mål är. 

Om ett problem eller potentiellt problem upptäcks vid en inspektion kommer din arborist 
att tillsammans med dig försöka hitta en lösning. Det kan vara så enkelt som att minska 
bevattningen av gräsmattan, så att jorden inte är för fuktig för trädrötterna. Andra lösnin-
gar är lite mer komplexa, som när det gäller beskärning eller punktinsatser med exempelvis 
näringsämnen. 

Din arborist förser dig med information om dina träd och buskar så att du kan vidta 
åtgärder som passar din budget och dina mål. Står du ut med en sjukdom eller skadegörare 
som bara påverkar växtens utseende? Vore det bättre att ersätta en buske med en sort som 
har bättre motståndskraft mot sjukdomar i stället för att behandla busken?

 



Vad kostar ett det? 
Eftersom varje program är individuellt anpassat till en viss miljö kan ingen prisup-
pskattning ges innan ett besök och en utvärdering har genomförts. Du kanske vill ha en 
plan för ett fåtal viktiga träd på tomten, eller så vill du ha ett program för hela tomten.  
I vissa program faktureras varje inspektion och behandling separat. I andra program 
betalar man en årlig avgift som omfattar alla inspektioner under en säsong och många 
olika potentiella behandlingar. Dessa mer omfattande program gör att man vet att 
behandlingar för de flesta potentiella problem redan ingår utan att ytterligare kostnader 
tillkommer. Din arborist kommer att kunna skapa ett program som passar dina mål och 
din budget.

Hur väljer jag arborist? 
Leta efter arborister som är  ETW eller ISA Certified Arborists. Arborister som är certifi-
erade måste fortbilda sig och ta till sig nya forskningsrön och ny teknik. Be om bevis på 
att de är försäkrade, be om referenser och dra dig inte för att kolla upp dessa. Trädvård är 
en stor och långvarig investering i värdefulla tillgångar, så lägg tid på att välja en kompe-
tent yrkesperson som kan vårda dina växter på rätt sätt.  
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