Beskärning av vuxna träd
Lär dig hur ett fullvuxet träd bör beskäras och vilka tekniker du bör använda.
Beskärning är den vanligaste åtgärden för underhåll av träd. Träd i skogen växer bra med endast naturens beskärning, men träd i konstgjorda miljöer behöver
mer omvårdnad för att behålla sin form, stabilitet och utseende. Beskärningen måste göras med kunskap om trädets biologi. Felaktig beskärning kan orsaka
bestående skador och rentav förkorta trädets livslängd.

Anledningar att beskära
Eftersom varje beskärningsåtgärd kan påverka hur trädet växer bör ingen gren tas bort utan anledning. Vanliga
anledningar till att beskära är för att ta bort döda grenar, att förbättra trädets form och för att minska olika risker.
Träd kan också beskäras för att ljus och luft lättare ska ta sig in i trädets krona eller till området under trädet. I de
flesta fall beskärs fullvuxna träd i korrigerande eller förebyggande syfte. Rutinmässig kronglesning förbättrar inte ett
träds hälsa. Träd har täta kronor med många blad för att kunna producera socker som används som energi för trädets
utveckling. Om man minskar lövverket genom beskärning kan man försämra tillväxten och minska trädets energireserv. Omfattande beskärning kan innebära en avsevärd stress för trädet. Men det finns många faktorer som kan
göra att man måste beskära ett träd. Säkerhet, avstånd mellan trädet och exempelvis en väg och att trädet på olika
sätt behöver anpassas till sin omgivning är några exempel. Korrekt beskärning, med förståelse för trädets biologi, kan
bevara trädets hälsa och struktur och samtidigt höja omgivningens estetiska och ekonomiska värde.

När man bör beskära
Det finns stora skillnader i synen på tidpunkt, mängd och frekvens för beskärning. Under lång tid har den så kallade
JAS-beskärningen varit dominerande i Sverige. JAS står för månaderna juli, augusti och september. Många gånger
används detta fortfarande som en riktlinje, men samtidigt har denna relativt kategoriska syn luckrats upp. Det anses nu
att beskärning kan genomföras under stora delar av året och att det snarare gäller att undvika att beskära då det är
extremt kallt eller träden av olika anledningar riskerar att komma till skada. Frågan om tidpunkten för olika
beskärningsåtgärder är emellertid något som hela tiden dyker upp, samtidigt är det mycket svårt att ge något definitivt
besked kring vilken period som egentligen är bäst. Detta beror på att det till stor del beror på att forskningen inte kunnat
ge några entydiga resultat, syfte med beskärningen, trädart, ståndortsförhållanden, trädens vitalitet och övriga kondition,
temperatur, storlek på beskärningssnitten och den totala kronvolymen som påverkas av beskärningen. Det går emellertid
att säga att tidpunkten på året är av liten betydelse så länge snitten är små och den totala kronvolymen som avlägsnas är
liten (högst 10 % för vuxna träd eller 20 % för unga träd).
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Hur man lägger beskärningssnitten rätt
När man beskär bör snitten läggas precis utanför grenkragen. Grenkragen
innehåller vävnad från stammen eller huvudgrenen och bör inte skadas eller
tas bort. Om grenkragen har växt ut på en död gren som ska tas bort bör man
lägga snittet precis utanför kragen. Skär inte i själva grenkragen. Om det är en
stor gren som ska tas bort bör dess vikt först reduceras, Det gör man genom
att lägga ett underskär ungefär 30 till 45 cm från punkten där grenen fäster vid stammen. Lägg ett andra
skär ovanifrån, antingen rakt över eller några centimeter längre ut på grenen, Då kan grenen tas bort,
och kvar blir en stump på 30 till 45 centimeter. Ta bort stumpen genom att skära av den utanför
grenkragen. Med den här tekniken minskar risken för att barken ska fläkas upp.

Beskärningstekniker
Särskilda sorters beskärning kan behövas för att hålla ett fullt utvuxet träd friskt, säkert och vackert.
Kronrensning innebär borttagning av döda, döende, sjuka grenar eller grenar med svaga fästen eller
låg livskraft från trädets krona.

Kronglesning innebär selektiv borttagning för att förbättra kronans struktur och låta ljus och luft
komma fram lättare. Om glesning görs rätt blir kronan mindre tät, tunga grenar blir lättare och trädet behåller sin naturliga form.
Kronhöjning innebär att man tar bort ett träds lägre grenar för att skapa fri höjd för byggnader, fordon, fotgängare och siktlinjer.
Jämfört med toppkapning hjälper reduktion till att behålla trädets form och strukturhållfasthet.

Före beskärning

Efter beskärning

Hur mycket bör man beskära?
Mängden levande vävnad som bör tas bort beror på trädets storlek, art och ålder och syftet med beskärningen. Yngre träd klarar av en större andel
borttagen levande vävnad än vad fullt utvuxna träd gör. En generell regel är att inte mer än 25 procent av kronan bör tas bort på en och samma gång
på ett ungt träd, och för fullt utvuxna träd är siffran mindre än så. Bara att ta bort en enda tjock gren kan få stora effekter för kronan och kan skapa
ett sår som trädet inte lyckas läka. Man bör försöka uppnå sina mål utan att ta bort alltför många levande grenar och orsaka för stora sår på trädet.

Preparat för sårförslutning
Forskning har visat att olika preparat för sårförslutning inte reducerar röta eller skyndar på trädets invallning av sår, och sällan förhindrar
insektsangrepp eller sjukdomar. De flesta experter anser därför att dessa preparat inte bör användas.

Anlita en arborist
Att beskära stora träd kan vara farligt. Om beskärningen involverar arbete högt upp eller motordrivna
verktyg är det bäst att anlita en arborist. En arborist kan avgöra vilken typ av beskärning som behövs för
att göra trädet friskt, vackert och säkert. En arborist kan också bistå med ett utbildat arbetslag med rätt
säkerhetsutrustning och försäkring.
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