
       Träd ger mervärde
En guide till hur man planerar för, utvärderar och reducerar potentiella ekonomiska kostnader för träd, prydnadsbuskar och städsegröna växter. 

Vad är dina träd värda? 
De flesta vet att träd och andra levande växter är värdefulla. De gör 
omgivningen vackrare, renar luften, minskar det upplevda bullret och 
hjälper oss att minska vår energikonsumtion genom att ge skugga på 
sommaren och vindskydd på vintern.

Hur dina träd och buskar värderas
Ta hjälp av experter som har tagit fram riktlinjer för värderingar. Det finns 
flera olika värderingsmetoder som kan användas vid värdering av träd. 
Vilken metod som är bäst beror på situationen och vad det är som har gått 
förlorat. Om man använder en olämplig metod kan det ge värderingar 
som är ologiska och som inte kommer att godkännas. Därför är det viktigt 
att anlita en erfaren värderare.

Fyra potentiella faktorer för professionell värdering av 
träd och andra växter

1)  Storlek.  Ibland gör ett träds storlek och ålder att det inte kan ersättas. Träd som är för stora för att ersättas med växter från plantskolor bör värderas 
av en professionell värderare med en särskild metod.

2)  Arter eller klassificering. Trädarten kan påverka värderingen. Vissa träd kostar mer i plantskolan och dessa träd är ofta mer värdefulla även efter 
att de blivit fullvuxna.  

3)  Tillstånd. Värderaren tittar också på växtens tillstånd. En frisk och välskött växt är givetvis värd mer. Rötter, stam, 
grenar och knoppar måste inspekteras.

4)  Placering. Funktionella hänsynstaganden är viktiga. Ett träd i en trädgård kan vara värt mer än ett som växer i skogen.

Alla de här faktorerna kan mätas i pengar. En arborist kan avgöra värdet på ett träd, en prydnadsbuske eller städsegröna 
växter, oavsett om det gäller ett försäkringsfall eller inför en rättegång.   

Checklista
Följande åtgärder kan vara bra att tänka på om du vill få ett högt värde på dina växter och göra det enklare att genomföra 
en värdering, om någon olycka mot all förmodan skulle inträffa

• Planera miljön utifrån både skönhet och funktion.

•  Skydda och bevara, så att inte värdet sjunker.

•  Ta foton av träd och växter på tomten medan de är friska och livskraftiga. Foton underlättar ”före och efter”-jämförelser och påskyndar adminis-
trationen av skadeanmälningar.

  

Energibesparingar minskar 
utsläppen från kraftverk

Träd skyddar mot vind

Trädens transpiration 
kyler ned luften

Direkt skugga gör att 
byggnader utsätts för 
mindre solljus

Skugga över markbeläggning 
minskar värmeöeffekten och 
bildandet av ozon 

Den här broschyren ingår i en serie publicerad av International Society of Arboriculture (ISA) som en del i deras program för  
konsumentinformation.  Kanske kan någon av de andra vara av intresse för dig: 

Beskärning av unga träd  
Beskärning av vuxna träd  
Fördelarna med träd 
Hantering av träd som skadats  
   vid byggnadsarbete 
Identifiera riskträd 

Köpa träd av hög kvalitet 
Plantering av nya träd 
Problem med insekter  
   och sjukdomar 
Mulcha på rätt sätt 
Skötsel av vuxna träd 

Träd ger mervärde 
Träd och gräsytor  
Undvik konflikter mellan träd  
   och ledningar  
Undvik skador på träd  
   vid byggnadsarbete 

Vad gör man efter en svår storm? 
Val och placering av träd 
Varför anlita en arborist? 
Varför toppning skadar träd  
Vård av träd och buskar 
Varför toppning skadar träd
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