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Svenska Trädföreningens medlemsmagasin 
Trädbladet har nu för andra gången under 
2019 passerat de digitala tryckpressarna. 
Vår redaktör för Trädbladet och alla  
artikelförfattare som bidragit så generöst 

till denna utgåva hoppas gemensamt att du som 
läsare nu har en stund av spännande och intressant 
läsning framför dig. 

FÖRENINGSÅRETS AVSLUT OCH UPPTAKT
När våra populära Träddagar och det traditionsenligt tillhörande årsmötet äger 
rum i Växjö om en knapp månad, ser vi i föreningen också upptakten till ett 
nytt verksamhetsår. Efter ett intensivt och händelserikt föreningsår ser styrelsen 
verkligen fram emot att på bred front få möjlighet att träffa både medlemmar 
och branschfolk, sponsorer, utställare och föreläsare. Under årsmötet efter dag 
ett summerar styrelsen inte enbart årets budget och ekonomiska resultat utan 
det väljs även in nya styrelsemedlemmar och ledamöter av valberedningen. Vi 
kommer såklart också redovisa 2018/2019 års verksamhetsberättelse. Varför inte 
ta möjligheten att medverka som medlem vid vårt årsmöte i Växjö? 

VILL DU ENGAGERA DIG I FÖRENINGENS ARBETE?
Medlemmens röst är mycket värd och vi i styrelsen är med det sagt även 
otroligt tacksamma för det faktum att medlemsantalet har ökat och nu 
passerat 700-strecket, men också att allt fler av föreningens medlemmar under 
året engagerat sig på olika sätt i trädföreningens arbete. Er kunskap och ert 
engagemang blir såklart också en viktig del av vårt långsiktiga arbete att stötta 
och bidra till trädvårdsbranschens fortsatta utveckling. Utan volontärer vid 
våra evenemang och certifieringar, översättare till våra artiklar, administration 
och ledning vid ETW-certifieringar, administrativa kontakter med EAC och 
mycket mer hade trädföreningen inte kunnat vara en förening i framkant vad 
gäller våra gemensamma branschfrågor. Som medlem är du alltid välkommen 
att höra av dig till oss när det är någon fråga eller något av våra projekt som 
du tycker är intressant och vill stötta föreningen i.

NYA KURSER
Svenska Trädföreningens pågående och årligen återkommande evenemang och 
kurser kommer även under 2020 år vara en del av det utbud vi kan erbjuda 
dig som medlem och branschen i stort. Under året har styrelsen haft som mål 
att bredda framförallt föreningens kursutbud och i det sammanhanget fått en 
mycket positiv skjuts framåt genom resultatet av vår medlemsenkät. Under det 
kommande året har vi därför en hel del nya kurser på gång och ser med stor glädje 
fram emot att nu kunna bredda utbudet av kurser för att nå ut till fler yrkes-
grupper och samtidigt lyfta angelägna trädvårdsfrågor till branschens nytta. Håll 
utkik, mer information kring våra nya kurser läggs upp på www.tradforeningen.org  
efterhand som de aktuella kursdatumen, orterna och kursledarna är klara.

SAF OCH ST
I år och även under tidigare år har Svenska Trädföreningen och Sveriges Arborist-
förbund funnit allt fler samarbetsområden och anledningar till att gemensamt 
använda styrkorna i de respektive verksamheterna. Resultatet och den positiva 
effekten av dessa samarbeten är långsiktigt och gynnar branschen på ett mycket 
framåtdrivande sätt. Det nyligen avslutade VETcert-projektet och det pågående 
branschsamarbetet med SIS-standarden för beskärning av träd är några exempel. 
Tillsammans kan våra organisationer självfallet göra mer branschnytta och Svenska 
Trädföreningen ser mycket fram emot fler spännande och utvecklande samarbeten 
över SAFs och STs respektive verksamhetsgränser. 

Med hälsningar från styrelsen
Peter Sandberg, ordförande

Svenska Trädföreningen 

Trädbladet ges ut av
Svenska Trädföreningen

Med över 700 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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Svenska värdar för ISA 2021!
• Svenska Trädföreningen är otroligt glada över att ha fått 
det stora förtroendet att vara värdar för ISA (International  
Society of Arboriculture) stora konferens och VM i  
Trädklättring! Sedan ISA började anordna konferenser  
1924 har de endast varit utanför Nordamerika två gånger 
(1998 i Birmingham, Storbritannien och 2011 i Parramatta,  
Australien). 

ISA 2021 är ett samarbete mellan Svenska, Danska och 
Norska Trädföreningen, Malmö, Köpenhamn och Fredriks-
bergs kommun/stad och Sveriges Lantbruksuniversitet och 
Köpenhamns universitet. 

VM i Trädklättring äger rum den 10-12 september 2021  
i Søndermarken, Fredriksbergs kommun i Köpenhamn.  
VM arrangeras av den Danska Träd föreningen i samarbete 
med övriga partners. 

Konferensen äger rum den 13-15 september 2021 på 
Clarion Hotel & Congress Malmö Live, i Malmö. Det 
kommer även hållas kurser och workshops veckan innan, 
8-12 september. 

Vi räknar med över 1 000 deltagare från hela världen så 
boka redan nu in dessa datum!

Träddagarna 2019
• Årets Träddagar äger rum den  
6-7 november i Växjö. Nytt för i år är 
att vi även anordnar en workshop dagen 
efter konferensen, alltså den 8 november. 
Workshopen leds av en av konferensen 
talare, Duncan Slater, som då får chansen 
att gå djupare in på hur du ska tänka 
kring flerstammiga träd och invuxen bark. 

De två konferensdagarna består som 
vanligt av ett stort antal talare som på olika 
sätt kommer att beröra frågor kring träd 
och dess förvaltning. De talare vi speciellt 
vill lyfta fram är Linda Chalker-Scott som 
kommer att prata om olika typer av myter 
inom branschen. Linda brukar vara mycket 
uppskattad, men också provocerande då vi 
nog alla har gått på en eller flera av de myter 
hon presenterar! Sofie Adolfsson Jörby från 
Boverket kommer att lyfta perspektivet och 
presentera hur Boverket ser på trädfrågor 
utifrån ett bredare planeringsperspektiv. 

PÅ GÅNG

Kursprogrammet för 2020
• Svenska Trädföreningen har nu släppt 
stora delar av de arrangemang som 
kommer äga rum under 2020. Under 
detta mycket intensiva år kommer vi 
erbjuda minst 15 olika tillfällen där du 
kan fortbilda eller certifiera dig! 

För mer information se  
www.tradforeningen.org/event

https://www.tradforeningen.org/event/
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Medicinska kontroller 
för hög höjd
• Arborister omfattas av de nya kraven 
på medicinska kontroller då de klättrar 
på hög höjd, dessa kontroller har tidigare 
omfattat endast arbete i master och stolpar 
men kommer framöver inkludera fler 
områden. Det är arbetsgivarens ansvar att 
säkerställa att de anställda läkarundersöks.

SAMMANFATTANDE ARTIKEL  
HOS PREVIA
www.prevent.se/arbetsliv/lagar-och- 
regler/2019/nya-krav-for-arbete-pa-hog-
hojd/?utm_campaign=unspecified&utm_
content=unspecified&utm_medium=e-
mail&utm_source=apsis-anp-3

ARBETSMILJÖVERKETS URSPRUNGLIGA UTSKICK
www.av.se/nyheter/2019/tydligare-regler-for-medicinska-kontroller-i-arbetslivet

NOTISER

Uppsnappat
• Naturvårdsverket bygger system för arbetet med att bekämpa invasiva arter, ramavtal 
ska underlätta för länsstyrelserna att genomföra åtgärder.
www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Naturvardsverket-bygger- 
system-for-bekampning-av-invasiva-frammande-arter-/

• En artikel som ger en inblick i vilket engagemang träd kan skapa hos allmänheten.
www.newhavenindependent.org/index.php/archives/entry/vigil_for_trees

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

Forskande  
skolelever
• Skolelever hjälper forskare som studerar  
hur ekar påverkas av ett varmare klimat.  
52 skolor deltog och elverna fick både löpande 
fotografera utvalda träd för att se när de fick 
höstlövsfärg och samla in insekter från de 
aktuella träden.

URSPRUNGLIG ARTIKEL
www.slu.se/ew-nyheter/2019/10/skolelever- 
hjalpte-forskare-att-avsloja-hur-insektslivet- 
pa-ekar-paverkas-av-varmare-hostar

https://www.prevent.se/arbetsliv/lagar-och-regler/2019/nya-krav-for-arbete-pa-hog-hojd/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.prevent.se/arbetsliv/lagar-och-regler/2019/nya-krav-for-arbete-pa-hog-hojd/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.prevent.se/arbetsliv/lagar-och-regler/2019/nya-krav-for-arbete-pa-hog-hojd/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.prevent.se/arbetsliv/lagar-och-regler/2019/nya-krav-for-arbete-pa-hog-hojd/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.prevent.se/arbetsliv/lagar-och-regler/2019/nya-krav-for-arbete-pa-hog-hojd/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.av.se/nyheter/2019/tydligare-regler-for-medicinska-kontroller-i-arbetslivet/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Naturvardsverket-bygger-system-for-bekampning-av-invasiva-frammande-arter-/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Naturvardsverket-bygger-system-for-bekampning-av-invasiva-frammande-arter-/
https://www.newhavenindependent.org/index.php/archives/entry/vigil_for_trees/
https://www.arboristbutiken.se/
https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/10/skolelever-hjalpte-forskare-att-avsloja-hur-insektslivet-pa-ekar-paverkas-av-varmare-hostar/
https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/10/skolelever-hjalpte-forskare-att-avsloja-hur-insektslivet-pa-ekar-paverkas-av-varmare-hostar/
https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/10/skolelever-hjalpte-forskare-att-avsloja-hur-insektslivet-pa-ekar-paverkas-av-varmare-hostar/
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En certifiering är ett test som 
utförts av en oberoende part 
för att säkerställa att personen 
har den kunskap som krävs 
för det specifika yrket/verk-

samheten. En certifiering är alltså inget 
kurstillfälle utan endast ett prov.

Den vanligaste certifieringen för  
klättrande arborister i Sverige är  
ETW (European Tree Worker) som  
administreras och kvalitetssäkras av  
den europeiska organisation EAC 
(European Arboricultural Council). 
ETW-certifieringen är därmed ett prov 
för att se om du når upp till de krav som 
satts av EAC och Svenska Trädföreningen 
är den organisation som testar dessa krav. 
För att bli ETW-certifierad ska personen 
ha minst ett års arbetslivserfarenhet och 
testas sedan utifrån både teoretiska och 
praktiska prov.

Genom EAC kan man även certifiera 
sig enligt ETT, som står för European 
Tree Technician. Denna certifiering 
vänder sig till arborister som redan har  
en ETW certifiering och minst tre års 
yrkeserfarenhet.  Certifieringen är ett 
bevis på att man besitter djupare  
kunskaper inom vissa ämnesområden  
för att bland annat kunna ha en mer  
konsulterande eller arbetsledande roll.  
Att vara ETT certifierad är än så länge 
väldigt ovanligt i Sverige vilket beror på 
att vi inte anordnat några certifieringar, 
men det finns ambitioner att börja  
certifiera ETT-arborister även här. 

I förra numret beskrev vi vad  
en certifierad arborist är och  
hur man enkelt kan blir ISA  
Certifierad Arborist. I detta  
nummer tittar vi djupare på  
ETW- och ETT-certifierade  
arborister och vad som krävs  
för att klara dessa certifieringar  
och sedan bibehålla dem. 

FÖRFATTARE: JOHAN ÖSTBERG  

OCH PER STJERNBERG

ETW och ETT 
Certifierad arborist

HUR KAN DU BLI  
ETW-CERTIFIERAD?
Precis som för ISA-certifierade arborister 
kommer denna del av artikeln att handla 
om hur du rent praktisk går tillväga för 
att bli en ETW-certifierad arborist. 

1. Arbetslivserfarenhet och förkunskaper
Det första du behöver är minst ett års 
arbetslivserfarenhet. Med arbetslivs-
erfarenhet menas här att du arbetat som 
klättrande arborist, praktik räknas inte. 

Det finns däremot inte något krav på att 
du ska ha en utbildning. Du kan vara 
självlärd och sedan arbetar som arborist i 
ett år innan du gör certifieringen. Svenska 
Trädföreningen rekommenderar däremot 
att de som inte har någon utbildning har 
minst två års arbetslivserfarenhet. Det 
beror på att vi av erfarenhet har märkt att 
många annars inte klarar proven. 

Intyget om arbetslivserfarenhet är 
mycket enkel och kan antingen vara ett 
intyg från din arbetsgivare, eller om du är 

Klättrande arborist i arbete.
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egenföretagare, ett intyg från en kollega 
inom branschen som inte är anställd av 
dig. Intyget går att ladda ner från Svenska 
Trädföreningens hemsida.

En vanlig fråga är varför Svenska 
Trädföreningen inte godkänner praktik 
som en del av arbetslivserfarenheten. Det 
enkla svaret är att Svenska Trädföreningen 
inte kan påverka de regler som EAC satt 
upp och de har varit mycket tydliga med 
kraven för just arbetslivserfarenhet. 

Utöver arbetslivserfarenheten behöver 
du även ha följande intyg:

• Gällande utbildning i första hjälpen  
– ej äldre än 3 år

• Avklarad räddningskurs
• Avklarad motorsågskörkort AB

2. Kostnad
Att bli ETW-certifierad arborist genom 
Svenska Trädföreningen kostar idag  
8 000 kr (exkl. moms). Den relativt  
höga kostnaden beror på att Svenska 
Trädföreningen betalar för resor, boende 
och mat för samtliga volontärer. Vid 
varje certifiering ska det finnas en av 
EAC utsedd Supervisor som kvalitets-
säkrar certifieringen, och kostnaden för 
certifieringen ska även täcka alla dessa 
kostnader samt övriga kringkostnader för 
lokaler etc. 

3. Provet
ETW-certifieringen tar två dagar, vilket 
beror på att du som kandidat kommer att 
testas utifrån flera olika ämnesområden 
och moment. För att bli ETW-certifierad 
arborist måste du klarar alla delar, men 
om du misslyckas med en eller två delar 

av certifieringen har du möjlighet att 
bara göra om det du inte klarat. Men 
du har bara två försök och det måste ha 
gått minst en månad och maximalt 2 år 
mellan tillfällena. Annars får du göra om 
hela certifieringen på nytt.

• Skriftlig del. Det skriftliga provet 
består av två delar, en flervalsdel och 
en del med öppna frågor. Frågorna 
är översatta från engelska till svenska 
och du kommer att ha tillgång till 
både den svenska och engelska delen. 
Flervalsfrågorna är av mer allmän 
karaktär medan de öppna frågorna 
även innehåller frågor som är mer 
specifika för Sverige, exempelvis 
kring svensk lagstiftning. 

• Muntligt prov. Under det muntliga 
provet får du mer detaljerade frågor 
inom flera olika ämnesområden. 
Det kan t.ex. handla om säkerhet 
på arbetsplatsen, krav på utrustning 
eller skydd av träd vid byggnation.

• Växtkunskap består av grenar som 
ska identifieras. Arterna kommer 
framförallt ifrån träd som du som 
arborist normalt kan stöta på under 
arbete i både offentlig och privat 
miljö. Normalt finns det några 
grenar som är lite mer ovanliga. 
Beroende på årstid kan grenarna vara 
i lövat eller avlövat tillstånd. 

• Klättringen består i att praktisk 
utföra en klättrande beskärning med 
hjälp av rep och sele. I bedömningen 
ingår bland annat val av grenar 
vid beskärningen, hantering och 
kunskap av utrustning och motor-

såg, kvalitet på snitt och planering 
av arbetet. Stort fokus ligger på om 
arbetet utförs säkert utifrån EACs 
riktlinjer och rådande praxis. 

• Markpersonal. Under denna del av 
provet testas du i att arbeta nere på 
marken och hur du då ska agera för 
att arbetet ska bedrivas säkert för 
personal, trafik och förbipasserande. 

• Simulation 1. Provet testar kun-
skap inom ett av följande ämnen: 
beskärning av unga träd, plantering/
omplantering eller grundläggande 
trädbesiktning. 

• Simulation 2. Provet testar kunskap 
inom ett av följande ämnen: kron-
stabilisering, fällning och nedfirning 
eller skydd av träd vid byggarbets-
platser. 

4. Att bibehålla certifieringen
Efter att du klarat provet måste du 
fortbilda dig med minst 30 timmars 
fortbildning under en treårsperiod. Det 
kan exempelvis vara att du gå på kurser 
eller konferenser. Det är ditt ansvar att 
du samlar bevis för att du fortbildat dig. 
Det finns en enkel mall för det på Svenska 
Trädföreningens hemsida. Där finns även 
en blankett som man kan be kursledaren 
att fylla i, som bevis på att du deltagit,  
även om du inte får något formellt diplom.  
Vissa kurser som exempelvis. Svenska 
Trädföreningens Träddagar har ett formulär  
där du kan skriva upp dig. Du får då ett 
intyg skickat till dig. Det kommer sedan 
göras en bedömning om du uppfyller 
fortbildningskravet utifrån vad du anmält 
till Svenska Trädföreningen.

https://www.jacksonstradvard.se/
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HUR KAN DU BLI  
ETT-CERTIFIERAD?
Det går än så länge inte att genomföra 
en ETT-certifiering i Sverige och det 
är därför svårt att beskriva hur de olika 
delarna kommer att utföras i Sverige. 
Punkterna nedan är därför relativt kort-
fattade. Hvilan utbildning har däremot 
startat en ETT-förberedande utbildning, 
så med stor sannolikhet kommer snart 
ETT-certifieringen bli vanligare i Sverige. 

1. Förkunskapskrav
För att få genomföra provet till ETT 
behöver personen ha arbetar minst tre 
år med trädfrågor och ha minst ett av 
följande: 

• Klarat ETW
• Klarat en certifiering eller diplom-

utbildning som godkänts av en 
nationell organisation (exempelvis 
Svenska Trädföreningen) och EAC

Förkunskaperna kräver alltså inte att 
du är klättrande arborist utan du som 
konsulterande arborist med en certifiering 
eller diplomutbildning kan alltså få göra 
provet. 

Läs mer!
ETW på Svenska Trädföreningens hemsida 
https://www.tradforeningen.org/certifieringar/etw2/

ETW på EAC´s hemsida 
https://www.eacarboriculture.com/etwintro.aspx

ETT på EAC´s hemsida 
https://www.eacarboriculture.com/ettintro.aspx

2. Kostnad
Då det än så länge inte finns någon 
ETT-certifiering i Sverige vet vi inte vad 
kostnaden för certifieringen kommer att bli. 

3. Provet
Provet för att bli ETT-certifierad arborist 
består av tre olika delar. 

• Skriftlig del bestående av två typer 
av frågor. En flervalsdel och en del 
med öppna frågor. 

• Inspektion av träd, vilket innebär 
att du ska bedöma ett träd och ge 
rekommendationer kring olika typer 

av åtgärder. Under inspektionen får 
du även muntliga frågor. 

• Ekonomi, juridik och sociala 
aspekter, vilket betyder att du 
kommer att få genomföra en övning 
som visar på att du förstår olika typer 
av ekonomiska, juridiska och sociala 
aspekter som är kopplade till träd 
i Sverige. Övningen består även av 
muntliga frågor. 

4. Att bibehålla certifieringen
ETT har inga krav på fortbildning utan 
certifieringen gäller på livstid. 

http://www.essungaplantskola.se/
https://www.tradforeningen.org/certifieringar/etw-2/
https://www.eac-arboriculture.com/etw-intro.aspx
https://www.eac-arboriculture.com/ett-intro.aspx
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Skötsel av skyddsvärda träd kräver stor kunskap och skicklighet.  
Trots att det finns en stor mängd kunskap kring skötseln av  
skyddsvärda träd inom trädvårds- och skogsbrukssektorn, finns  
det för närvarande inget sätt för de mest kunniga entreprenörerna att 
sticka ut ur mängden. Således har inköpare av trädvårdstjänster för 
skyddsvärda träd svårigheter att välja ut de lämpligaste leverantörerna. 
Vikki Bengtsson på Pro Natura säger att ett pågående europeiskt  
projekt kan vara till hjälp.

FÖRFATTARE: VIKKI BENGTSSON, PRO NATURA

Skötsel av skyddsvärda träd 
kräver stor kunskap och 
skicklighet. Trots att det finns 
en stor mängd kunskap kring 
skötseln av skyddsvärda träd 

inom trädvårds- och skogsbrukssektorn, 
finns det för närvarande inget sätt för de 
mest kunniga entreprenörerna att sticka 
ut ur mängden. Således har inköpare av 
trädvårdstjänster för skyddsvärda träd 
svårigheter att välja ut de lämpligaste 
leverantörerna. Vikki Bengtsson på Pro 
Natura säger att ett pågående europeiskt 
projekt kan vara till hjälp. 

Projektet, med namnet VETcert, syftar 
till att ta itu med detta problem genom 
att utveckla ett nytt paneuropeiskt  
certifieringssystem för skötseln av  
skyddsvärda träd. Det har tilldelats  

Utvecklande av ett certifieringssystem 
för skötsel av skyddsvärda träd

 – VETcert

Erasmus+ är EU:s program för att stödja utbildning, ungdom och idrott i Europa.

Äldre träd med stora värden.
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cirka 400 000 euro i bidrag från Erasmus+ 
och ämnar bygga vidare på framgången 
hos VETree-projektet som löpte från 
2012 till 2014. VETcert innefattar tio 
samarbetspartner från sju europeiska 
länder: Sverige (representerat av Pro 
Natura (projekt ledare), Svenska  
Trädföreningen och Sveriges Arborist-

Besök www.tonnersjo.se 
för att se vårt trädsortiment för 2019

förbund), Storbritannien, Belgien,  
Spanien, Frankrike, Tjeckien och  
Tyskland. Projektets mål är att: 
• Värdera färdigheter och kunskaper 

inom skötsel av skyddsvärda träd, 
• Definiera minimikrav på färdigheter 

och kunskaper på två operativa 
nivåer; praktiserande och konsulte-
rande trädvårdsspecialister,

• Öka möjligheterna för trädvårds-
specialister över hela Europa,

• Höja standarden inom skötsel av 
skyddsvärda träd över hela Europa.

FÖRSTA STEGET
Ett inledande möte hölls i Bryssel i 
december 2016, för att möjliggöra  
för projektets partners att mötas och 
diskutera hur projektet skulle genom-
föras. Att arbeta med ett så stort antal 
partners ger fördelar – många olika 
bakgrunder, kunskaper och erfarenheter, 
men det medför även utmaningar. Det 
första arbetsmomentet var att undersöka 
befintliga certifieringssystem och fastställa 
vilka lärdomar man kan dra av dem. 

Nästa steg i projektet var att utveckla 
en standard för arbete med skyddsvärda 

träd, mot vilken kandidater ska bedömas. 
Standarden finns nu på hemsidan att 
ladda ner www.vetcert.eu 

UTBILDNINGSMATERIAL
Efter att standarden har fastställts utveck-
lades ett nytt utbildningsmaterial som ska  
komplettera det som tagits fram inom 
ramen för VETree-projektet . Detta material 
kommer att säkerställa att kandidater 
som vill certifiera sig kan uppfylla den 
nödvändiga standarden. Framtagandet av 
det nya utbildningsmaterialet kommer 
att utföras av Pro Natura, en av Sveriges 
ledande naturvårdskonsultfirmor inom 
skötsel av skyddsvärda träd.

CERTIFIERING
Slutligen har ett bedömnings- och certi-
fieringssystem tagits fram. Organisationen 
The Arboricultural Association (UK), 
som har erfarenheter av att utveckla och 
genomföra bedömnings- och certifierings-
system, har lett detta arbete. Bedöm-
nings- och certifieringsprocesserna har 
utformats på så vis att de passar in i redan 
befintliga system, för att säkerställa att de 
får genomslag i branschen såväl som att 

Arborist som genomför beskärning med naturvård som syfte. VETcert partners på mötet i Madarcos, Spanien januari 2019.

Skyddsvärda träd, Hallstad Ängar i Östergötland.

https://www.tonnersjo.se/
http://www.vetcert.eu
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de förblir användbara på lång sikt. 
Utöver Inverde, Ancient Tree Forum, 

Pro Natura och Arboricultural Association, 
är övriga samarbetspartners: Svenska 
Trädföreningen, Sveriges Arboristför-
bund, European Arboricultural Council 
(Tyskland och hela Europa), Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor 
(Frankrike), Asociacion de Espanola de 
Arboricultura (Spanien), and Safe Trees 
(Tjeckien). Alla partners har möjligheten 
att bidra till samtliga steg i projektet, 
för att säkerställa att resultaten verkligen 
representerar behoven hos yrkesverk-
samma trädvårdare över hela Europa. De 
kommer även att säkerställa att projektets 
resultat får vida spridning. 

UTMANINGAR
Att arbeta med ett stort projektteam över 
ett så stort geografiskt område medför 
sina utmaningar, bland annat:

• Definitioner. Det finns ett stort antal 
definitioner av vad ett skyddsvärt 
träd är inom projektets område. 

• Geografisk variation. Inom ett så 
stort geografisk projektområde 
finns det ett brett spann av trädslag, 
klimat och kulturhistoriska bak-
grunder. Samtliga har en påverkan 
på skyddsvärda träd och behöver tas 
hänsyn till.

• Befintliga standarder, eller avsaknad 
därav. Många länder har standarder 
för trädvård och skogsbruk. Alla  
certifieringssystem måste ta hänsyn 
till och fungera i samklang med dessa.

FACKKUNNIG INPUT ÄR VIKTIG
VETcert-projektet hade sitt slutevent  
den 28 augusti 2019. Efter det kommer 
certifieringssystemet att göras tillgängligt  
för de yrkesverksamma som vill bli certi-
fierade. Håll koll på vår hemsida och våra 

Facebook-sidor, då projektgruppen kommer 
att söka input från yrkesverksamma inom 
branschen i projektets olika skeden.

PLANERAD KURS  
OCH CERTIFIERING
En förberedande kurs för VETcert- 
certifiering hålls den 21-22 april 2020, 
under ledning av Vikki Bengtsson. Håll  
koll på Svenska Trädföreningens hemsida 
för anmälan till kursen. En certifiering  
är planerad strax efter kurstillfället. 
Certifieringen arrangeras av SAF (Sveriges 
Arboristförbund) som är VCC (VETcert 
Certfication Center) för Sverige.

ÖVERGÅNGEN FRÅN  
VETREE TILL VETCERT
VETcert tar vid där VETree slutade. 
VETree-projektet var ett europeiskt projekt 
som pågick från 2012 till 2014. Det 
involverade partners från Storbritannien, 
Sverige, Belgien, Spanien och Rumänien 
och fokuserade på utvecklandet av fritt  
tillgängligt utbildningsmaterial om skötsel 
av skyddsvärda träd. Två korta kurser i 
hantering av skyddsvärda träd producerades  
samt ett antal videoklipp med inriktning 
på specifika delar av trädskötsel, dessa 
finns fortfarande tillgängliga på projektets 
hemsida www.vetree.eu

www.gronytekonsult.se 

Träd med stöttor.

http://www.vetree.eu
https://gronytekonsult.se/
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Konferensen började med att Vikki 
Bengtsson (Pro Natura), Tom Joye 
(Inverde) och Jim Mullholland (Ancient 
Tree Forum) berättade om projektets till-
komst, hur arbetsgruppen arbetat, fram- 
tagandet av en standard, ett certifierings-
system, utbildningsmaterial och kurser 
och hur VETcert certifieringarna nu  
skall komma igång i olika länder och 
administreras av EAC. 

Ted Green blev sedan tilldelad det 
första VETcert certifikatet och tackad 
för sitt stora engagemang i frågor kring 
skyddsvärda träd. 

Åtvidabergs kommunekolog Anton 
Sunnergren, redogjorde för hur kommunen 
redan ställt som krav att upphandlade 
arborister ska ha VETcert certifieringen 
för att säkerställa kompetensen vid skötsel 
av kommunens skyddsvärda träd. 

VETCert 
– slutevent i Norrköping
Det var i Norrköping VETcert- 
projektet till slut kom på plats och 
fick ett avslut den 28 augusti i år. 
Sedan december 2016 har ett 
flertal europeiska organisationer 
arbetat med att ta fram en  
certifiering för skötsel och för-
valtning av särskilt skyddsvärda 
träd, där ibland Svenska  
Trädföreningen, Pro Natura och 
Sveriges Arboristförbund som de  
svenska samarbetsparterna. 

FÖRFATTARE: DANIEL DAGGFELDT  

OCH PETER HJELMQVIST

Karin Sandberg, nationell koordinator  
för åtgärdsprogrammet för särskilt 
skyddsvärda träd, redogjorde sedan för 
hur VETcert kommer implementeras från 
Länsstyrelsen sida. 

Vikki Bengtsson på Pro 
Natura, tillsammans med 
Belgiska Inverde och The 
Ancient Tree Forum från 
Storbritannien, har varit 

initiativtagare till projektet som blev en 
naturlig uppföljning till VETree projektet 
som pågick mellan 2012 och 2014 och 
som hade som målsättningen att öka 
kunskapen om särskilt skyddsvärda träd 
i Europa. VETree finansierades av EUs 
Leonardo da Vince Fonden och VETcert 
EUs Erasmus+ Fond.

EUROPEISK SAMMANKOMST
Det föll på Sveriges Arboristförbunds 
lott att organisera VETcert projektets 
slutkonferens som vi valde att förlägga i 
Norrköping med närheten till några av 
Europas finaste ekmiljöer. Intresset för 
projektet har varit stort och konferensen 
lockade till sig ett 90-tal delegater från 16 
olika europeiska länder. Främst arborister 
men också representanter från beställar-
sidan som Länsstyrelsen, Trafikverket, 
Svenska Kyrkan och flera kommuner. 

Ted Green får här ta emot det 
första Vetcert certifikatet.
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PEDAGOGISK LEGEND
Konferensens huvudtalare var den  
legendariske botanisten, trädarkitektur-
pionjären och tillika professor vid  
Montpelliers universitet; Francis Hallé. 
Han höll en lysande föreläsning på temat 
”Trädarkitektur och reiteration”. Hans 
arbeten med träd, främst i tropikerna, 
bygger på studier av trädens tillväxt-
mönster och kronarkitektur vilket han 
illustrerade med sina konstnärliga och 
pedagogiska tuschteckningar. 

EFTERMIDDAG I EKBACKARNA
Under eftermiddagen besökte vi Ingelstad 
ekbackar där konferensdeltagarna vandrade 
runt mellan olika stationer. Här presen-
terade Simon Richmond (Arboricultural 
Association) Jill Butler (Ancient Tree 
Forum) och Valentino Cristini (Safe Trees) 
hur VETcert certifieringarna kommer 
gå till rent praktiskt. Niclas Jansson från 
Länsstyrelsen Östergötland, berättade om 
de gamla träden som viktiga och komplexa 
habitat för vedlevande organismer, främst 
skalbaggar. Norrköpings stads kommun-
ekolog Malin Larsson och ekologen Ola 
Hammarström (Pro Natura) berättade om 
kommunens förvaltnings- och skötselarbete 
i det gamla eklandskapet. 

Konferensen avslutades med fika, 
mingel och ett uppskattat ”TED talk” 
med den oslagbare ambassadören för 
skyddsvärda träd; Ted Green. 

Sveriges Arboristförbund vill rikta 
ett stort tack till Norrköpings stad som 
sponsrade med bussar, alla volontärer som 
hjälpte till under dagen, våra föreläsare, 
VETcert samarbetspartners och alla  
engagerade konferensdeltagare. 

Diskussioner och förevisning i fält.

Francis Hallé föreläser.

Intresset var stort!

http://veabtrg.se/
https://www.sverigesarboristforbund.se/
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Vid alla typer av säkert trädarbete är säkerhetsstandarder av största vikt. 
Allt för ofta är orsaken att man tittar närmare på hur ett trädteam arbetar 
i förhållande till säkerhetsstandarder en olycka eller rent av ett dödsfall. 
Bortsätt från den mänskliga skadan blir arbetslaget och organisationen 
som anlitat dem plötsligt väldigt utsatta. Olyckor kan medföra OSHA straff, 
högre försäkringspremier, ersättning till arbetare och ibland mer än så. 

FÖRFATTARE: BOB URBAN

Det här är negativa 
konsekvenser som alla 
trädföretag och deras 
arbetslag vill undvika. 
Hur säkerställer du att ni 

alltid lever upp till säkerhetsstandarder? 
En omfattande följd av säkerhetskontroller 
och uppföljning utförd av en tredje part 
kan vara lösningen.

Ett omfattande säkerhetskontrollprogram  
kan vara ovärderligt för vilken som helst 
trädomhändertagande organisation, även 

om ert arbetslag ser ut att leva upp till 
gällande säkerhetsregler. Säkerhetskon-
trollerna tilhandahåller en detaljerad, 
objektiv bedömning av hur säkert ett 
arbetslag eller entreprenör arbetar.

En säkerhetskontroll av ditt arbets- 
lag bör utföras utan att det tidigare  
informerats om kontrollen i syfte att  
få en inblick i hur säkert ditt arbetslag 
arbetar. Följande kontrollområden är 
viktiga för generell arbetslagssäkerhet  
och för ett lyckat före tagande. Skulle dina 

arbetslag konsekvent bli godkända vid en 
inspektion?

1. Genomgång innan arbete 
Alla arbeten bör börja med en genomgång 
innan arbetets start för att organisera arbets- 
lagets individuella insatser. Kontrollanter 
säkerställer att hela arbetslaget är delaktiga 
i genomgången innan arbetet sätter igång. 
De kontrollerar också att genomgången 
omfattar arbetsmomentens utförande, 
särskilda risker och relevant personlig 
skyddsutrustning.

2. Arbete med mobil arbetsplatform 
Fordonsmonterade arbetsplatformar 
är viktiga redskap för det arbete dina 
arbetslag utför och säkert handhavande av 
den typen av tung utrustning är av största 
vikt. Enligt OSHA är svåra skador och 
dödsfall kopplade till arbete med mobila 
arbetsplatformar och kan exempelvis 
uppkomma genom fall och skador av el. 

Hur väl lever ditt 
trädteam upp till de nio 
säkerhetskontrollerna?

Tips!
Ta med den här  artikeln till din nästa  säkerhetsgenomgång. Var en förebild och ta steg mot bättre  säkerhet idag.

Denna artikel publicerades ursprungligen i Arborist News och har här översatts till svenska 
av Fredrik Ahnfeldt för de medlemmar som inte har tillgång till den ursprungliga artikeln. Efter 
artikeln finns en kommentar som resonerar kring skillnaderna för mot hur det ser ut i Sverige.

Fällning pågår.

https://www.isa-arbor.com/Publications/Arborist-News
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www.skogma.se

Ditt kontrollteam kommer att säkerställa 
att arbetslagen arbetar med rätt fall-
skyddsutrustning kopplad till arbets-
platform på ett korrekt sätt. De kommer 
också att kontrollera att säkerhetsavstånd 
till elledningar efterlevs och att fordon 
används på ett sätt så att de inte kan röra 
sig under arbete, speciellt vid användning 
i sluttning. Mer specifika kontroller kan 
innefatta kontroll av arbetsplatformens 
funktion för att säkerställa att den är 
i gott skick, kontroll av underhåll och 
besiktningsprotokoll.

3. Hantering av trafik
Trädarbete sker ofta i närheten av vägar, 
vilket gör det viktigt att säkerställa att 
arbetslag arbetar säkert vid trafik. Vid 
den här säkerhetskontrollen kontrolleras 
att arbetslaget vidtar rätt försiktighets-
åtgärder, använder varningskoner där 
det behövs, följer lokala myndighetskrav 
och att trafiken inte har begränsats på ett 
farligt satt.

4. Trädfällning
Många delmoment kontrolleras vid 
trädfällningskontrollen, huvudsakligen 
bedöms arbetslaget vid trädfällning från 
marken. Kontrollanter kommer att titta 
både på tekniska aspekter som utförande 
av riktskär och riggning och mjukare 
egenskaper som exempelvis komunikation 
innom arbetslaget medans ett träd tas ner.

5. Arbete med kran
Kranar är stora, tunga maskiner som kan 
förorsaka omfattande skador på både 
människor och omgivning om de används 
på ett olämpligt sätt. Kranar används ofta 

för att ta bort stora grenar och ibland hela 
träd. Kontrollanter bedömer flera säker-
hetsaspekter vid kontroll av kranarbete. 
Används kranen med säkert avstånd till 
elektriska installationer? Säkerställs att 
kranen inte har blivit överbelastad? Är 
material fastsatt på ett säkert sätt?  
Lever kranföraren upp till tillverkarens 
specifikationer och viktbegränsningar?

Att leva upp till säkerhetsstandarder är av största vikt i alla typer av 
arbete och att göra allt som går för att arbetslag ska leva upp till sina 
säkerhetsåtaganden är avgörande.

Med mer än tjugo års erfarenhet i elservicebranschen har ACRT 
Senior Manager Bob Urban, omfattande erfarenheter i allt från drift 
och försäljning till utbildning och förhandlingar. Han är Certified Utility 
Arborist och är utbildad vid Smith´s College i New York.  

Paus under arbete.

Fällning med kranbil.

https://skogma.se/
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Stångby plantskola 
har tagit fram 
lättviktsträd för 

plantering på bjälklag

Kontakta oss gärna för 
mer information

www.stangby.nu

Rätt växt till ditt projekt

6. Säkerhet vid klättring
Trädklättring är en riskfylld del av en 
arborists arbete och att följa säkerhets-
regler är avgörande. Kontrollanter 
ska säkerställa att vedertagna tekniker 
används och att all utrustning kontroll-
eras innan användning, inklusive selar, 
karbiner, linor och personlig skydds-
utrustning.

7. Hantering av motorsåg
Att arbeta med motorsåg på ett säkert sätt 
förutsätter att man hela tiden har risk-
moment i åtanke. Det är inte helt ovanligt 
att även erfarna användare slarvar något 
och tar till sig dåliga vanor. Kontrollanter 
kontrollerar att vedertagna arbetsmetoder 
används i överensstämmelse med ANSI:s 
Z133 standard för säkerhetskrav i arborist-
branschen.

8. Användning av flismaskin
Flismaskin är ytterligare ett viktigt 
redskap som medför stora risker. Ditt 
kontrollteam kommer utvärdera hur 
arbetslagen hanterar maskinerna. Kon-
trollanterna säkerställer att arbetslagen 
använder och underhåller flismaskinerna 
på ett riktigt sätt och att draganordningar 
används på ett säkert sätt.

9. Ordning och reda
Att hålla ordning och reda är en viktig 
säkerhetsaspekt och innebär bland annat 

att viktig säkerhetsutrustning finns till-
gänglig och är i ordning hos arbetslagen. 
Kontrollanter ska säkerställa att arbetslagen 
har varningskoner för arbete vid traffik, 
tillräckligt med vatten för att hålla en god 
vätskeballans, förstahjälpenutrustning och 
brandsläckare om en olycka skulle inträffa 
och att all utrustning är ordentligt märkt 
och förvaras på ett bra sätt.

ATT VÄLJA KONTROLLPARTNER
Vilka kriterier bör du ha i åtanke vid  
val av en extern partner för säkerhets-
kontroll? Säkerställ att ditt kontrollteam 
är väl insatta i relevant OSHA och 
branschspecifik standard. Exempelvis 
regleras trädarbete vid elledningar av 
OSHA CFR 29 1910.269 och ANSI 
Z133 regelverken. En kontrollpartner 
som är engagerad i relevanta bransch-
organisationer har omfattande insikt i de 
säkerhetsregler som dina arbetslag måste 
följa. En gedigen branscherfarenhet  
innebär i regel att samarbetspartnern har 
god insikt i erkänd säkerhetsstandard. 
Med rätt erfarenhet och kunskap har  
kontrollpartnern möjlighet att till-
sammans med dig utveckla ett ingående 
kontrollprogram för att i realtid kunna 
utvärdera hur dina arbetslag arbetar. Alla 
arbetslag behöver inte samma kontroll-
nivå. Vid val av sammarbetspartner för 
säkerhetskontroll bör du först komma 
fram till vilka kunskaper och erfarenheter 

som är nödvändiga för att få önskad 
detaljnivå på undersökningen.

FÖRDELAR MED  
ETT KONTROLLPROGRAM
Ofta genomgår arbetslag formella säker-
hetsutbildningar årligen där de lär sig 
räddning i träd/arbetsplatform, arbete 
med motorsåg, trädfällning, säkert arbete 
med flismaskin, mobil arbetsplatform, 
trädklättring med mera. Men säkerhet är 
inte bara något man bör ägna sig åt en 
gång om året, och kanske viktigast av allt 
är att alltid arbeta på ett säkert sätt och 
att följa branschens säkerhetsstandard. 
Det är en sak att klara ett årligt säker-
hetsprov och en helt annan sak att arbeta 
på samma sätt månader senare när ingen 
kontrollerar ens arbetssätt.

Att leva upp till branschsäkerhets-
standard är viktigt vid alla typer av 
arbete och att göra allt man kan för att 
säkerställa att arbetslag faktiskt efterlever 
kraven på säkerhet är avgörande. Som 
framgått i ovanstående nio kontroll-
exempel är en ingående säkerhetskontroll 
en djuplodande verksamhet som i detalj 
studerar säkerhet i många aspekter. Med 
fokus på säkerhet och erfarenheter från 
ett säkerhetskontrollprogram kan du 
säkerställa att ditt trädteam blir upp-
daterade gällande standarder och viktiga 
förändringar som kan ha gjorts över tid. 
Ett kontrollprogram visar tydligt hur väl ett 
arbetslag lever upp till branschstandarder  
i sitt dagliga arbete.

I bästa fall ska ett säkerhetskontrollpro-
gram hjälpa dig att hålla koll på hur väl 
arbetslagen lever upp till säkerhetskraven 
över tid. Det kan verka förebyggande 
och ge dig möjligheten att ändra osäkert 
beteende innan det är för sent.

https://stangby.nu/
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www.tradflytt.se

När det gäller säkerhet på arbetsplatser så är arbets-
miljöverket den motsvarande svenska myndigheten 
till amerikanska OSHA. Arbetsmiljöverkets för-
fattningssamlingar föreskriver hur alla arbetsgivare 
ska arbeta med säkerheten, hur kraven ser ut och 

vilka viten som gäller om kraven inte blivit uppnådda.
För att säkerställa att arbetsgivaren lever upp till lagkraven  

ska det finnas ett skyddsombud på varje arbetsplats med mer än 
fem anställda, eller där arbetsförhållandena kräver det. Skydds-
ombudet samarbetar med arbetsgivaren kring arbetsmiljö på 
arbetsplatsen och påpekar fel och brister om de skulle uppstå. 
Skyddsombudet måste därmed var påläst om arbetsmiljölagar 
och även på specifika föreskrifter som kan gälla kring arbetet på 
arbetsplatsen där skyddsombudet verkar.

Den svenska trädbranschen är ung jämfört med den amerikanska.  
Det gör att vi inte har kommit lika långt kring standarder när 
det gäller till exempel säkerhet och riskanalyser. Många företag i 
Sverige är också så små att de inte behöver ha ett skyddsombud, 
och då finns risken att viktiga kontroller kring säkerhetsarbetet 
glöms bort.

Med detta sagt vill jag påpeka att jag tror att de flesta inom 
trädbranschen i Sverige har en god säkerhetmedvetenhet och 
arbetar aktivt varje dag med att minska riskerna i sitt arbete.

Men att det skulle införas någon typ av extern säkerhetskontroll 
av enskilda arbetslag i Sverige ser jag inte som aktuellt just nu, 
istället borde vi satsa på fler skyddsombud som kan rapportera 
brister, och hjälpa till att ta fram standarder kring hur vi bedömer 
risker kring arbete med träd. 

Det skulle också hjälpa om det blir fler fysiska inspektioner 
från arbetsmiljöverket så att kunskapen om arbete i träd ökar hos 
myndigheten. Då kan även lagar och föreskrifter bättre anpassas 
för vår bransch.

Framför allt så behöver vi alla i branschen prata med varandra 
om säkerhet och hur vi kan förändra vanor och attityder.

Mattias Moritz
Huvudskyddsombud på Jacksons trädvård AB

ETW certifierad arborist

Kommentarer gällande relevansen vid 
svenska förhållanden för ovanstående text

http://www.tradflytt.se
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Klockan slår sju och med-
arbetarna står uppställda 
kring den vita tavlan.  
Det börjar bli höst och  
  mössorna har åkt på igen. 

Efter en kort genomgång är det dags att 
påbörja dagen. 

Odlingsgruppen delar upp sig, vissa 
tar klippvagnen för att beskära och binda 
upp träden. Nu på hösten främst de 
alléträd som föredrar höstbeskärning. 
Andra åker ut på våra fält där vi odlar 
grundstammar och ungträd som senare 
blir fina alléträd. På fältet gäller nu främst 
uppstamning av träd och omsättning av 
käppar med mera. Det är odlingsgänget 
som formar våra träd till den perfektion 
vi eftersträvar och tar fram våra Premium 
fruktträd som vi med stolthet presenterar 
som Stångby Premium.

Bevattningsgänget har blivit färre  
nu inför kallare tider och vår duktiga 
bevattningsansvarige håller koll på dropp- 
och dysbevattningen för hela plantskolan 
på ca 23 hektar.

Samtidigt hos expeditionen är det full 
rulle med inleveranser och utleveranser. 
Truckar och hjullastare kör fram och 
tillbaka med växter till olika leveranser. 
Tempot är högt vid denna tiden men stäm-
ningen god. Expeditionen bokar även alla 
leveranser och utför alla kvalitetskontroller. 

Inne på kontoret sitter säljarna om de 
inte är ute på kundbesök, mässor eller 
annat. I Lund sitter fyra säljare och uppe 
på kontoret i Märsta sitter ytterligare 
fyra. Dagarna går ut på att skriva offerter, 
hjälpa kunder med växtval och att säker-
ställa smidiga leveranser. 

De fyra inköparna får arbeta hårt för 
att få fram alla växter i tid och planera 
logistiken för att allt ska flyta på så  
smidigt som möjligt. De har all kontakt 
med våra leverantörer och vi har turen att 
ha både en teknikguru, en expert inom 
växtskydd och en okuleringsmästarinna 
som alla dagligen bidrar med sin kunskap.

Vilket team vi är, och då har vi inte 
ens nämnt vår fantastiska mekaniker som 

grejar det mesta från tunga hjullastare 
till att hänga upp hyllor och tavlor. Inte 
minst vår vaktmästare som klipper gräs, 
rensar rabatter, fixar och hjälper till på alla 
avdelningar ute förtjänar en eloge. Utöver 
de som nämnts har vi såklart en ekonomi-
ansvarig, flera chaufförer, praktikanter och 
sommarjobbare. Tillsammans är vi Stångby 
plantskola – vi är kvalitet, gemenskap och 
kunskap.

Idag har vi marknadens mest välut-
bildade personal som väljer oss på 
Stångby tack vare att vi erbjuder en trygg 
helårsanställning med kollektivavtal. Med 
vår breda kompetens kan vi säkerställa 
att ett kvalitetstänk med växtfokus 
genomsyrar hela företaget. I och med att 
vi har marknadens största kundservice-
organisation ger vi alltid snabba svar på 
allt från rådgivningsfrågor till offertför-
frågningar.

Stångby plantskola grundades 1978 
och vårt huvudkontor är beläget just här, 
i Stångby utanför Lund. Vi har även ett 
kontor i Märsta, Stockholm med service- 
och distributionsansvar för Mellansverige 
och uppåt. I plantskolan finns cirka  
10 000 företablerade träd, och det är bara 
en del av alla träd vi levererar under året.

VÅRA TJÄNSTER OMFATTAR:
• Leverans av växter till alla projekt 

inom utemiljö
• Företablering av träd i AirPot
• Ett unikt utbud av premiumträd
• Skräddarsydda lösningar för just ditt 

projekt
• Konsultation och rådgivning kring 

växtval

NYHET
Sedan något år tillbaka arbetar vi med träd 
till bjälklag och har tagit fram specialgjorda 
Air Pots som är lägre och bredare än dem 
vi har i vår vanliga odling. Här arbetar 
vi med torktåliga solitärer planterade i 
lättviktsjord. Vid beställning kan dessa 
skräddarsys efter kunds önskemål men vi 
har även leveransklart material hemma.

SPONSORERNA PRESENTERAR SIG

Kontakt 
Vi berättar gärna mer om oss 
och vårt arbete. Ring oss på 
04614 40 65 för att få hjälp 
med ert nästa projekt eller för 
boka ett besök eller besök 
www.stangby.nu

En dag på 
Stångby plantskola

Företablerade träd, skräddar- 
sydda för takbjälklag.

http://www.stangby.nu
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För oss som inte har Liseberg 
som arbetsplats kändes det  
lite extra spännande att få gå 
in på nöjesfältet fast det var 
stängt för besökare. Det lät 

inte lika mycket som det brukar när alla 
attraktionerna är i gång, men det sjöd av 
aktivitet inför den kommande helgens 
trädgårdsevent och av skötsel och under-
håll av den gröna kaninens hemvist.

Tillsammans med 24 andra som  

RAPPORTER

delade intresset för trädplantering fick  
jag förmånen att delta i workshopen  
som Svenska Trädföreningen ordnade 
på Liseberg. Gruppens sammanlagda 
erfarenhet av trädplantering var enorm 
och spretig, vilket berikade dagen. Det 
kan ju från ett perspektiv verka enkelt att 
plantera träd: Köp träd, gräv hål, sätt ner 
trädet, fyll på jord, färdig! Fast vi, som 
grävt lite djupare efter information eller 
planterat eller försökt förstå resultatet 

av våra och andras trädplanteringar, har 
många frågor som tyder på att det kanske 
inte är så enkelt med trädplantering och 
etablering. Det finns många både gamla 
och nyare regler och tumregler inom träd-
gårdsodling, samtidigt som det finns näst 
intill lika många regler och tumregler som 
säger tvärtom eller något helt annat. Det 
är inte lätt att hänga med i alla svängarna, 
men det är alltid intressant. 

NY KUNSKAP OCH GAMLA MYTER
Peter Sandberg, ordförande i Svenska 
Trädföreningen ledde workshopen och 
inledde dagen med ett föredrag om 
trädkvalitet, transporter, mellanlagring, 
plantering och skötsel. Det mesta verkade 
bekant, och det är bra att påminna sig om 
de saker som sällan dyker upp i vardagen.

Anna Levinsson, styrelseledamot i 

Min bild av Göteborg är ganska grön, kanske för att jag oftast hamnar  
i Trädgårdsföreningens fina anläggning när jag anländer med tåg, på  
botaniska trädgården om det finns tid, och i de där sköna trädalléerna 
som dämpar stadens kantighet. Nu verkade det dock som stora delar  
av Göteborgs centrum var uppgrävt i olika infrastrukturprojekt, jag  
hoppas att det på något sätt även kan gynna grönskan i staden. 

FÖRFATTARE: NORA LUNDQVIST, TRÄDGÅRDSINGENJÖR

Workshop tema 
Trädplantering 
den 8 maj 2019 på Liseberg i Göteborg

Förberedelse inför plantering.
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RAPPORTER

Svenska Trädföreningen och forskare 
vid SLU, föreläste om sin forskning om 
etablering av sötkörsbär Prunus avium L. 
och Quercus rubra L. som varit odlade 
med fem olika plantskolemetoder. 

Hon hade kommit fram till att det  
inte var någon skillnad på skottillväxten 
under de två första åren efter plantering, 
alla fem odlingsmetoderna fungerade  
lika bra. Det tredje året fick de Prunus 
avium L. som blivit rotbeskurna och 
airpotodlade fler skott än de som odlats 
på annat sätt emedan odlingsmetoden  
för Quercus rubra L. inte gjorde någon 
skillnad för skottutvecklingen. 

Hennes slutsats, som även har stöd i 
forskning som gjorts i USA, är att trädets 
kvalitet samt skötsel under etablerings-
åren har större påverkan på resultatet än 
odlingsmetoden som plantskolan använt 
sig av. Så mycket för Root-control-bags som  
jag fått lära mig, under studietiden på SLU 
Alnarp, är den ultimata odlingsmetoden 
för lyckad trädetablering. Lära och lära 
om, så är livet fyllt av överraskningar. 

Annas studier visade att lastning, trans-
port och lossning är avgörande punkter 
för trädens etablering. Hon visade också 
på att gödsling eller växtnäring inte 
gynnar träden under etablering, det kan 
stressa fram ovanjordisk tillväxt som 
skapar obalans i trädet. Nähä, ingen liten 
giva av väl brunnen hästgödsel eller fin 
kompost vid planteringen, det som var 
så bra enligt vad jag fått lära mig? Det är 
alltså god och regelbunden vattning som 
gäller för att lyckas med trädetableringen. 

Det låter enkelt även det, men även 
den frågan går det att dyka ner djupt i. 
Frågan om huruvida ”kommunalt” vatten 
urlakar träden, och hur mycket och hur 
ofta det egentligen ska vattnas dök upp. 
Någon kanske kunde forska på det? Och 
hur är det med mykorrhizasvamparnas 
gynnande verkan för trädens etablering? 
Och så slog Anna hål på en till av mina 
gamla tumregler: Forskning visar att det 
inte finns någon optimal tid på året för 
trädplantering. Hmmm… 

KREATIVA BIKUPOR
Förmiddagens tredje föreläsning hölls av 
Peter Sandberg och handlade om AMA, 
jordanalyser och efterskötsel av träd. Det 
handlade om trädplanteringar i större 
sammanhang. Det verkar saknas bra red-
skap till maskiner för att luckra treasser 
(botten på planteringsytan). Mindre 
terrasser går att luckra med en kultivator.  
Peter avrådde oss från att använda 
geotextil för det hindrar syretillförseln till 

rötterna och mikroorganismerna, täpper 
till luftbrunnar och hindrar maskarnas 
viktiga arbete för jordens struktur.

Efter varje föreläsning bollade vi 
frågorna och våra egna erfarenheter i 
”bikupor” (samtalsgrupper) om ca sex 
personer. Peter hade ordnat så att vi 
träffade nya deltagare varje gång det var 
dags för bikupa. Här fick vi veta mycket 
om hur det går till praktiskt på olika 
ställen. Det visade sig att nyetablerade 
träd sköts och vattnas på många olika 
sätt, men ofta finns enhetliga riktlinjer på 
de olika arbetsplatserna. Vattensäckarnas 
skötsel och vara eller inte vara stöttes och 
blöttes. Vattenspjut kan skapa hålrum 
i rotsystemet och ska inte användas till 
nyetablerade träd. 

GRÖNSKAN PÅ LISEBERG
Efter den goda lunchbuffén i Lisebergs 
personalmatsal var det dags att gå från 
ord till handling. Johan Dahlenborg 
från Essunga plantskola hade med sig en 
björk som han med hjälp av en skicklig 
grävmaskinist planterade enligt konstens 
alla regler i Lisebergs trädgårdar. Under 
planteringen diskuterades frågor som 
dök upp under arbetets gång. Hur ska 
björkarnas ofta spretiga toppar räknas 
mot svensk plantskolestandards krav på 
en tydlig genomgående stam? Hur lång 
tid tar det egentligen för säckväven och 
ståltrådsnätet att förmultna och rosta bort 
i jorden? Och så vidare. Hoppas björken 
ska trivas på sin nya plats med utsikt mot 
Gothia Towers.

Sedan fick vi en kort men mycket 
informativ guidad rundvandring av 
trädgårdsmästaren Klas Gundleborn på 

Liseberg. Vi lärde oss lite om Lisebergs 
historia som är starkt förknippad med 
trädgårdsodling och om dagens inriktning 
med planteringarna som syftar till att 
förstärka temat för de olika områdena, vi 
tittade också på några trädproblem och 
några lyckade trädplanteringar. 

Liseberg är en under ständig omdaning,  
nya attraktioner skaffas till nöjesparken i 
en aldrig sinade ström vilket innebär att 
få planteringar blir långlivade. För träden 
innebär det problem, de har svårt att 
etablera sig och om de lyckas med det så 
kommer de sällan att få stå kvar särskilt 
länge. Det är alltid intressant att få tal 
del av verksamheten bakom kulisserna på 
offentliga platser. Hur besökare upplever 
platsen är viktigt för verksamheten.  
Grönskan är viktig för Liseberg men 
hamnar väl sällan på första plats i 
prioriteringsordningen när det gäller 
planeringen? Jag tycker mig känna igen 
problematiken.

SAMMANFATTNINGSVIS
Workshopen på Liseberg avslutades  
med en sammanfattning, diskussion, 
kursutvärdering och fika. Treemap och 
i-Tree nämndes och appen PlantNet som 
kan vara bra att ha när något nytt och 
okänt dyker upp.

På tåget efter workshopen kände jag 
mig lite omtumlad för att en del kunskap, 
värvad med hjälp av studiemedel, måste 
omvärderas, och nya frågor hade dykt 
upp. Det är så bekvämt med regler och 
tumregler, men finns det några hållbara 
sanningar överhuvudtaget? Troligen inte, 
och lika bra är väl det, för då finns det 
minst en väg vidare åt valfritt håll.

Anna Levinsson föreläser.
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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

Det finns fortfarande arrangemang kvar under 2019 
och flera ytterligare är bekräftade för 2020.

2019
6-7 NOVEMBER
Träddagarna

8 NOVEMBER
Fork Assessment Workshops  
for Arboriculture

2020
13 FEBRUARI
Blågröngrå System i Stockholm

14 FEBRUARI
Blågröngrå System i Umeå

25 FEBRUARI
Blågröngrå System i Göteborg

3 MARS
Vinterkvist i Helsingborg

5 MARS
Vinterkvist i Linköping

14 MARS
ETW-certifiering

31 MARS
Grundläggande besiktning

2 APRIL
Ekonomisk värdering av träd i Örebro

21 APRIL
Skötsel av skyddsvärda träd,  
avancerad nivå

5 MAJ
TRAQ

8 MAJ
TRAQ Renewal

13 MAJ
Trädinventering i Jönköping

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tradforeningen.org%2Fevent%2Ftraddagarna-2%2F&data=02%7C01%7Ckarin.qwarnstrom%40ramboll.se%7C8ec1d3918af5463d65ff08d685e2ff02%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C0%7C636843607322254069&sdata=kQxwWIMBOFHYUyodVb1YhwxEtr7f5smhCwytcfp8%2BoI%3D&reserved=0
https://www.tradforeningen.org/event/964/
https://www.tradforeningen.org/event/964/
https://www.tradforeningen.org/event/etw-certifiering-3/
https://www.tradforeningen.org/event/grundlaggande-besiktning-goteborg/
https://www.tradforeningen.org/event/ekonomisk-vardering-av-trad-orebro/
https://www.tradforeningen.org/event/skotsel-av-sarskilt-skyddsvarda-trad-avancerad-niva-2/
https://www.tradforeningen.org/event/skotsel-av-sarskilt-skyddsvarda-trad-avancerad-niva-2/
https://www.tradforeningen.org/event/traq-tree-risk-assessment-qualification-2/
https://www.tradforeningen.org/event/traq-renewal-uppdatering/
https://www.tradforeningen.org/event/tradinventering-i-jonkoping/
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