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Nr 1, 2015 

I detta nummer: 

 Ledare—Ordföranden har ordet 
 Arborister—tänk på kroppen! 

 Ullungrönnen har äntligen fått ett ve-

tenskapligt namn 

 i-Tree konferens i Alnarp 12 mars 

 Träddagarna 2015, 11-12 november i 

Umeå med temat: Mötet mellan stad 

och skog! 

 Fria eller fälla – en vägledning för av-

vägningar vid hantering av träd i of-

fentliga miljöer 

Trädens biologiska-, kulturhistoriska– och sociala värden är alla 

viktiga att ta hänsyn till, detta gäller bland annat gamla hamlade 

träd som innehar samtliga dessa värden. Foto: Johan Östberg  

Redaktören har ordet 

Att träd har många värden är något alla som arbetar 

med träd vet, men det är inte alltid lätt att visa dessa 

värden för exempelvis politiker och allmänhet. Ge-

nom programmet i-Tree går det däremot att visa på 

trädens ekonomiska värden och om skriften Fria eller 

Fälla används går det även att få med de viktiga bio-

logiska, kulturhistoriska och sociala värde. Alla dessa 

delar presenteras i detta nummer av Trädbladet.  

Andra viktiga frågor som vi behandlar är hur arboris-

ter ska tänka kring träning, att Ullungrönnen nu fått 

ett vetenskapligt namn och att vi äntligen fått en hel-

täckande bok om träd i stadsmiljö. 

Trevlig läsning! 

Johan Östberg 

Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 

Johan.ostberg@slu.se 

0709-108101 

Skydd av träd som inte fungerat. Foto: Johan Östberg 
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När man tittar tillbaka på de olika projekten som 
Svenska Trädföreningen har varit involverad i under 
2014 och räknar ihop detta i pengar som föreningen 
gått in med så blir det över 90 000 kr. 
 
Det är en mycket bra och viktig summa som bidrar till 
att projekt kan starta eller att de blir tillräckligt djupgå-
ende så att de går att använda med väl baserade fakta-
uppgifter. 
 

Vi fortsätter även i år med kurser som t.ex. TRAQ  som 
var väldigt uppskattad förra året 
och som säkert kommer bli fullbokad även i år. 
Roligt att så många är intresserade av att vidareutbilda 
sig och det är ett gott tecken för hela branschen att su-
get finns där för att lära sig mer. 
 
Jag kan jämföra skogsbranschen där det är svårare att 
motivera entreprenörerna med sin personal att vidare-
utbilda sig så där är utbildning inte lika prioriterat. 
 

Nu närmast kan ni besöka Alnarp och European i-Tree 
Conference den 12:e mars som tar upp hur man kan 
använda ett program för att räkna ut ett träds eko-
systemtjänster. De är t.ex. dagvattenreduktion och lag-
ring av koldioxid mm….Det är ju bra argument när en 
förvaltning argumenterar för nyplanteringar och träd-
vårdsarbeten inför kommande budget och skapar då 
förståelse för behovet av dessa träd. 
 

Andreas Eliasson, telefon 0702 930506 

Ordförande Svenska Trädföreningen 

Ledare—Ordföranden har ordet 

Träd bidrar med en stor mängd ekosystemtjänster. En av dessa kan vara välbehövlig skugga Foto: Johan Östberg  

Genom att ekonomiskt värdera ekosystemtjänsterna har New York 

fått pengar att plantera 1 miljon nya träd. Foto: Johan Östberg  
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Så kände Christel och Corazon efter deras första klätter-
veckor under arboristutbildningen på Hvilan utbildning i 
Skåne. En hel rad med muskler som man inte visste att 
man hade skulle nu aktiveras och en hel del nya tekniker 
skulle befästas. 
    Båda hade sedan innan utbildningen stort intresse 
och stor kunskap om kroppen. Corazon har ägnat sig åt 
flera olika sporter och håller idag på med sportklättring, 
och Christel har arbetat som massör sedan flera år till-
baka. När båda började få värk i kroppen efter hårt 
klättrande blev det mer och mer tydligt vad deras exa-
mensarbete skulle handla om. 
 

”Vad finns det för övningar som kan förebygga och re-
habilitera arboristkroppen?” 
 

De tog kontakt med en personlig tränare och en sjuk-
gymnast för att få deras synvinkel. Anna Wänerhag är 
legitimerad fysioterapeut med inriktning idrottsskador, 
hon sitter även med i den medicinska kommittén i 
Svenska Klätterförbundet och Eva Zaar arbetar som per-
sonlig tränare och klätterinstruktör sedan många år till-
baka. 
 

Arborister—tänk på kroppen! 

    Övningar med och utan vikt diskuterades fram 
efter att Eva och Anna hade tittat på de grundläg-
gande klätterteknikerna inom arboristyrket. Chris-
tel och Corazon visade enbart teknikerna och pra-
tade kort om dem utan att berätta vilka problem 
de fått via teknikerna och lät Eva och Anna disku-
tera hur de uppfattade teknikerna samt vilka öv-
ningar som skulle passa för att stärka kroppen. 
    De berättade tidigt under diskussionerna att det 
är svårt att ge ut rehabiliteringsövningar då varje 
skada behöver sin egen undersökning och utvärde-
ring med kompletterande behandling och övning-
ar. Däremot kan samtliga övningar som togs fram 
göras med lite till ingen vikt i rehabiliterande syfte. 
    Kettlebell är ett redskap som Eva ofta använder i 
sin träning, där hon även är en framgångsrik kett-
lebell instruktör och håller flera pass, inte minst på 
Malmö Klätterklubb. Att träna med kettlebell är ett 
bra komplement till sportklättring där det läggs 
mycket fokus på bål och balans. För de som inte 
har en kettlebell går det utmärkt att använda alter-
nativa vikter så som repsäck, väska med böcker 
eller dammsugare. 
 

Att börja ett nytt yrke är spännande och krävande på sina sätt. 

Att börja ett nytt yrke där kroppen används som verktyg är en helt annan femma.! 
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Arbetet resulterade i ett kompendium där alla öv-
ningar visas med stillbilder och förklarande text 
samt förslag på träningsprogram. Till detta har det 
gjorts en instruktionsvideo som visar hur övningar-
na går till som ett komplement till kompendiet. 
Christel och Corazon har själva provat samtliga öv-
ningar under flera veckors tid och tycker att flera 
av övningarna varit bra och gett bra resultat. De 
har själva valt ut vilka övningar de ska köra och satt 
ihop ca 30 minuter långa pass enligt tabata-
metoden, vilket är en form av högintensiv inter-
vallträning där man är aktiv 20 sekunder och vilar 
10 sekunder under 1 st set. I rehabiliterade syfte 
gjordes övningarna i 20 repetitioner per set. 
 
Examensarbetet har varit givande för båda och 
vikten kring att träna och förebygga skador rätt har 
blivit en mer aktuell fråga. Vad de båda kom fram 
till under arbetets gång var att uppvärmning är 
minst lika viktigt här som när man tränar i övrigt. 
Detta för att minimera skador och slitage, inte 
minst i axlar och armbågar. 
    Fenomenet 'Belayers neck' är ett känt problem i 
sportklättervärlden för den som säkrar och tjejerna 
upplever samma fenomen när det kommer till ar-
borist yrket. En stor del av arbetsdagen går till att 
titta upp i träden, markarbetare som klättrare. Vi-
dare undersökning i det ämnet hade varit intres-
sant tycker de båda. 
    
 
Det kompletta examensarbetet går att ta del av, 
kontakta bara Corazon och Christel. 
 
ottvallcorazon@gmail.com 
christel.mellberg@gmail.com 

Grenvandring är en av de grundläggande klätterteknikerna som de 
utgått från och tre övningar som Eva och Anna rekommenderar här 

är ‘Russian twist’, sidoplanka och ödlearmhävning. 

mailto:ottvallcorazon@gmail.com
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Ullungrönnen har äntligen fått ett vetenskap-

ligt namn 

Sedan den kände svenske dendrologen Tor G. Nitzelius upptäckte ullungrönnen under sin resa till Korea och Ja-

pan 1976 har den saknat artbeskrivning.  

Men sedan en grupp koreanska botanister gjort en grundlig jämförelse mellan olika koreanska rönnarter har man 

nu tilldelat ullungrönnen artstatus och beskrivit den vetenskapligt som Sorbus ulleungensis Chin S. Chang  

 

Tors upptäckt 

1976 ledde Tor G. Nitzelius en nordisk expedition till 

Japan men gjorde ensam en avstickare till den sydkore-

anska ön Ullung-do som ligger ett bra stycke ut i havet 

öster om Sydkorea. Under sin vecka på ön såg han rön-

nar som liknade japansk rönn, Sorbus commixta, men 

som avvek genom att vara större i de flesta egenskap-

erna. Tor såg prydnadspotentialen och samlade fröer. 

Ullungrönnen, som den kom att kallas på svenska, vi-

sade sig vara ett förträffligt park- och trädgårdsträd och 

har efterhand blivit ett vanligt träd i Sverige. Säkert har 

vi nu fler träd i vårt land än de ca 2000-2500 st som 

uppskattas finnas på Ullung-do. 

 

Under 1980-talet ingick ullungrönnen i “Projekt 80 - 

Nya träd och buskar” på Alnarp. Många ullungrönnar 

planterades ut och utvärderades. Några namngavs och 

sorten ‘Dodong’, döpt efter huvud-hamnen på Ullung-

do, blev den dominerande sorten i Sverige och gavs 

elitplantstatus. Men ännu fanns inget artnamn på rön-

nen utan den kallades bara Sorbus ‘Dodong’ E eller 

ibland Sorbus sp. aff. commixta ‘Dodong’ E för att be-

teckna att den mest liknade S. commixta.  

 

 

1983 skriver Tor i sin bok “Träd i när och fjärran” om 

ullungrönnen, hur den är annorlunda och “kanske en 

ny art”. Och 1989 beskriver Tor ullungrönnen myck-

et utförligt på engelska i ett särtryck till Föreningen 

för dendrologi och parkvårds årsskrift Lustgården.  

 

Inspirerad av Tors berättelser reste jag hösten 1999 

till Ullung-do och såg bl.a. på toppen av Seonginbong 

ullungrönnen. Tyvärr fick jag aldrig chans att rappor-

tera till Tor eftersom han gick bort medan jag reste. 

Tor G. Nitzelius (1914-1999) 

Höstfärgen är superb med gulorangea till röda toner. 
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Äntligen beskriven 

Många är vi i Sverige som undrat över ullungrönnen och 

om den inte borde få ett artnamn eller bli en underart 

till S. commixta. Därför är det nu med ett “Äntligen!” 

som vi kan konstatera att några sydkoreanska botanis-

ter gjort en grundlig studie i fallet och vetenskapligt be-

skrivit ullungrönnen i en artikel i Harvard Papers in Bo-

tany som publicerades 31 december 2014. Artikelns 

titel är “Sorbus ulleungensis, a new endemic species on 

Ulleung Island, Korea” och är skriven av Chin-Sung 

Chang och Hee Young Gil. De har jämfört material från 

391 levande trädindivider av ullungrönn och närlig-

gande arter samt över 100 herbarieark. Nästan 20 para-

metrar har mätts vad gäller bladen, blommorna och 

frukterna. Och de avgörande skillnaderna gentemot den 

mest närliggande arten S. commixta ligger just i att ull-

lungrönnen är större i dessa egenskaper. Man kan till-

lägga att ullungrönnen också blir större som träd samt 

har mycket kraftigare skott och knoppar.  

Artepitetet ulleungensis bygger naturligtvis på öns 

namn som numera tyvärr innehåller ett “e” sedan man 

år 2000 bytte transkriptionssystem i Sydkorea. På 

svenska tycker jag inte det finns anledning att infoga ett 

“e” utan vi kan fortsätta att använda namnet ullungrönn 

eftersom det stämmer bättre med hur koreanerna utta-

lar öns namn. 

 

 

Ullungrönnen, Sorbus ulleungensis, med sin kraftiga, elegant kan-

delaberformade och luftiga krona. 

Ullungrönnen som jag såg den 

på toppen av Seonginbong, 

Ullung 1999. 

Ullungrönnens rönnbär är runda till droppformade. 
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Mångformig art 

S. ulleungensis är endemisk på ön Ullung-do och växer alltså 

naturligt bara där. Den förekommer i blandade lövskogar 

från 300 m.ö.h. och upp till öns högsta topp Seonginbong 

983 m.ö.h. Arten är variabel och kan både uppträda som 

trädformig upp till 20 meters höjd eller som lägre och 

mångstammig. Variation finns också i andra egenskaper och 

framför allt fruktens form och färg kan variera från runda 

till droppformiga respektive gulorangea till orangeröda. 

Tidigt selekterades i Sverige sorten ‘Dodong’ som härrör 

från ett träd vid berget Seongingbongs topp som Tor sam-

lade frön från (N-100). Den har blivit dominerande i svensk 

trädgårdshandel och ympas vanligtvis på S. aucuparia. Ur 

samma fröinsamling härstammar den nya E-plantan med 

handelsbeteckningen LEGEND som just börjar komma ut på 

marknaden efter att ha varit under uppförökning ett antal 

år. Den skiljer sig från ‘Dodong’ bl.a. genom att ha en se-

nare knoppsprickning, tidigare höstfärgning och invintring. 

Egenskaper som ger den ytterligare bättre härdighet. Tyvärr 

har den runda frukter och saknar de charmigt droppformiga 

och rödare rönnbären hos ‘Dodong’. 

Som kuriosum kan nämnas att ullungrönnens frukter inte 

alls är så sura som hos vår rönn. Tvärtom kan de vara goda 

att äta, särskilt som torkade eller frysta. Vore intressant att 

selektera fram ullungrönnen med godast rönnbär. 

 

Peter Linder 

 

Blomsamlingarna är 

stora, upp till 23,5 cm i 

diameter. 

Ullungrönnens blad är större än hos japansk rönn. 
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i-Tree konferens i Alnarp 12 mars 

Är du intresserad av ekosystemtjänster, träds ekonomiska bidrag eller vill ha ytterligare argument för trädplante-

ringar? Missa i så fall inte denna konferens! 

Den 12 mars anordnas den första Europeiska konferen-

sen om ekosystemprogrammet i-Tree. i-Tree har använts 

runt om i världen för att räkna ut värdet för träds eko-

systemtjänster (exempelvis dagvattenreduktion, rening 

av luft och lagring av koldioxid) och hur mycket detta är 

värt i kronor och ören. 

Som exempel kan nämnas att New York City fick finansie-

ring att plantera 1 miljon träd tack vare i-Tree och att det 

hjälpt många andra trädförvaltare att hitta argument för 

trädplanteringar och trädskötsel. 

Konferensen riktar sig till alla som är intresserade av 

ekosystemtjänster, träds ekonomiska bidrag eller vill ha 

ytterligare argument för trädplanteringar. 

Mer information om i-Tree finns på i-Trees hemsida: 

www.itreetools.org 

 

Registrering och mer information om konferensen finns 

via www.i-tree.se 

Program 

09.00-09.15 Welcome 

09.15-09.45 David Nowak i-Tree History and Overview  

09.45-10.15 John McNeil Using i-Tree as a foundation for munici-

pal urban forest policy development and management  

10.15-10.45 Coffee 

10.45-11.15 Francisco Escobedo Applying and adapting i-Tree in 

Latin America and the Caribbean 

11.15-11.45 Keith Logie Estimating the value of trees and green 

spaces in Edinburgh using i-Tree and impact assessment tools.  

11.45-12.30 Lunch 

12.30-13.30 Tour around Alnarp (Landscape laboratory and the 

Alnarp Park) 

13.30-14.00 Craig Hallam i-Tree ECO, the Australian Story  

14.00-14.30 Kieron Doick i-Tree in the UK: the position of Forest 

Research  

14.30-15.00 Coffee 

15.00-15.30 Cecil Konijnendijk Implementation of i-Tree – A 

Governance perspective  

15.30-16.00 Janice Ansine Treezilla - a Citizen Science approach 

to mapping trees in Britain 

16.00-16.30 Discussion 

16.30 Day end 

i-Tree 

www.i-tree.se 
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Träddagarna 2015, 11-12 november i Umeå 
med temat: Mötet mellan stad och skog! 

Träddagarna 2015 kommer att behandla det viktiga mötet mellan stad och skog. I en tid då många städer expan-

derar, samtidigt som vi blir mer och mer medvetna om vikten att bevara och utveckla den stadsnära skogen, är det 

av största vikt att vi har god kunskap kring denna viktiga resurs.  

De senaste åren har Umeå blivit mer och mer 

kända i Trädsverige genom sina innovativa 

projekt, många kurser och en vilja att öka 

kunskapen kring träd och trädvårdsfrågor.  

 

Som många andra städer växer Umeå snabbt 

och de har därmed en stor utmaning i att be-

vara och utveckla de stadsnära naturområ-

dena.  

 

Under konferensen kommer de olika intres-

sena att mötas för att ge sin syn på Mötet 

mellan stad och skog. Allt ifrån skogsforskare, 

arkitekter, kommunens parkförvaltare och 

forskare i landskapsplanering kommer att få 

presentera sina tankar. Målet är därmed att 

vi ska få en bättre förståelse för de olika in-

tressena, men framförallt kommer målet vara 

att vi ska veta hur vi ska hantera dessa ovär-

derliga naturområden.  

 

Hoppas att vi ses i Umeå den 11-12 novem-

ber! 

Johan Östberg 

Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 

Stadsnära skogar har ofta mycket höga sociala och biologiska värden, vilka 

bör bevaras då städerna expanderar. Foto: Johan Östberg  

Björkarnas stads Umeå, vilka är värdar för årets Träddagar. Foto: Johan 

Östberg  
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Riksantikvarieämbetet har i samarbete med Natur-

vårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans arbetsgi-

varorganisation, Föreningen Sveriges kyrkogårdsche-

fer, Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare, Sveri-

ges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelserna tagit 

fram en gemensam vägledning för att underlätta arbe-

tet med träd i offentliga miljöer. Arbetet påbörjades i 

början av 2012 och slutfördes i december 2014. Under 

arbetets gång har ett stort antal länsstyrelser, kommu-

ner och andra myndigheter, intresseorganisationer, 

universitet, förvaltningar och andra aktörer som arbe-

tar med träd i offentliga miljöer bidragit med värde-

fulla synpunkter. 

 

Vägledningens syfte är att öka kunskapen och förståel-

sen för trädens olika värden och att stärka samarbetet 

över sektorsgränserna. Vägledningen vänder sig i 

första hand till handläggare på exempelvis länsstyrel-

ser och kommuner som måste göra avvägningar och 

fatta beslut om dispenser och tillstånd rörande träd.  

Vägledningen vänder sig också till beställare av träd-

vårdsåtgärder och nyplanteringar till exempel på Tra-

fikverket, Statens Fastighetsverk, kyrkogårdsförvalt-

ningar, kommunala parkförvaltningar och bostadsbo-

lag samt till konsulter som arbetar med miljöer där 

det finns träd och som till exempel skriver vårdpro-

gram, skötselplaner eller trädvårdsplaner. 

 

Träd har många värden – men kan också orsaka intres-

sekonflikter 

Träd i städer, på begravningsplatser, i alléer längs vägar, 

i parker, offentliga trädgårdar och andra offentliga mil-

jöer är värdefulla ur många perspektiv. De kan ha höga 

natur- och kulturhistoriska värden och vara betydelse-

fulla för människors hälsa och livskvalitet. Träden skapar 

attraktiva boende- och arbetsmiljöer, har stora ekono-

miska värden och levererar ekosystemtjänster som upp-

tag av dagvatten och temperaturreglering. Likväl kan det 

uppstå intressekonflikter kring träden. Förslag kan ex-

empelvis väckas om att fälla eller på olika sätt åtgärda 

dem – förslag som olika intressenter kan ha vitt skilda 

uppfattningar om. Vägledningen ger en översiktlig be-

skrivning av olika offentliga trädmiljöer, deras värden 

och vad de kan finnas för orsaker till att träd ibland be-

höver fällas eller på annat sätt åtgärdas.  

Fria eller fälla – en vägledning för avvägning-

ar vid hantering av träd i offentliga miljöer 

Efter nästan tre år är skriften Fria eller Fälla äntligen klar! Skriften, som vi tidigare skrivit om i Trädbladet, kommer med stor 

sannolikhet ha stor inverkan på hur vi arbetar med träd och trädvårdsfrågor i offentliga miljöer. Genom att arbeta efter 

skriftens tre värden Biologiska, Kulturhistoriska och Sociala, går det att utarbeta trädplaner och trädvårdsplaner som får 

bättre förankring och som bevarar och utvecklar trädens värden.  

Träd som under lång tid 

har hamlats har stora 

kulturella värden, men 

de kan många gånger 

även ha biologiska och 

sociala värden. Foto: 

Johan Östberg  
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Det behövs kunskap för att kunna göra avvägning-

ar 

Det uppstår ofta ett behov av att göra väl genom-

tänkta avvägningar mellan olika värden. Samtidigt 

måste man ta hänsyn till de många lagar som regle-

rar arbetet med träd i offentliga miljöer, till exem-

pel miljöbalkens generella biotopskydd för alléer 

och kulturmiljölagens bestämmelser om kyrkliga 

kulturminnen. Även sådan lagstiftning som exem-

pelvis hanterar skadeståndsansvar, arbetsmiljö el-

ler säkerhet för kraftledningar måste beaktas. För 

träd i offentliga miljöer finns också olika typer av 

styrmedel och planeringsverktyg, exempelvis vård-

program, trädvårdsplaner eller åtgärdsprogram. 

Om samtliga värden, intressen och praktiska förut-

sättningar på platsen är kända, uppmärksammade 

och tydligt beskrivna är det lättare att göra väl un-

derbyggda avvägningar och välja den mest lämpliga 

åtgärden. I vägledningen presenteras en stegvis 

modell för avvägning mellan olika intressen. Mo-

dellens tio steg inkluderar en detaljerad beskrivning 

av trädmiljöns förutsättningar samt en översiktlig 

och en fördjupad värdering av miljön och av trä-

den. Checklistor underlättar beskrivningen och den 

kunskapsbaserade bedömningen av miljöns och 

trädens kulturhistoriska värden, naturvärden och 

sociala värden. Vägledningen beskriver dessutom 

hur modellen kan användas vid länsstyrelsernas 

och kommunernas handläggning av en rad olika 

ärenden. 

Blomningen är ofta 

något som många män-

niskor uppskattar och de 

bidrar därmed till trä-

dens sociala värden. 

Foto: Johan Östberg  

Alléer har många 

gånger ett högt kultur-

historiskt värde. Foto: 

Johan Östberg  

Träd bidrar 

många gånger 

med höga biolo-

giska värde, här 

i form av en 

högstubbe som 

är av stort 

värde för 

många olika 

organismer . 

Foto: Johan 

Östberg  
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Utformning av åtgärder måste anpassas till miljön 

Även om varje plats har unika förutsättningar som 

man måste ta hänsyn till finns det ändå generella 

riktlinjer för hur man bör tänka och agera vid olika 

typer av trädvårdsinsatser. I vägledningen finns tips 

om hur åtgärder kan utformas i olika miljöer. I mil-

jöer med höga kulturhistoriska värden är det avgö-

rande att känna till det historiska sammanhanget 

och syftet med miljöns tillkomst. Sådan kunskap ger 

vägledning om hur man kan ta hänsyn till symmetri 

och annan arkitektonisk gestaltning, hur man kan 

tänka vid val av specifikt plantmaterial eller vid be-

varandet av enstaka trädindivider som bär på sär-

skilda berättelser. I miljöer med höga naturvärden 

är det oftast viktigast att bevara de äldsta träden 

och död ved, antingen på plats eller i så kallade 

biodepåer (tidigare faunadepåer). I miljöer med 

höga sociala värden är trygghet, säkerhet, använd-

barhet, estetik och upplevelse viktiga parametrar 

vid utformning av trädmiljön. Ibland kan enskilda 

träd, särskilt gamla och grova individer, ha höga 

symboliska värden och vara extra viktiga att bevara. 

 

Lagstiftning som berör träd i offentliga miljöer 

Till vägledningen hör också en separat bilaga med 

titeln Regler om träd i offentliga miljöer. Denna bi-

laga utgör en redovisning av regelverk som berör 

träd samt vägledning om tillämpningen, i synnerhet 

för parallell lagstiftning som till exempel biotop-

skydd, marklov och skydd av kyrkliga kulturminnen. 

 

Fabian Mebus 

Biolog - Landskapsvård 

Riksantikvarieämbetet  

Träd som form-

klippts för att 

skapa en för-

längning av 

slottet. Träden 

har därmed ett 

stort kulturhi-

storiskt värde. 

Foto: Johan 

Östberg  

En trädkrans kring en kyrkogård bidrar både med biologiska, kul-

turhistoriska och sociala värden. Foto: Johan Östberg  

Träden skapar miljöer som är viktiga för människor och därmed de 

sociala värdena som beskrivs i Fria eller Fälla. Foto: Johan Östberg  
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Boktips: Träd i urbana landskap 

Efter flera års väntan har vi äntligen fått en bok som beskriver de komplicerade förhållandena som stadsmiljön 

erbjuder våra träd. Ett måste för alla som arbetar med träd i stadsmiljö. 

Det är nu flera år sen jag första gången hörde talas om 

Henrik Sjöman och Johan Slagsteds projekt att skriva en 

bok om stadsträd. Nu står det klart att det inte bara blev 

en bok, utan två! Den första delen kom ut i början av feb-

ruari och heter Träd i urbana landskap och förhoppnings-

vis kommer den andra delen Stadsträdslexikon under 

våren.  

Författarna har i Träd i urbana landskap gjort ett stort 

arbete i att beskriva hur man ska tänka kring trädval, suc-

cession, strategiska dokument och jord. Genom detta 

gedigna arbete har vi nu äntligen denna kunskap samlad 

på ett och samma ställe, istället för i olika rapporter, ve-

tenskapliga artiklar och mindre bokkapitel som vi tidigare 

varit tvungna att samla på oss.  

En stor fördel med boken är även att den har tydliga refe-

renser för oss som vill fördjupa oss i olika delar. Boken 

går att beställa via Studentlitteraturs hemsida och är ett 

måste för alla som arbetar med träd i stadsmiljö! 

Johan Östberg 

Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 

landskapsarkitekter, planerare, trädgårdsmästare och 

anläggare med vägledning i vilka olika situationer som 

kan uppstå i en stad och hur det påverkar trädanvänd-

ningen, vilka strategier olika träd är utrustade med och 

hur man kan dra nytta av dem i stadsmiljö samt hur 

man slutligen väljer rätt art eller sort för varje plats och 

funktion. 

Träd i urbana landskap går kapitel för kapitel igenom 

allt väsentligt som har med stadsträd att göra, från eko-

logi och design till växthantering och marklära. Träd i 

urbana landskap utgör tillsammans med andra de-

len Stadsträdslexikon, som är ett referensverk med 

över 1000 träd, ett ovärderligt verktyg i arbetet att 

skapa livskraftiga trädbestånd och därmed hållbara och 

attraktiva städer.” 

Följande beskrivning finns på Studentlitteraturs hemsida: 

”Vikten av grönska i våra städer kan inte överskattas. Speciellt 

är vackra välmående träd en förutsättning för att såväl männi-

skor som djur ska trivas i de övrigt hårdgjorda miljöerna som 

staden annars representerar. De första och viktigaste stegen 

mot att kunna få dessa träd att utvecklas väl är att göra riktiga 

växtval samt att få träden att bli vitala på den plats de plante-

rats. Staden kan som växtplats vara oerhört utmanande och 

ställa nästa omöjliga krav på vegetationen, men i andra fall 

erbjuda alldeles förträffliga växtförhållanden där träden blir en 

viktig del i ett hållbart stadsbyggande.  

Träd i urbana landskap är den första av två volymer böcker 

som hjälper studenter och olika yrkeskategorier så som  


