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Kvilleken, ett i allra högsta grad skyddsvärt träd.
Foto: Creative commons 2010

Redaktören har ordet
Hej alla medlemmar! Olof heter jag och jag har blivit
ombedd att ta över rollen som redaktör för Trädbladet,
vilket jag tycker ska bli jättekul!
Vill passa på att kort presentera mig. Jag är ganska nyligen
utexaminerad från Hvilan och jobbar som arborist i Malmö
på GM Trädvård. Sedan tidigare har jag en fil-kand i
humanekologi (relationen människa/natur) och jag gillar
att röra mig i gränslandet mellan natur/kultur - inte minst
genom mitt arbete med träd där i allra högsta grad
relationen mellan människa och natur gör sig gällande.
Jag hoppas kunna ta över den här rollen på ett bra sätt och
framförallt hjälpa er som sitter inne på massor av idéer och
kunskaper men begränsat med tid, att få bra texter
publicerade! Jag vill också rikta ett tack till Nina Ingvarsson
från Umeå (besök @umeatrad på instagram) som hjälper
mig med tidningen!
Olof Aronsson
Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad
olof@gmtradvard.se

Ledare - Ordföranden har ordet
helt fulltecknad) innan det är dags för de mycket
populära Träddagarna som i år äger rum den 15-16
november.
Svenska trädföreningen är däremot mycket mer än
de kurser och konferenser som nog många
förknippar föreningen med. Styrelsen och många
aktiva medlemmar lägger ner ett stort arbete för att
på olika sätt höja branschens status och kompetens.
Några tydliga exempel är arbetet med översättning
av viktiga publikationer, SIS-standarden för
trädvårdsterminologi och de många
forskningsprojekt som föreningen varit med att
finansiera och varit aktiva partners inom.
Till sist har Svenska trädföreningens styrelse börjat
arbeta mer aktivt med en verksamhetsplan för
styrelsens arbete. I denna har vi även satt upp en
vision för Trädföreningen som jag hoppas att alla
medlemmar kan känna igen sig i:

Boel Hammarstrand lyckades väl med uppdraget att få ner
dockan som väger 80 kg under SM i Trädklättring
Foto: Nina Ingvarsson

Svenska trädföreningen är en plats för möten. Möten
mellan arborister och förvaltare, akademiker och
praktiker samt mellan nationell och internationell
kompetens. Så sent som under SM i trädklättring
erbjöd Svenska trädföreningen ett tillfälle till dessa
möten - då med arboristerna i fokus och med Boel
Hammarstrand som vinnare i damklassen och Johan
Pihl som vinnare i herrklassen.
Under året erbjuder Svenska trädföreningen flera
tillfällen för dessa viktiga möten. Vi har redan haft
en kurs i Värde och skötsel av skyddsvärda träd som var
otroligt populär och fullbokad långt innan
kurstillfället. Nästa kurstillfälle äger rum i höst då
föreningen anordnar en kurs i
riskbedömningssystemet TRAQ (tyvärr är också den

”Trädföreningen vill vara en betydelsefull
branschförening för trädfrågor genom kvalité,
vetenskapligt grundad kunskap och som social
mötesplats. Vi vill få upp trädfrågor på den
allmänna agendan genom delta i och anordna
arrangemang på nationell och internationell
nivå.

Denna vision nås genom att vi anordnar
konferenser, tävlingar och kurser, samtidigt
som vi aktivt arbetar med certifieringar och
standarder för olika trädarbeten. Vidare sker
ett aktivt arbete för att öka kompetensen
genom att strategiskt finansiera forskning som
kan gynna trädfrågor.”
Jag är övertygad om att den viktigaste delen av
denna vision är mötena. Desto fler möten som vi
i Svenska trädföreningen kan anordna, desto
bättre kommer vi kunna bli att ta hand om
träden.
Johan Östberg
Ordförande i Svenska Trädföreningen

Styrelsens medlemmar
Mycket har hänt på sistone, och styrelsen har fått flera nya ansikten. Vi vill passa på att ge dem en chans att
introducera sig för er medlemmar. Samtidigt vill vi presentera samtliga i styrelsen, så att ni får bättre koll på
vilka de är.

Ordinarie ledamöter
Johan Östberg – Ordförande
Jag är ordförande för Svenska Trädföreningen, vilket
jag ser som ett stort ansvar, men även en fantastisk
chans att påverka och utveckla frågor om träd och
trädvård i Sverige och internationellt. Jag är
disputerad Landskapsingenjör och är anställd på
SLU Alnarp där jag arbetar med frågor som rör träd
i stadsmiljö, vilket har varit ett av mina största
intressen sedan många år tillbaka. Utöver forskning
och undervisning driver jag även ett eget företag,
vilket gör att jag kan arbeta med trädfrågor både
praktiskt och teoretiskt.
Dani Mladoniczky – Vice ordförande
Jag är vice ordförande i styrelsen och arbetar som
konsulterande arborist i egna företaget Trädliv.
Genom Svenska Trädföreningen har jag fått kontakt
med många kunniga yrkespersoner som delar
min passion för träd och trädvård. Det har också
gett mig en unik möjlighet att påverka
trädvårdsarbete på nationell nivå.
Jag är angelägen om att föreningen fortsätter arbetet
med att höja nivån på trädvårdskompetens och att
vara en samlingsplats för yrkesfolk. Jag är bland
annat involverad i arbetet med standardisering av
trädvård i Sverige, uppdateringar av föreningens
hemsida & facebook, och kurskoordinator för Vård
av Särskilt Skyddsvärda Träd.

Arne Mattsson – Kassör
Jag är trädgårdstekniker (landskapsingenjör)
och konsult i eget företag. Tidigare arbetade jag
i Malmö stad under perioden 1980-2016, mestadels
med träd och allmänna skötselfrågor. Jag är en av
initiativtagarna till Malmö stads träddatabas, har lång
erfarenhet av olika trädsjukdomar, trädsvampar och
riskträd och har i och med detta använt PICUSutrustning sedan 2005. Jag är också ordförande i SIS
tekniska kommitté för Svensk standard SS
990000:2014 Trädvård – Termer och definitioner.

Eva Persson
Jag har en bakgrund inom trädgård och friluftsliv,
bl.a. naturbruksgymnasium med inriktning
trädgård. Jag gick "pilot-året" på Hvilans
arboristutbildning i Skåne, och har nu anställning
hos Helgessons TrädTjänst AB. Inom
trädföreningens styrelse började jag som suppleant år
2010 och som sekreterare år 2012. Jag sitter även
med som föreningens representant i Nordisk Fond
for bytraeer.
Johan Dahlenborg
är utbildad trädgårdingenjör och har arbetat som
plantskolist i både Sverige och utomlands sedan i
början 90-talet. Med erfarenhet av både odling och
försäljning av växter till offentliga myndigheter har
Johan ett brett kontaktnät i plantkolebranchen och
bland beställare. De senaste 15 åren har Johan verkat
främst i mellersta och norra Sverige och fokus har
legat på härdiga växter för olika ståndorter.
"Jag tror att min bakgrund kan ge Svenska
Trädföreningen ett tillskott från den bransch som så
att säga skapar arbetstillfällen för trädvårdare"
Nina Ingvarsson
Jag är utbildad landskapsingenjör och har sedan min
examen 2008 arbetat i Arboretum Norr och på
Umeå kommun. Arbetet har innefattat framtagning
av trädinventeringsverktyg, skötselprogram och
riktlinjer för projektering. Förutom stadsträd har jag
jobbat mycket med tätortsnära skogar och
upphandlad parkdrift. På min fritid skriver jag under
kontot umeatrad på Instagram.
Under 2016 valdes jag in i styrelsen för Svenska
trädföreningen där jag bl.a. ska jobba
med Trädbladet. Hösten 2016 är vikt åt trädstudier i
Köpenhamn.

Suppleanter
Elisabeth Lindkvist
Jag är Landskapsingenjör och arbetar på
Helsingborgs stad med drift och underhåll. Min
uppgift är att belysa driftsaspekter i olika skeden och
projekt, både internt och externt. En viktig fråga är
att planera för träd i staden, från detaljplaneskedet
till projektering och skötsel, för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt.
Inom föreningen vill jag bidra med att föra fram
kommunernas frågeställningar avseende träd och
arbeta för ökat erfarenhetsytbyte mellan alla
yrkesverksamma som berörs av träd: arborister,
konsulter, kommuner, universitet,
kyrkogårdsförvaltningar m.fl. Jag sitter som
representant för ST i ledningsgruppen för
arboristutbildningen på Hvilan.
Karin Qwarnström
Jag har yrkesmässigt arbetat med trädgård, odling
och anläggning sedan slutet av 1970-talet. Jag tog
Landskapsingenjörsexamen 2000 och arbetar idag på
Ramböll Sverige AB i Göteborg. Jag är Certifierad
Besiktningsman Utemiljö (BEUM).
I föreningens arbete vill jag tillföra
samhällsbyggarens perspektiv på träden genom sin
kunskap om projektering, byggledning,
projektledning och besiktning av stadens och
samhällets utemiljöer.
Reino Raitala
Jag är utbildad landskapsingenjör, tog examen 2001
och arbetar sedan 2014 i Luleå domkyrkoförsamling
som teknisk projektledare. Har arbetat som
kyrkogårdschef mellan 2002 och 2014 i Boden och
Luleå bl.a. med ansvar över grönyteskötsel och
trädvård. Jag har varit förbundsrådgivare för
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbundet,
SKKF, i Region Norr sedan 2004 och svarat på
frågor inom mitt specialområde om kyrkogårdens
träd, trädvård, säkerhet och förnyelse av alléer. Jag
valdes in i trädföreningens styrelse som suppleant
2014 och är engagerad för att öka kunskap om
trädvård i norr.
Jerker Nordh

Jerker Nordh, klättrande arborist sedan 2010. Bor i
Halland och Varberg. Jobbat mycket i Stockholm de
senaste åren. Förflutet som idrottspedagog. Arbetar
framför allt för god trädvård. Suttit som suppleant i
styrelsen sedan 2015.

Jakob Yttersjö
Jag är 34 år, bor i malmö med sambo och son.
Arbetar som arborist hos SveArb sedan 2012 då jag
tog min examen från Hvilans arboristutbildning.
Arbetar mycket med motorsågskurser, och har sedan
HT-15 ansvaret för klätterutbildningen på Hvilans
arboristutbildning. Har ett förflutet som vaktmästare
inom Svenska kyrkan, där arboristdrömmarna
föddes.

Maximilian Löfgren
Jag arbetar som landskapsingenjör på
kyrkogårdsförvaltningen i Malmö med frågor som
bland annat rör träd alltifrån projektering med
efterföljande plantering och etablering till vårdplaner
och trädens relation till kulturmiljön på våra
kyrkogårdar.
Jag hoppas kunna bidra till att utveckla frågor kring
träd i kulturhistoriska miljöer samt vara en
representant för kyrkogårdarnas gröna miljöer.

Dessutom, adjungerad till styrelsen:
Robert Drugge

Viktiga datum 2016
Under 2016 kommer det att hända en hel del, bland annat är följande inplanerat:


Den 28-30 september arrangerar vi en kurs i riskbedömningssystemet TRAQ som utvecklats av ISA.
Kursen kommer arrangeras i Malmö. Kursinformation och anmälan finns www.tradforeningen.org
 Årets Träddagar är den 15-16 november i Stockholm. Fokus kommer vara på kulturhistoriska miljöer
och skötseln av dessa.


Under sommaren kommer vi även genomföra en ISA-certifiering, men datum för detta är ännu inte satt.

Svenska Trädföreningens årsmöte ägde rum i Stockholm 7:e mars. Avgående ledamöter avtackades och de
nya ledamöterna och suppleanterna presenterades och valdes in.

Kurs i riskbedömningssystemet TRAQ
Bedömning av riskträd är något som blir vanligare
och vanligare vid förvaltande av träd. Som
exempelvis trädförvaltare, konsult och arborist är
det därför viktigt att veta vilka faktorer som påverkar
om ett träd ska klassas som ett riskträd, samt vilka
åtgärder som går att göra för att minska riskerna
samtidigt som man kan öka värden kopplade till träd
och ge långlivade träd.
Sedan en tid tillbaka finns TRAQ (Tree Risk
Assessment Qualification), som är ett
certifieringssystem för bedömning av riskträd
utvecklat av ISA (International Society of
Arboriculture). Med detta system ges möjlighet för
yrkesutövare som praktiserar olika typer av
trädinventering att bredda deras kunskap om
grunderna för riskbedömning av träd. Dessa grunder
standardiserar riskbedömningen och ger utövaren ett
systematiskt verktyg som i slutändan resulterar i
välgrundade val av åtgärd.
Kursen hålls av Dr. Julian A. Dunster och pågår
under tre dagar där de två första dagarna har fokus
på att lära er hur TRAQ fungerar innan kursen
avslutas under dag tre med ett test. Efter avklarat
test blir man certifierad enligt TRAQ.
Detta är andra gången som Svenska Trädföreningen
anordnar en kurs i TRAQ. Förra gången kursen
anordnades blev den fulltecknad på mycket kort tid
så vänta inte för länge med att anmäla er!

Tid och plats:
OBS! Kursen är fullbokad men det är möjligt att
anmäla sig till reservlista
Datum: 28-30 september 2016
Plats: Malmö (exakt lokal meddelas innan
kurstillfället)
Deadline för anmälan: 20 september (med vänta
inte för
länge då platserna kommer ta slut snabbt)
Kursspråk: Hela kursen inklusive tentamen är på
engelska
Anmälan: Anmälan sker genom att e-posta till
info@tradforeningen.org. I anmälan ska följande
anges:


Namn på deltagare



Fakturainformation



Ev. behov av specialkost



Utbildning (detta behövs för att ISA ska
kunna godkänna att ni går kursen)

Kursavgift:
I kursavgiften ingår fika och lunch dag 1 och 2,
samt ISA´s TRAQ-bok som kommer att skickas till
er efter betald anmälningsavgift. I avgiften ingår
även ett tentamenstillfälle.


Medlem ISA och Trädföreningen 4 150 kr
(exkl. moms)



Kursavgift medlem Trädföreningen: 5 150 kr
(exkl. moms)



Kursavgift ej medlem: 6 150 kr (exkl. moms)

Träddagarna 2016
Träddagarna 2016 äger rum den 15-16 november i
Stockholm på Norra Latin och kommer att ha
som tema kulturhistorisk viktiga miljöer och hur
man arbetar med förnyelsen av dessa. Många
gånger är dessa kulturhistoriska miljöer mycket
komplexa och på grund av (eller tack vare) de
höga kulturhistoriska värdena finns det även ett
stort intresse från allmänheten när åtgärder väl
behöver genomföras.
Under dagen kommer vi att ha ett stort
internationellt fokus där talare från Danmark,
Frankrike och USA deltar, men vi kommer även få
höra hur arbetet med renoveringen av
Drottningholms alléer gick till (alla de
internationella presentationerna kommer att ske på
engelska). Presentationerna kommer att handla om
allt ifrån restaureringen av en allé på Fredriksborg
i Danmark och hur parkens träd nu sköts, till hur
man i Versailles arbetar med att återplantera
parken efter en större storm som drabbade parken
hårt 1999. Vi får även följa utbytet av
Drottningholms allé där vi under dag två även får
chansen att besöka planteringarna och diskutera
den pågående skötseln. Till sist kommer Ed
(Edward) Gillman från University of Florida att
tala om hur vi ska tänka när det gäller beskärning
av träd, vilket många gånger är av stor vikt för hur
träden i framtiden ska utvecklas.
Jag är säker på att denna konferens kommer att
beröra många inom vår bransch och att så många
av er som möjligt har chansen att komma till
Träddagarna. Jag är även säker på att det finns
många inom andra branschen, exempelvis inom
Riksantikvarieämbetet som kommer att besöka
konferensen, vilket kan ge chansen till många
intressanta möten!

De föreläsare som hittills är inbokade är:
Christine Waage Rasmussen, Landscape
architect Slotts & Kultur Ejendomme. Danmark.
Restoration of Brede allé i Fredensborg, 20092013.
Ed Gillman, Professor University of Florida.
Author of An Illustrated Guide to Pruning.
Jacques Moulin, Architect for historical
monuments, France, Replanting trees in Versailles
Park after the storm in 1999.
John NørgaardHeadgardner, Slotts & Kultur
Ejendomme, Danmark. Maintenance of trees in
the Royal Gardens of Fredensborg and
Frederiksborg palace´s.
Johan Östberg,

Svenska Trädföreningens ordförande

SM i trädklättring Uppsala 20-21/5 2016
SM i trädklättring företogs i år under två fina majdagar i Stadsträdgården i Uppsala. Arrangerade gjorde Svenska
trädföreningen tillsammans med Uppsala kommun. Eva Persson, rutinerad SM-deltagare och ledamot i Svenska
trädföreningen och Robert Drugge som till vardags arbetar som stadsträdansvarig i Uppsala höll i trådarna när 33 deltagare
kom till start på fredagsmorgonen. Trädbladet passade på att ställa några frågor till arrangörerna.
dessutom fått gratis professionell hjälp med träd som
hade trädvårdsbehov.
Vad innebär det att ställa upp och jobba som värd för ett SM
i trädklättring?
Jag har ordnat med polistillstånd, fixat skylift,
avspärrning och mat till deltagarna. Det som kan
göras på plats. Eva är den som hållit i det
administrativa och organisatoriska arbetet.
Ja, Eva Persson. Du har ju vunnit titeln som svensk mästare
i trädklättring 3 gånger, hur tycker du det är att anordna
SM i trädklättring?
Detta är första gången jag har huvudansvar för
tävlingarna. Men jag har varit medarrangör vid ett
antal tillfällen. Det är bra att ha erfarenhet från att
själv ha tävlat för att kunna lägga och rigga banorna
uppe i träden och ta hand om att sammanställa
poängen.

Robert Drugge, vilken fin plats ni har valt för SMtävlingarna! Kan du berätta något om platsen?
Det var Hushållningssällskapet som anlade
Stadsträdgården i slutet av 1880-talet i engelsk
parkstil med många solitärträd. 2014 firade parken
150-årsjubileum och en ny del runt dammen anlades.
Många av de träd som används för
tävlingsmomenten är drygt 100 år gamla.
Ni har valt tre stora bokar, en tysklönn, en silverlönn och en
skogsalm. Har ni förberett träden på att SM-mästare ska
hänga i dem?
Ja, vi har haft hit arborister i två omgångar inför SM
som valt ut och beskurit träden. De har tagit bort
döda grenar och rensat bort en del kvistar som
annars kan vara lätta att fastna på. En del beskärning
har gjorts för att det ska bli lättare för publiken att se
vad som händer uppe i kronan. Det har varit kul att
få arbeta med dessa duktiga arborister. Uppsala har

Kan du berätta lite mer om själva tävlingen?
Den första tävlingsdagen körs alla delmoment
separat på fem olika träd. Fredagens grundomgångar
genomförs med fyra rullande stationer; speedclimb,
workclimb, throwline, aerial rescue och avslutas med
footlock.
På andra dagen möts de fem bästa arboristerna i en
tävling där alla delmoment ingår i samma tävling. Då
blir taktik en avgörande faktor när man ska välja
mellan att plocka poäng genom att bärga saker eller
att hinna så långt som möjligt i banan.
Kan vem som helst anmäla sig till SM i trädklättring?
Den som har godkänd utrustning och relevant
utbildning i trädklättring kan vara med. I år uppgår
deltagarantalet till 33 stycken som tävlar i dam, herr
och novisklassen. Vi har även gästklättrare från
Tyskland, England och Danmark och Frankrike med
oss i år. För att få representera Sverige i EM och VM
måste man dock vara svensk medborgare.

Det är lite märkligt med ett svenskt mästerskap där alla
pratar engelska. Är engelska arbetsspråket som gäller för
arborister?
På vissa arbetsplatser pratar man engelska då många
verksamma arborister i Sverige har utbildat sig i
andra länder eller kommer hit för att arbeta.
Regerande mästare inför årets tävlingar i trädklättring
var Boel Hammarstrand och Johan Phil.
Text: Nina Ingvarsson

Här följer lite bilder från tävlingarna:

Arborist Johan Tallkvist sträcker sina linor inför kastmomentet
Foto: Nina Ingvarsson

Grenvandring i arbetsklättringen är ett bedömningsmoment.
Josh Philpotts håller i protokollet Foto: Nina Ingvarsson

Media var på plats för att dokumentera tilldragelsen
Foto: Nina Ingvarsson

Barnen fick pröva på klättring i en kopparlönn Foto: Nina Ingvarsson

Domare och funktionärsteam under finalerna Foto: Nina Ingvarsson

Finalträdet, en skogsalm Foto: Nina Ingvarsson

Boel Hammarstedt var glad när hon tog emot titeln Svensk
mästare. Eva Persson delar ut mästartröjan. Foto: Nina

Johan Pihl säkrade åter igen segern på herrsidan Foto: Nina
Ingvarsson

Urban forest
I denna första av två artiklar djupdyker Kenton Rogers i begreppet Urbana träd (Urban forest) och
funderar över hur det ska definieras.
So just what is the Urban Forest and why is it
important?
Coming from a forestry background, this is a term I
use a lot and one which many of us will be familiar
with. But what do we actually mean when we talk
about the urban forest? Understanding the
definitions involved is important because people
have different interpretations of what constitutes the
urban forest. Do we mean the street trees? or a
specific woodland in an urban area? do we include
shrubs, lawns or parks?

Broadly speaking, there are two main interpretations
of what constitutes an ‘urban forest’. The first looks
at the sum of all urban trees; including those situated
in parks or in streets, on both private and public
land, and considers orchards, hedges and other green
spaces across the urban area under consideration to
collectively make up an ‘urban forest’ (See Grey and
Denke’s Urban Forestry for example). In
Konijnendiijk’s ‘Defining Urban Forestry’ paper this
is called the ‘broad’ definition.

There also appears to be some difficulty in defining
what is ‘urban’. As yet, there is no international
agreement on the defining characteristics of the
urban habitat (cited in the recent UK National
Ecosystem Assessment). The Office of National
Statistics in the UK simply classifies ‘urban’ as
contiguous areas of settlement with a population of
10,000 people.

Foto: Johan Östberg

The second refers to urban forest as individual units
within an urban area and in Evans’s Forest
Handbook is described thus, ‘Urban forests can be
defined by their placement in or near urban areas’.

Foto: Johan Östberg

We also need to be mindful that for many people
even the very term ‘Urban Forest’ seems
oxymoronic, the use of two apparently contradictory
terms put together. They ask, “How can an area be
simultaneously urban, and forest?”. Well, in my view
it can, and this is why...

This second definition refers to distinct areas of
woodland within an urban area as urban forest, the
‘narrow’ definition. Although not technically
incorrect, in my view this is a less helpful concept as
it separates out the ‘urban’ from the ‘forest’ and
oversimplifies the spatial relationship between the
two, implying that they can indeed by separated.
I much prefer the definition given by Sands (in
Forestry in a Global Context 2005), who takes ‘the
trees found in streets, municipal parks, gardens and
reserves, golf courses, cemeteries, around streams,

on private property, on catchments, in greenbelts
and indeed almost everywhere‘ to make up the urban
forest. He goes on to state ‘The urban forest is the
ecosystem containing all of the trees, plants and
associated animals in the urban environment, both in
and around the city’.

Amsterdam often remarked that they could not tell if
they were in a city or a forest.
John Evelyn visited in 1641 and was very impressed
by the quarter known as Keisers-Graft ‘which appears
to be a City in a Wood, through the goodly ranges of stately
and umbrageous Lime trees, exactly planted before each mans
doore’ .
Considering the broad
definition of urban forest and
starting to think about the
towns in our forests, brings
trees and other components of
the natural environment to the
fore. This is important because
its the urban forest which
makes our towns and cities
livable places. Its is especially
the case when we consider
future changes in our climate,
which will be felt first and
foremost in or urban areas.

This definition is much more
holistic and looks at the urban forest in the same
way that a traditional forest might be considered. It
also introduces it as an ecosystem too. Again,
ecosystems are an important part of the urban fabric,
yet they are often (incorrectly) viewed by the general
populace to be something separate from ‘urban’.
Something perhaps one might pop into the car and
drive off to and visit out of town.
Foto: Johan Östberg

Deneke (in Grey and Deneke’s Urban Forestry) goes
so far as to say that ‘cities are forests’ and by United
Nations definition - Land with tree crown cover of
more than 10 percent and area of more than 0.5
hectares - most cities and urban areas could indeed
be classed as forests.
It has been argued that perhaps we should stop
thinking about the trees in our towns and actually
consider towns in our forests instead. This is by no
means a new ideal, and visitors to 17th century

The benefits provided by the
urban forest are many and are
well documented. Trees filter
pollutants, reduce the urban
heat island effect, provide
aesthetic interest, improve
health and can even reduce
crime or encourage greater
consumer spending. These
benefits are also provided
simultaneously and at relatively
low cost. The benefits are even more pronounced in
urban areas, because the urban environment is where
most people live.
The number of people living in Urban areas of the
UK for instance is currently estimated at around
80%, or 44 million people (ONS 2005). Globally,
over 50% of the worlds population now live in cities
and this is expected to rise to 60% by 2030 going by
United Nations estimates.
Yet trees in urban areas are often under the greatest
pressure (from increased summer temperatures and
pollution levels to compacted soils, intensive
development, salt contamination and vandalism to
name a few).
Consequently, in the UK at least, tree numbers have
been steadily declining (Britt and Johnston 2008) in
our urban areas. However, with increasing
urbanisation there is an ever increasing need to

incorporate the role of the urban forest into long
term planning and climate adaptation strategies, in
order to improve the environmental quality of where
we live and work.

Yet, we know very little about our urban forests, how
they are growing, what they are composed of, the tree
species, biodiversity and age classes for example.
Generally, the majority of Local Authorities (LA’s) in
the UK have scant information (Britt and Johnston
2008) of the tree stock and this is normally only on
public realm trees.
Few doubt that individual tree management is
important in our towns and cities but if we
completely neglect the wider ‘urban forest’ view we
inevitably miss the bigger picture. Its much overused
but the old saying ‘seeing the wood for the trees’ is a
both a wise and timely one for urban foresters, tree
managers, planners and other allied professions.
Next time I will be looking at one of the simplest
ways to start investigating the urban forest, analysing
canopy cover.
Författare: Kenton Rogers
Kenton Rogers is a Chartered Forester and a Fellow
of the Royal Geographical Society. He is also CoFounder of Treeconomics, a Social Enterprise with a
mission to work with communities, businesses and
public bodies to highlight the value of trees.
For further detail of i-Tree studies in the UK please
contact Kenton Rogers at
kenton@treeconomics.co.uk

What is i-tree?
i-Tree is a peer reviewed software suite which has
been designed and developed by the United States
Forest Service and the Davey Tree Expert
Company. i-Tree has been used to quantify urban
forest structure, function and values in over 100
countries throughout the world. Randomly
generated plots stratified by land use type
combined with local pollution and meteorological
data can quantify the ecological benefits provided
by trees and shrubs. By understanding the local,
tangible ecosystem services that trees provide, iTree users can link urban forest management
activities with environmental quality and
community livability. i-Tree provides the baseline
data that can be used to demonstrate value and
therefore set priorities for more effective decisionmaking. More information is available at:
www.itreetools.org

Träddikt
Tanken med detta avsnitt ”Träddikt” är att det i varje nummer ska publiceras en trädrelaterad dikt. Jag tror att många som läser denna
tidning har någon form av känslomässigt förhållande till träd. De känslorna kan ibland vara svåra att sätta ord på. Därför kan detta
avsnitt finnas med för att påminna oss om de känslorna. Jerker Nordh får äran att inleda serien med en dikt som han på mästerligt sätt
skrev på VASST-kursen för att presentera lämplig skötsel av bok. Håll till godo!

Boken, är både grön, hög och skön
om du sköter den rätt, du får för mödan lön
dumt blir det då om svampen hälsar på,
risk för stam och grenbrott finns ju då

grenar där nere är bra för pension,
tänk dock på barken när du har din klättersession
ta ej för mycket av kronan bort,

barken blir lätt matt och solbränd på denna sort
den döda veden faller lätt så ta bort den du sett
så, när du beskär, ta ej för hårt på dess dok,

för vi är väldigt förtjusta i vår bok
-Jerker Nordh

Kurs i Värde och skötsel av skyddsvärda träd (VASST)
Som yrkesverksam inom alla trädrelaterade branscher kan det vara bra att ha koll på egenskaper och värden kopplade till träd
i olika levnadsstadier, från det nyplanterade gatuträdet till det gamla ihåliga trädet i hagmarken. VASST-kursen ger
ytterligare perspektiv på allas vår favoritorganism!

Foto: Jerker Nordh

Under tre soliga dagar i maj hölls en kurs i ”Värde
och skötsel av skyddsvärda träd” på Djurgården,
Stockholm. Initiativet till kursen stod Svenska
Trädföreningen för, och kursen är framtagen och
utformad av VETtree-projektet. På ett inspirerande
och sakligt vis gav kursledaren Vikki Bengtsson en
blandad skara av främst arborister många nya
infallsvinklar främst rörande skötsel av skyddsvärda
träd. Jag tror att flera av deltagarna kände det som
en befrielse att inte fokusera på risker beträffande
gamla träd, som vi arborister oftast gör. Istället
fokuserade vi på värden och ren skötsel som medel
för trädets välmående och fortlevnad.
En grundinställning som Vikki ville förmedla var att
ta hänsyn och försöka förhålla sig till trädens långa

Foto: Jerker Nordh

livslängd och evolutionära utveckling. Träd har
utvecklats under 50 miljoner år, och har under den
tiden samexisterat med andra arter och yttre faktorer
som förändrats mycket långsamt. De har med andra
ord haft tid att anpassa sig! Anpassningen fortsätter
även under trädets livslängd, som teoretiskt sett är
obegränsad. Men vid inventering av träd antas ofta
framtida förändringar att ske under kort tid. Trädet
angrips av till exempel svampar, förändrar sitt
habitus genom till exempel grenbrott, och anpassar
sig till att bli ett mycket värdefullt habitat för en
mängd arter. Samtidigt uppfattas det av många som
vackert. Det kan även ha andra värden, till exempel
kulturella.

Vikki lyssnar nyfiket på gruppens utläggning om denna lönn
som skyddsvärt träd Foto: Jerker Nordh

Det är kanske inte alltid är rätt att förvänta sig
snabba förändringar när det gäller så långa biologiska
processer.

Med detta perspektiv i botten lärde sig
kursdeltagarna att definiera ett skyddsvärt träd. Vi
lärde oss också att förklara biologiska/fysiologiska
principer som verkar i gamla träd, inte minst i
rotsystemet. Vi berörde även ämnen som: varför träd
kan bli så gamla, habitatutveckling och andra naturliga
processer.
Vidare användes den kunskapen via olika typer av
övningar och inlärningsprocesser för att inventera
och göra en enkel skötselplan för ett skyddsvärt träd
samt bedöma om en trädpopulation har en struktur
som är hållbar.
Efter avslutad kurs har även samtliga deltagare
kompetensen att själva hålla endagskurser i skötsel
av skyddsvärda träd på en lite enklare nivå. Här
krävs i regel ingen förkunskap för att få delta, utan
snarare ett intresse för gamla/värdefulla träd.

För mer info om VETtree och kursen besök
www.vetree.eu
Text: Olof Aronsson

VETree is an acronym for 'Vocational Education and
Training on Veteran Trees', a European project set
up by 5 partner organisations that started in
november 2012 and ended in october 2014.

The aim of the project was to set up a European
wide quality training programme in veteran tree
management. The training programme included both
basic and advanced training material, online training
tools and mentoring, video, ...

www.vetree.eu

Lästips: Trädvårdshandbok
- beskärning och trädvårdsåtgärder på etablerade träd
Rykande färsk i gratis digital form!
Ordförande Johan Östberg och Dani Mladoniczky
har tillsammans gett ut en 33 sidor lång handbok
som berör trädvård i allmänhet och beskärning i
synnerhet. Den har bekostats av Instituionen för
landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LTV
fakulteten, SLU Alnarp och riktar sig främst till
studenter vid SLU Alnarp, men även till andra som
sysslar med trädvård.
Boken utgår från vedertagna termer och begrepp
som definieras i Svenska standarden 990000 Trädvård –
Termer och definitioner . Den beskriver också hur
utförandet praktiskt går till. Man har på ett nyanserat
sätt använt sig av den senaste forskningen. Genom
denna forskning har begrepp, syften och metoder
inom trädvård tydliggjorts. Detta är inte minst viktigt
eftersom ”synen på beskärning är något som hela tiden
förändras” som författarna skriver.
Handboken tar upp principer bakom beskärning,
olika syften och funktioner med beskärning, samt en
utförlig beskrivning av olika termer så som:
avlastningsbeskärning, hamling, säkerhetsbeskärning
och så vidare.

Ladda ner handboken!
http://pub.epsilon.slu.se/13212/

