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Redaktören har ordet
Temat för detta nummer får sägas vara utbildning och
kunskapsspridning. Nina Ingvarsson inleder med en
tankvärd text angående vidareutbildning i trädbranschen
samt trädrelaterad information i sociala medier. Sedan
följer en rapport från Svenska Trädföreningens största
satsning på just möten och utbildning - Träddagarna.
ISA har även bett oss ta med två texter som ska underlätta
för oss att engagera oss som medlemmar men också hur vi
enklast tar ISA-certifikat. Johan informerar oss om förra
och kommande TRAQ-kurs och Patrick Bellan beskriver
hur en stor trädflytt går till.
Mycket nöje
och GOD JUL!
Olof Aronsson
Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad
olof@gmtradvard.se

Ledare - Ordföranden har ordet
I ett samhälle som hela tiden förändras är det viktigt att alltid hålla sig informerad kring nya tankesätt,
forskningsrön och lösningar. Tack vare ert medlemskap i Trädföreningen har ni ett mycket stort utbud av
evenemang där ni kan just få denna kunskap serverad på olika sätt. I Trädföreningens verksamhetsplan står
det till och med att ”Trädföreningen vill vara en betydelsefull branschförening för trädfrågor genom kvalité,
vetenskapligt grundad kunskap och som social mötesplats”.
Under årets träddagar fick deltagarna inte bara möjlighet att ta till sig kunskap utan de fick även möjlighet att
ta del av det sociala nätverk som Trädföreningen innebär för alla inom branschen. Som ordförande av
Trädföreningen är jag otroligt tacksam för allt arbete som Dan Haubo la ner på årets konferens, utan hans
otroliga arbete hade vi inte fått uppleva ett så väl planerat evenemang!

Svenska Trädföreningen är däremot inte bara Träddagarna, även om det såklart är vårt största evenemang
under året, utan vi erbjuder er som medlemmar ett stort antal andra evenemang under året. Genom vår
samarbetsorganisation ISA (International Society of Arboriculture) kan vi även erbjuda er att bli ISA
certifierade arborister och få tillgång till en otroligt stor internationell kunskapsbank, men mer om det senare i
Trädbladet!
Till sist vill jag bara påminna er alla om att vi är här för er, för att ni ska få kunskap och sociala möten. Så
varför inte anordna en egen workshop eller ett studiebesök? Vi i styrelsen stöttar er gärna så kontakta oss om
ni vill ha vår hjälp!

Johan Östberg
Ordförande, Svensk Trädföreningen
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Tankar om vidareutbildning i trädbranschen
Text av Nina Ingvarsson, styrelseledamot i Svenska Trädföreningen, landskapsingenjör vid Umeå kommun, just nu
tjänstledig för studier vid Köpenhamns universitet

Läkare, lärare och psykologer är exempel på
yrkespersoner som erbjuds möjligheten att
specialisera sig efter ett par års yrkesutövande.
Erbjudandet inkluderar ofta betald studietid parallellt
med ordinarie tjänstgöring. Nämnda yrkespersoner
har också massor med kollegor i landet. Visst låter
det lyxigt? Ja, ibland känns trädbranschen ganska
liten; få aktörer, långt mellan mötena och med
begränsade möjligheter till fördjupande studier.
Enligt min mening är vidareutbildning
kunskapsöverföring särskilt viktig för
landskapsingenjörer och arkitekter,
arborister och parkarbetare. Varför?
Vi jobbar med ett material som
utvecklas över flera generationer.
Effekten av de beslut vi tar
uppenbarar sig ofta efter att vi
själva
kan
dra
nytta
av
erfarenheterna. Det brukar sägas att
”Ett träd planterar du inte främst
för din egen skull, utan för dina
barn och barnbarn” och det är
verkligen ett faktum vi bär med oss.

och
oss

Trädbranschen är liten och vidare
är den beroende av en rad andra
professioner för att skapa en god Creative Commons
förståelse för de faktorer som påverkar vårt
arbetsmaterial. Vad är väl kunskapen om enskilda
träd värd utan förståelsen för det sammanhang som
de finns i? Ekologi, juridik, skogs- och gatuskötsel är
några områden vi kanske borde hämta mer kunskap
från för att lyckas bättre med våra gröna miljöer och
träd.
Förr i tiden fortgick utbildningarna på Alnarp med
paus för praktikperioder. Meningen var att en skulle
sätta sina teoretiska kunskaper i verket på plats ute i
verkligheten. På så sätt blev kunskaperna
förkroppsligade och kanske satt de också bättre fast
när studenterna blev klara för arbetslivet?

Personligen kände jag att jag saknade en del viktiga
erfarenheter när jag började jobba för 10 år sedan.
Jag hyste stor respekt för de verksamma
trädgårdstekniker som fick sina obligatoriska
praktikår mellan teoriblocken. Under mina första år
som kommunal tjänsteman försökte jag därför att
skapa ett förtroende till, och ett nära samarbete med
de som arbetade uteslutande praktiskt. Jag satt med i
hytten vid diverse maskinellt arbete, jag fick se hur
plogbladet svepte centimetrar från gatuträdens
stammar, uppleva vilket utrymme en skördare kräver

för att ta sig fram i ett skogsparti och förstå vilka
schaktbredder som krävdes för grävning på olika
djup. Detta var saker vi aldrig hade behövt fundera
på under utbildningen.
Vi i trädbranschen har framför oss ett arbetsmaterial
som utvecklas under lång tid, ett material som
påverkas av många andra branscher och intressen.
Kanske lider vi också av ett liten glapp mellan
praktik och teori som bättre borde byggas över. Så
jag tänkte fortsätta min text med att presentera några
friska källor för kunskapstörstande trädarbetare och
landskapare som jag upptäckt och dragit nytta av
under den senaste tiden.
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Mitt första tips och uppmaning lyder –byt miljö.
Undersök möjligheten till tjänstledighet för studier.
Både
Alnarp,
Ultuna
och
utländska
lantbruksuniversitet erbjuder fördjupade fristående
kurser. Om din arbetsgivare inte betalar dina studier
så kolla vilka studiemedel du är berättigad till via
CSN. Att läsa med en mångårig arbetslivserfarenhet
är mycket givande. Det går att diskutera och
utvärdera föreläsningsmaterial och litteratur på ett
helt annat sätt än som ung student. Varför förresten
inte läsa en kurs i ett närliggande fackområde som
t.ex. skogsvetenskap, ekologi eller markanläggning?
Att läsa på annan ort ger dessutom mervärdet i att
upptäcka nya referenslandskap, enskilda träd och
parkanläggningar.

Creative Commons

För den som inte har möjlighet att ta tjänstledigt
finns det kortare kurser att läsa. Passa på att
uppdatera dina kunskaper i riskträdsbedömning.
Svenska Trädföreningen kommer under 2017 att
erbjuda två tillfällen att läsa den populära TRAQkursen (Mer info om Trädföreningens kurser finns
på hemsidan). Väl anmäld till en kurs inom
trädområdet märker du snart att de övriga
kursdeltagarna också har mångårig erfarenhet av
arbete i branschen och samtalen i kaffepausen kan
behandla allt från hur trädsvampar beter sig i olika

delar av landet till tips på vilka entreprenörer som
utför de bästa jobben.
Skriv! Genom att läsa in dig på ett ämne och ge ett
seriöst svar på en fråga du fått från allmänheten eller
en kund lär du dig massa nya saker. För att skärpa till
innehållet ytterligare kan du alltid välja att publicera
din kunskap, i Trädbladet kanske, eller på en
offentlig sida på internet. Do It Yourself-kulturen
inom stadsträdsområdet är på stark frammarsch med
instagram-konton som Malmotrad och Umeatrad.
Kolla upp och anslut!
Att lyssna på podcasts är ett bra sätt att fånga ny
kunskap på vägen hem från jobbet. Arbor Views är
en intervjubaserad podcast där forskare och
yrkesverksamma
arborister
presenterar just
sitt expertområde
inom ett brett
spektrum
av
trädfrågor. Under
halvtimmelånga
avsnitt förmedlas
kunskap om så
skilda ämnen som
vilka potentiella
inkomstkällor
som
finns
i
stadsskogar, hur
biomekanik
påverkar
trädhaveri
eller
vad
som
får
plantskoleträd att
investera i ett bra rotsystem. Arbor views publiceras
av ISA och är gratis att prenumerera på. I
podcastserien Clever trees målar journalisten
Richard Uridge bilden av träd som smarta och
fascinerande livsformer. Podcasten är inspelad på
fem olika platser i världen tillsammans med
trädvetare utomhus under de susande trädkronorna.
Sveriges radios skildringar och rapportering om träd
har under senare tid blivit bättre. Ett bra exempel är
SRs klimatprogram Klotet. Lyssna gärna på
programmet ”Tuffare stadsträd allt viktigare i
framtidens klimat” där SLUs egna stadsträdsforskare
Henrik Sjöman blir intervjuad i samband med att
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han mottog priset för Årets Trädgårdsbok tidigare i
höst.
Träd
i
urbana
landskap
och
Stadsträdslexikon är för övrigt essentiell,
efterlängtad och sverigeanpassad läsning för alla i
trädbranschen, så läs om ni inte redan gjort det. 2016
kom annan en pedagogisk höjdare ut på den svenska
trädboksmarknaden. Så populär att den går att köpa
på Pocketshop är Peter Wohllebens Trädens
hemliga liv. I boken blandas de senaste
vetenskapliga rönen om trädens sociala strukturer i
skogen med författarens egna erfarenheter från sitt
yrkesverksamma liv som skogsvaktare. Mycket lätt
att ta till sig och framför allt mycket lätt att
vidareförmedla, till vemsomhelst. Årets julklapp
enligt mig.
För er som föredrar rörlig media har TED talks
publicerat ett antal intressanta föreläsningar
varibland
ekologen
Suzanne
Simards
forskningsresultat om ”How trees talk to each
other” fascinerar mest. Även trädkronedrottningen
Nalini Nadkarni inspirerar med sitt engagemang för
livsmiljöerna i trädens topp och sina strategier för att
inkludera människor utanför vetenskapssfären i sitt
arbete.
Till sist, för den meditativa trädvetaren kom 2015
app-spelet Prune. I spelet förkunnas trädens
ständiga rörelse mot ljuset och med hjälp av
beskärning leder du trädet rätt så det slutligen kan
blomma. Ett mycket suggestivt sätt att förstå trädens
tillväxt. Laddas hem på Appstore eller Google Play
till din Smartphone.
Ja, många bäckar små gör som bekant en större å.
Förhoppningsvis kan vi verka för att höja statusen
på vår kunskap genom att ständigt ta till oss nya rön
och själva sprida vad vi vet. I framtiden kanske
universiteten återinför ett större praktikinslag och
arbetsgivare
inser
vikten
av
fördjupande
utbildningar. Men det blir inte verklighet utan vår
verkan. Har du redan nu idéer om att själv anordna
en workshop, studieresa eller kurs är du välkommen
att höra av dig till Svenska Trädföreningens styrelse.
Du är såklart även välkommen som deltagare på våra
planerade kurser och möten.
Vi ses och hörs!

/Nina
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Träddagarna 2016– Vård av kulturhistoriska
trädmiljöer

Foto: Johan Östberg
Text av Nina Ingvarsson, styrelseledamot i Svenska Trädföreningen, landskapsingenjör vid Umeå kommun
och Olof Aronsson, arborist och redaktör för Trädbladet

Dag ett av årets Svenska träddagar tog plats på
Norra Latin i centrala Stockholm. Drygt 200
deltagare och 6 utställare fanns på plats för att ta del
av föreläsningar och diskutera 2016 års ämne som
var ”Vård av kulturhistoriska trädmiljöer”. Johan
Östberg som är ordförande för Svenska
Trädföreningen inledde dagen med att hälsa alla
välkomna och dela med sig av sin syn på trädvård
som en kulturyttring synlig för flera generationer.
Dan Haubo, trädgårdsingenjör och f.d.
slottsträdgårdsmästare på Drottningholm tog vid
och berättade om upplägget för dagarna.
Första föreläsare ut var Christine Waage Rasmussen
som är verksam som landskapsarkitekt på Slotts &
Kulturstyrelsen i Danmark. Hon berättade om
projektet att restaurera lindalléerna vid Fredensborg
slott på norra Själland. Slottet blev ursprungligen
uppfört som jaktslott i början av 1700-talet och
parken bär karaktärsdrag från både barocken och
den engelska landskapsparken. ”Brede alle” som till
största delen planterades på 1760-talet hade innan
restaureringen delvis fallit ut efter hårda vindar och
säkerheten var hotad. DNA-analyser hjälpte
Christine att förstå att lindarna sannolikt

Christine Waage Rasmussen visade en av de praktiserade
beskärningsmetoderna för alléträd med hög riskfaktor. Foto: Nina
Ingvarsson

härstammade från två olika planteringsomgångar och
att de flesta lindar var av typen Tilia x europaea
’Zwarte linde´. Sorten är vanligt förekommande på
plantskolor även idag och därför var det möjligt att
skaffa träd av rejäla kvaliteter när de första träden
skulle ersättas.
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John Nørgaard, Chefsträdgårdsmästare på Slotts &
Kulturstyrelsen i Danmark tog vid och pratade om
uppbyggnad av historiska trädformer. Tillsammans
med sin personal har han utvecklat en guide för
beskärning av de element som finns i Slotts &
Kulturstyrelsens parker. Med stöd från en
inventering av alla historiska alléer har de även fått
fram statistik som pekar ut de mest
kostnadseffektiva skötselmetoderna och vilken allé
som står näst i tur för restaurering.

hos träd. I försöken användes en jättelik vindalstrare
för att konstatera att kronreducerade träd har
betydligt mindre vindfång och därmed lägre risk att
knäckas i stormar.

Monsieur Jacques Moulin, chefsarkitekt för
historiska byggnadsverk i Frankrike var sist ut på
första föreläsningsdagen. Jacques fokuserade sitt
föredrag runt Stora Trianon, en specifik del i
parkkomplexet kring Versailles. Stora Trianon
uppfördes på order av Ludvig XIV år 1687-88.
Sedan dess har parkens utseende ändrat karaktär
många gånger då den lagts om efter tidens mode. År
1999 förstörde en storm stora delar av Versailles
gamla trädbestånd och idag har arkitekterna fått
tänka om lite då anläggningen ska återupprättas.
Många av de rätskurna utsikterna mellan alléerna läts
ursprungligen växa fritt och detta har nu blivit helt
nya riktlinjer för skötseln på vissa ställen.

John Nørgaard visade exempel på historiska beskärningsverktyg.
Foto: Nina Ingvarsson

Som tredje föreläsare kom Ed Gilman upp på
scenen. Ed är pensionerad professor från University
of Florida och har en mångårig erfarenhet av att
föreläsa om en rad ämnen inom dendrologin. För er
som är intresserade av att ta del av hans
föreläsningar ligger stort antal uppe på hans hemsida.
Ed Gilman har varit i Sverige tidigare och många i

Jacques Moulin visade parkens utvecklingssteg i 8 steg. Foto:
Nina Ingvarsson

Ed visade flera exempel på beskurna träd som återbesökts med ett par
års mellanrum. Foto: Nina Ingvarsson

publiken kände igen hans lättsamma föreläsningsstil.
Ed föreläste om både unga och äldre träd och
framhöll vikten av att gynna en ledare och trycka ner
den konkurrerande massan. Ed visade även
videoklipp med försök som visade stormresistens
7

Foto: Olof Aronsson

Dag två inleddes i fantastisk, om än lite kall, miljö
nämligen Drottningsholms Slottsteater. Sofi
Lerström, Teaterchef för Drottningholms
Slottsteater hälsade oss välkomna och vi fick även en
presentation om teaterns historia och dess utseende
av en tidsenligt klädd Carl Ivinger. En mängd simpla
men effektiva och för teaterkulturen ikoniska
effekter går att uppleva på teatern, så som när den
byggdes. Det mesta av det som pryder väggerna är
fejk och papier mache. Även takmålningarna är
förrädiska, med trompe-l'œil effekt luras ögat till att
se tredimensionella former.
Lena Löfgren Uppsäll från Statens fastighetsverk
gick på scen för att beskriva för oss hur projektet att
restauera lindalléerna i Barockträdgården på
Drottningholm har gått till. Barockträdgården är den
äldsta av Drottningholms tre trädgårdar. Drottning
Hedvig Eleonora lät på slutet av 1600-talet
trädgården anläggas under ledning av Tessin den
äldre och senare Tessin den yngre. Under sina resor i
Europa hämtade Tessin den yngre mycket
inspiration från främst Frankrike. Därför har
barckträdgården den strikta symmetriska form som
präglade slottsträdgårdar i Frankrike under denna tid.
En del av den formen är de fyrradiga lindalléer som
omgärdar trädgården.

projektgrupp för att restaurera alléerna och samtidigt
bevara de värden de hade. Man har till exempel
använt sticklingar från de gamla lindarna för att driva
fram rätt växtmaterial. Man bestämde sig för en total
återplantering med undantag från några individer
som kan fungera som representanter från de
urprungliga lindarna. Denna restaurering skedde i
fem stadier vilka Dan Haubo sedan visade i en
rundvandring.

Här ser man fyra rader av lindar i barockträdgården Foto: Johan
Östberg

På 1980-talet konstaterades det att de flesta lindarna
var i dåligt skick, troligen på grund av dåliga
växtbäddar och avsaknad av skötsel så som gödning
och bevattning. Kompakterad jord gjorde att
stammarna ofta stod i vatten. Det fick
slottsträdgårdsmästaren Dan Haubo att starta en
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Efter Lenas föreläsning bar det iväg till någon av de
tre aktiviteter som erbjöds. Däribland var:
Besökstationer med Dan Haubo
Dimman skingrades och solen kikade fram när det
var dags att lämna Slottsteatern för en promenad.
Dan Haubo, f.d. chefsträdgårdsmästare vid
Drottningholm guidade deltagarena genom lindallén
som restaurerats i fem etapper sedan mitten av 1990talet. Dan berättade om det omfattade
informationsarbetet som föregick, och varit en viktig
De nya lindarna närmast slottet härstammar från sticklingsmaterial
del under restaureringsarbetet. På ett flertal platser
hämtat från den ursprungliga allén Foto: Nina Ingvarsson
fanns informationsskyltar uppsatta om alltifrån
uppbyggnaden av växtbäddarna till valet av
beskärningsteknik.
Rundvandring med Ed Gilman.
Ed Gilman tog oss på en vandring för att knyta an
till gårdagens föreläsning. På ett enkelt och tydligt
sätt visade han i praktiken vilka beskärningspunkter
han ville välja för att ge träd möjlighet till att även i
framtiden var fina friska individer. Här ingick inte
minst beskärning för att gynna ledaren. Tydliga
exempel med invuxen bark visade vad som kan ske

Foto: Johan Östberg

om man väntar för länge med sådana insatser och
vad man bör göra när det gått så långt. Hänsyn togs
även till omkringliggande träd och den samverkan
mellan individer som man bör beakta vid beskärning.

En äldre kandelaberformad lind har stått modell för en yngre
generation. Till våren kommer det unga trädets grenar att riktas upp.
Foto: Nina Ingvarsson
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Foto: Johan Östberg

Klätterworkshop med Johan Pihl och Knut
Foppe
Med sina långa erfarenheter från arbetsklättring i
allmänhet och trädklättring i synnerhet gav Knut
Foppe och Johan Pihl många insikter om risker i
samband med arbetsklättring. Temat för dagen var
hur krafter samspelar med de olika tekniker
klättrande arborister har att välja mellan. För att göra
sina exempel tydligare fick vi som deltagare svart på
vitt se siffror från mätutrustning när Johan på olika
sätt belastade sitt system, från att skapa en 45graders vinkel med sitt rep till att ”falla” ca en halv
meter. Siffrorna påminner oss om farorna med att
falla i system som inte är gjorda för fall – istället tar
vår kropp smällen. Vid 12 kN (kilonewton) är stöten
så kraftig att den är direkt livshotande.
Med dessa siffror som bakgrund diskuterades
användandet av ddrt (dubbelrep) och srt (singelrep).
En vanlig anledning till användandet av srt är
möjligheten att på ett smidigt sätt använda sig av så

kallade re-directs.
Här påminde dock
Knut och Johan
om att
belastningen på re
-directen är
mycket större och
att krav på den
grenens hållfasthet
i praktiken är
större än på själva
toppförankringen.

”Gravity is cruel” - Knut Foppe
Foto: Olof Aronsson
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"Askarna" av Harry Martinson
Askarna är ljusa.
De har en lätthet med solens sken.
Detta är lövskogsglädje....

(Ur de tusen dikternas bok)
Lund 1986
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TRAQ
Text av Johan Östberg doktor i landskapsplanering och
ordförande i Svenska Trädföreningen.

En viktig fråga för många som arbetar med träd är
att kunna avgöra om ett träd utgör en risk för person
eller egendom. För att möjliggöra att branschens
olika aktörer (exempelvis personer inom kommuner
och arborister) talar samma språk och använder ett
internationellt vedertaget system anordnar Svenska
Trädföreningen kurser i TRAQ (Tree risk
assessment qualification). Kursen har som mål att
möjliggöra att risk mäts och kommuniceras på ett
lättförståeligt och jämförbart sätt. TRAQ bygger på
en kvalitativ metod där risk uttryckts som låg till
mycket hög (extrem) risk. Kursen innehåller två dagars
utbildning och en halvdags test, vilket innehåller
både en praktisk och en teoretisk del.
För att få gå TRAQ-kursen måste man tidigare ha
genomgått någon form av utbildning där följande
moment ingått:







Trädbiologi, trädanatomi och påverkan av röta
Artkännedom
Trädvård inklusive beskärning och åtgärder
Bedömning av vitalitet, biotiska och abiotiska
skador
Markkännedom.

Detta kan i Sverige översättas med alla som läst till
Arborist eller som är ETW- eller ISA-certifierade,
men även många Landskapsingenjörer och
Landskapsarkitekter kan läsa kursen om de har
kunskap inom de fem områdena.

Svenska Trädföreningen har de senaste tre åren
arrangerat tre kurser i TRAQ, vilket gör att nästan 60
personer utbildats i systemet (det maximala antalet
deltagare per kurs är 20 stycken). Trädföreningen
kommer under 2017 hålla i ytterligare två kurser i
Stockholm, och efter detta ska vi hålla minst en kurs
per år. Genom att bedriva dessa kurser är vårt mål
att branschen ska kunna ha TRAQ som ett krav vid
upphandlingar och såklart att branschens kunskap
kring riskträd stärks.

Fakta om 2016 års kurs
Årets två kurser hölls i Malmö under slutet av
september och början av oktober. Totalt deltog 36
personer med olika typer av bakgrund, exempelvis
arborister, kommunala tjänstemän och
driftansvariga. Just denna blandning av personer var
något som lyftes som en stor tillgång då de olika
grupperna bland annat började diskutera olika
begrepp som de använder.
Kursledaren Julian Dunster från Kanada var mycket
uppskattad tack vare sin långa erfarenhet och att han
många gånger förde ett djupare resonemang kring de
olika åtgärderna som beskrivs i boken.

Fakta om 2017 års kurser
Nästa års kurser kommer att hållas i Stockholm den
4-6 och 11-13 september. Då Julian var mycket
uppskattad kommer han att hålla i även 2017 års
kurser.
Mer information kring anmälan kommer att skickas
ut under våren, men notera gärna redan nu datumen!
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What is ISA?
The International Society of Arboriculture (ISA)
serves the tree care industry as a membership
association and a credentialing organization that
promotes the professional practice of arboriculture.
ISA focuses on research, technology, and education
to advance best tree care practices and deliver
educational publications, services, and events that
provide opportunities for tree care professionals to
develop their knowledge, skills, and arboricultural
expertise. ISA also works to educate the public
about the benefits of trees and the need for proper
tree care.
Worldwide, ISA serves more than 40,000 ISA
members and ISA-credentialed tree care
professionals, as well as 58 ISA chapters, associate
organizations, and professional affiliates in 30
different countries. In addition to sponsoring and
supporting international workshops and symposia
throughout the year, ISA’s Annual International
Conference and Trade Show offers an opportunity
for tree care professionals from around the world to
network and exchange the latest innovations in
arboricultural research and practice.
Membership in our association, coupled with a
membership to your local Chapter of the ISA
(Svenska Trädföreningen) allows the arborist to a
specific set of benefits which will help maintain a
high level of knowledge about the industry. As a
member of both organizations, you will receive
discounts (greater than $100 USD) on becoming ISA
Certified. Gaining this credential will help you prove
your knowledge to customers giving them comfort
in knowing their trees will be cared for properly.
Once certified your membership will give your local
and international information on caring for trees
through our regular publications. Earning you ISA
Continuing Education is as simple as attending a
Svenska Trädföreningen event or completing the
quiz contained in each Arborist News magazine.
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ISA Certified arborist
ISA har två olika typer av certifiering av arborister:
ISA certifierad arborist och ISA certified tree worker
climber specialist. För att kunna bli ISA certifierad arborist
krävs ett teoretiskt prov vilket kan göras via speciella
datorcentraler runt om i världen (vår närmaste ligger
för tillfället i Malmö). Att bli ISA certifierad arborist
innebär alltså att man har teoretisk kunskap kring
träd och trädvård, men inte att man har erfarenhet
kring klättring. Detta innebär att de flesta som
arbetar med trädvård har möjlighet att bli ISA
certifierad arborist. Om man sedan vill fortsätta
certifiera sig kan man antingen välja att bli ISA
Certified Arborist Municipal Specialist eller om man är
klättrande arborist kan man istället välja att bli ISA
certified tree worker climber specialist. För att bli ISA
certified tree worker climber specialist krävs både ett
teoretiskt och praktiskt prov, vilka överses av
personer som är godkända av ISA eller dess
samarbetspartners.
Nedan finns en beskrivning från ISA kring hur man
kan bli ISA certifierad arborist.

Submission of Application
Becoming ISA Certified is a two-step process
through your My Profile ISA website account.
Apply to sit for a certification exam.
After your application is approved, you may
enroll to take the exam.
If you do not have an ISA website account you can
create one at https://www.isa-arbor.com/
myAccount/createAccount.aspxl.

A completed application must be submitted
through your ISA My Profile website account by
choosing the Applications link, http://www.isaarbor.com/myaccount/myprofile/CAPS.aspx, and
selecting Create Application.
Once your completed application has been
reviewed, you will be notified by ISA of your
application approval or denial through e-mail. You
may check the Applications section at any time to
determine your status or view old applications. If
denied, you must complete a new application when

applying for a credential.
Once approved you must enroll into the exam by
selecting either the enrollment link within the
approval e-mail or within the Applications section of
My Profile. Enrollment will include the processing
of applicable exam fees. Enrollment and payment
must be received on or before the deadline date. ISA
does not provide refunds for exam enrollments.
There are no exceptions to this policy.
There is no deadline date for computer-based
exams. For ISA chapter- or associate organizationsponsored exams, the deadline date is 12-US
business days prior to the scheduled exam date.
If you have questions or difficulties with the
application or enrollment process, contact ISA.
Due to the complexity of the application process,
onsite registrations are not available for ISA exams.
ISA has the right to contact any person or
organization as part of the review of your
application. By applying, you authorize the release
of any information requested by ISA for the
purpose of reviewing your application. ISA has the
right to notify appropriate organizations if your
application contains false information.
Confirmation
You will be notified when your enrollment has been
processed. After you have been successfully
enrolled, you will receive a confirmation packet
with a letter containing the location, date, time of
the exam, and the name of the appropriate contact
person. For computer-based exams held through
Pearson VUE, you will receive instructions via
email on how to schedule a date and time with the
computer-based testing vendor. The vendor will
then send you a confirmation including the
location, date, and time of the exam. You are
provided a 90-day authorization period to schedule
and take the exam.
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Att lyckas med flytt av träd
Text av Patrick Bellan trädgårdsingenjör och trädkonsult för bl.a. Stångby plantskola och Nordisk trädflytt. Ständigt
aktuell med sitt instagramkonto Malmotrad.

Trädflyttar har på senare år utförts med goda resultat i flera
svenska städer. Metoden är trots detta fortfarande relativt
ovanlig vid exploatering. Patrick Bellan som arbetar med
trädflyttar för Nordisk trädflytt argumenterar kring varför
metoden bör övervägas och vad som är viktigast att tänka på
för att lyckosamt flytta träd.
Skälen till att flytta träd är många, särskilt om
alternativet är fällning. Vid exploatering fälls ofta
fullt friska träd, ett resursslöseri kan tyckas, då den
investering som gjorts vid införskaffning, plantering,
etablering och skötsel av ett träd går förlorad. Jämför
du värdet på ett befintligt träd med kostnaden för ett
likvärdigt träd på en plantskola får du i många fall ett
bra argument för att istället omplacera befintliga
träd. Omfattar flytten flera individer blir det i många
fall ett billigare alternativ jämfört med att fälla
befintliga träd och köpa in nya i samma kvalitet. Då
vi många gånger måste vända oss till centrala och

Träd med stamomfång upp till 120cm går att flytta med
trädflyttsmaskin. På bild en skogslönn med 100cm stamomfång. Foto:
Patrick Bellan

exploatering kan träden i många fall flyttas för att
sedan återplanteras efter färdigställande. En bonus
kommer genom de intressanta habitus som
spontanföryngrade träd kan ha, jämfört med
plantskolsträd som formats efter kvalitetsregler.
Flyttas träden innan byggnation kan arbetet ske
effektivt utan att hänsyn behöver tas till skydd av
träden. Vid färdigställandet kan sedan träden
återplanteras vilket ger direkt känslan av en mer
mogen, uppvuxen och därmed attraktiv utemiljö.
För- och efterarbete är A och O.

Efter att trädet placerats på sin nya växtplats grävs området runt
rotklumpen ur och skadade rötter i rotklumpens periferi beskärs
fackmannamässigt. Foto: Patrick Bellan

södra Europa vid införskaffandet av träd i större
storlekar blir det svårt att hitta pålitligt härdiga
genotyper. Mot denna bakgrund kan därför trädflytt
sägas ha en bättre etableringsgaranti. Återplanteras
träd som under lång tid vuxit i närmiljön, med
påvisat god härdighet, elimineras risken för att
materialet härdighetsmässigt inte skall klara sig på ny
växtplats.
Områden med naturligt förekommande träd kan ses
som lokala plantskolor, med för trakten fullt härdigt
växtmaterial. Istället för att skövla dessa ytor vid

Själva flytten är i mångt och mycket endast en fråga
om logistik. Det kan låta banalt, men att gräva upp
och flytta träd görs i tusentals på plantskolor runt
om Sverige- att skola om träd. Tekniken är både
enkel och effektiv. Rotsystemet skall vara så samlat
som möjligt då det är både platsskrymmande och
står för den största delen av trädets totala vikt. En
professionell plantskola har full koll på hur stor
klumpen bör vara för att få med tillräckligt med
rötter för att trädet skall kunna få en fullgod
etablering på slutgiltig växtplats. Det samma gäller
vid flytt av träd. Trädets storlek avgör klumpens
storlek, därmed den storlek maskinen som flyttar
trädet bör ha. Större träd kräver större maskiner för
att försäkra att trädet får tillräckligt med rötter att
kunna etablera sig på sin nya växtplats.
Det är inte alla träd som går att flytta. Förutom
trädets storlek avgör även rotsystemets utformning
möjligheten för en lyckad flytt. Ett rotsystem
bestående av få, långa och tjocka rötter kommer ha
mycket svårare att etablera sig jämfört med ett träd
15

Upptag, flytt och plantering sker med en och samma maskin. Här gallras ett bestånd av ek och björk ut, men istället för fällning får träden nya
växtplatser. Foto: Patrick Bellan

med väl förgrenat rotsystem. Därför går det i många
fall bättre att flytta större kvaliteter av träd som en
gång planterats jämfört med träd som frösåtts på
platsen. En noggrann förundersökning av
rotsystemet bör alltid utföras innan flytt. Förutom
rotsystemets utbredning bör trädets vitalitet och
jordens beskaffenhet undersökas. Ett träd med dålig
vitalitet kommer ha svårare att etablera sig jämfört
med ett vid god vigör. Jordens beskaffenhet avgör
huruvida en flytt överhuvudtaget är möjlig. En jord
innehållande större stenblock eller kabelledningar
kan bli ett problem när trädet ska lyftas. Det gäller
att så långt som möjligt undersöka och ta höjd för
hinder innan grävning påbörjas. Samma noggrannhet
fodras även på den plats träden avses att flyttas till.
En transportväg bör planeras för att undvika platser
med begränsad framkomlighet. Eventuellt kan
markavlastande skydd behövas vid upptagning,
transport och nedsättning av trädet. Vidare kan det i
vissa fall vara nödvändigt att binda in trädens kronor
innan flytt för att minska kronans utbredning. Skall
trädet flyttas i trafikmiljö bör trafikanordningsplaner
upprättas.
Efter att ett träd bedömts lämpligt för flytt planeras

tillvägagångsätt. Flytten utförs av maskiner
specialbyggda för ändamålet och upptagning,
transport och nedsättning görs med samma maskin.
Maskinens kapacitet och skopstorlek baseras på
trädets storlek och olika maskiner används därför vid
flytt av olika stora träd. Skopans storlek varierar
mellan 1,7 - 3 m i klumpdiameter och den största
maskinen kan lyckosamt flytta träd med stamomfång
på upptill 120 cm.
Vid direktflytt från befintlig till ny växtplats grävs det
med trädflyttningsmaskinen först ett hål på den nya
växtplatsen. Massorna deponeras och därefter lyfts
aktuellt träd upp med samma maskin och sätts ner i
det förberedda hålet. Vid flytt av flera träd fylls
groparna från de flyttade träden med massorna från
de nygjorda groparna. Skall träden återplanteras vid
senare tillfälle kan de planteras i tillfällig depå tills det
att byggnationen inom området är färdigställd.
Oavsett om trädet flyttas direkt eller mellanlagras i
depå krävs samma omsorgsfulla etableringsskötsel
som för nyplantering av träd i samma storlek. När
trädet placerats på sin nya växtplats grävs ett ”dike”
med en radie på ca 1-1,5 meter runtom rotklumpen.
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Dikets djup avgörs av hur djupt trädet har
huvudparten av rotsystemet, något som noteras i
samband med upptag. Oftast behöver det inte grävas
djupare än drygt 60 cm. I det utgrävda området
beskärs de rötter som skadats i samband med
upptag. Därefter fylls diket igen med näringsrik och
lucker jord med samma egenskaper som den på
platsen befintliga jorden. Marken under trädet samt i
utgrävt område bevattnas sedan rikligt så att hela
ytan ner till terrass blir genomfuktad och slammar
igen. Därefter täcks markytan med grov träflis eller
dylikt. Vid behov förankras trädet med trädstöd.
Efterskötseln innefattar, förutom bevattning,
eventuellt beskärning av kronan. Detta då nyflyttade
träd kan komma att kvistrensa sig något året efter
flytt. Bevattningen görs lämpligast genom att låta
vattnet långsamt få infiltrera rotklumpen, antingen
genom att anlägga jordvallar runt träklumpen för att
säkerställa att vattnet når den zon i jorden där det
gör nytta.

För mer information kring flytt av träd se Almkvist,
C. (2012) Flytt av träd – motiv, metod och exempel.
http://stud.epsilon.slu.se/3903/1/
almqvist_c_120314.pdf
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