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Redaktören har ordet
Efter att nu ha gett ut några nummer av Trädbladet har jag
fått vara delaktig i mycket av det som Svenska
Trädföreningen arrangerar och arbetar med. Dessutom har
jag fått möta många som är mer eller mindre aktiva i
föreningen men som på något sätt arbetar med träd. Det är
för mig slående vilken speciell bransch det här är. På de
olika sammankomsterna jag fått vara med på vilar alltid en
anda av engagemang, vetgirighet och gemenskap. Jag tror
faktiskt det är få branscher som har en så bra stämning och
vilja att utvecklas. Jag vill uppmana alla att fundera på hur
ni kan tillföra ytterligare. Trädföreningen är mycket öppna
för förslag på projekt, och jag som redaktör ser gärna att ni
tipsar mig om sådant ni vill ska tas upp i tidningen!
Kontakta mig på min mail eller på Facebook. Slutligen vill
jag be er fundera lite extra på detta nummers dikt...
Olof Aronsson
Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad
olof@gmtradvard.se

Ledare - Ordföranden har ordet
Trädvårdsbranschen är en fantastiskt välkomnande bransch med en stor öppenhet och en vilja att lära och att
lära ut. Ett av de bästa exemplen på detta är SM i trädklättring som anordnades den 20-21 maj i Lund. Under
evenemanget träffades nästan 100 personer som på olika sätt är aktiva inom branschen och vinnarna blev
Boel Hammarstrand och Johan Pihl. Det som jag upplevde som mest positivt med arrangemanget var just den
välkomnande stämning som gick som en röd tråd genom dagarna, delmomenten och lördagens middag.
Tävlingen är på något sätt sekundärt till förmån för mötet mellan kollegor.
Svenska Trädföreningen är en förening för alla som arbetar med träd i Sverige och vi försöker därför sprida
våra arrangemang runt om i landet. Vårt mål är att varje år anordna minst ett arrangemang i de tre större
städerna och minst ett arrangemang utanför städerna. I år anordnar vi TRAQ-kurser och kursen Avancerad
riskbedömning i Stockholm, Träddagarna i Göteborg, SM i Lund och Grundläggande besiktning i Skövde.
Om du är intresserad av någon av våra kurser eller konferenser finns det mer information på vår hemsida
http://www.tradforeningen.org/ och vår Facebooksida https://www.facebook.com/groups/tradforeningen/
Ett av höstens arrangemang som jag vill belysa lite extra är Svenska Trädföreningens konferens Träddagarna
som i år har 14 olika talare från sex olika länder! Under konferensens två dagar kommer dessa talare på olika
sätt beröra frågor som rör konferensens tema Stadsträden i centrum! Vi kommer bland annat få lära oss mer om hur
GIS kan användas vid förvaltandet av träd, hur olika grupper använder grönområden och mycket mycket mer.
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 tveka inte att
kontakta oss om ni vill ha vår hjälp!
Johan Östberg
Ordförande, Svensk Trädföreningen

Viktiga datum 2017
Female climbing weekend
1-3 september, Monks Kirby Storbritannien
Boel Hammarstrand arrangerar åter igen en Female Climbing Weekend. En träff för kvinnor som antingen är
aktiva inom arboristyrket eller bara vill testa på att klättra i träd. Här råder en vänlig och trygg miljö att utbyta
erfarenheter i.
Mer info på facebook: https://www.facebook.com/events/879121012229821/?fref=ts
Tree Risk Assessment Qualification (TRAQ)
4-6 och 11-13 september, Stockholm.
Anmälan via: https://goo.gl/forms/l8IXNmvQpUAUbBHs2
Endast 34 platser kvar!
Advanced Risk Assessment
7-8 september, Stockholm.
Anmälan via: https://goo.gl/forms/DnD5P6TcprD8WmPg1
Endast 17 platser kvar!
Grundläggande besiktning
2–3 oktober, Skövde.
Anmälan via: https://goo.gl/forms/YOg10M4uSDsDSOA22
Endast 4 platser kvar!
Träddagarna
7–8 november i Göteborg.
Årets tema är Stadsträden i Centrum. Anmälan via: https://goo.gl/forms/FgZR15MAw6rm1Sa42

Om ni vill ha mer information om de olika kurserna så är det bara att besöka Trädföreningen hemsida http://
www.tradforeningen.org/ eller maila info@tradforeningen.org

VETCert - an introduction to the
upcoming certification in management of
veteran trees
This project aims to define common European minimum skills and knowledge levels in veteran tree
management (VTM) and to develop a certification system to recognise these skills and knowledge. To
maximise market penetration, the certification procedure will be developed as an add-on to existing
certification schemes: European Tree Worker, European Tree Technician (implemented in 23 countries across
Europe) and several national certification schemes, e.g. in the UK, France and Czech republic.
A clear and widely accepted European minimum standard for VTM skills and knowledge and the associated
certification procedure will raise the standard of veteran tree management, improve transparency and increase
the opportunities to work across Europe thus increasing tree work professionals' mobility and employability.
The European wide recognition of skills will also lead to transparent tender procedures and will eliminate
market foreclosure.
In addition, by creating a certification procedure for VTM skills, there will be greater motivation to undertake
the vocational training which has been developed at a European level (VETree) and as a part of this project to
improve knowledge and skills in this area.”
Text: Arne Mattsson

Alnarpsmodellen - Kommer modellen överleva
Högsta Domstolen och SVT-programmet
Domstolen?
Text av Johan Östberg, ordförande i Svenska Trädföreningen

Betydelsen av att kunna ekonomiskt värdera träd har
alltid varit ett viktigt redskap för att kunna försvara
trädens betydelse, och även för att hindra
skadegörelse eller sätta viten vid byggnation. För att
vi i Sverige ska använda samma modell skapades
2013 Alnarpsmodellen 1.0. Modellen baseras på den
prisutveckling som finns för olika trädstorlekar i
plantskolorna och värdet justeras sedan endast på
grund av eventuella skador eller minskad vitalitet.
Slutligen adderas ett schablonvärde för planteringsoch etableringskostnaden. Modellen beräknar
återanskaffningskostnaden för trädet utifrån ett fåtal
parametrar som är väl förankrade i verkliga
prissättningar av träd.
De senaste åren har ekonomisk värdering av träd fått
stor uppmärksamhet genom en dom från Högsta
Domstolen och tidigare i år togs även ekonomisk
värdering av träd upp i TV-programmet Domstolen.
Så hur ska vi nu tänka kring ekonomisk värdering av
träd, eller rättare sagt, beräkning av
återanskaffningskostnaden för träd?
1. Högsta Domstolens dom
Den 2 april i år kom det första domslutet gällande
ekonomisk värdering av träd på nästan 100 år (den
första domen från HD var 1898 och den andra
1919). Detta är såklart en stor händelse, men
samtidigt något som skakade om branschen rejält då
skadeståndet var betydligt mindre än många hade
hoppats på. Vi ska nu titta djupare på domen och
hur vi som utför ekonomisk värdering av träd ska
tänka efter domen.
Under den senaste tiden har skadestånden för
olovligt nedtaga träd ökat betydligt, från att tidigare
ha värderats så lågt som några hundralappar döms
nu viten ut för över 185 000 kr. Ett av dessa fall var
fyra tallar som olovligen togs ned på en fastighet
strax utanför Visby mellan den 23-24 juni 2010.
Tingsrätten och Hovrätten hade tidigare utdömt
skadestånd på respektive 174 500 och 181 507 kr för
de fyra träden, men detta minskades sedan till 33 600
kr av Högsta domstolen. Detta är något som
påverkar branschen påtagligt och skyddet av träd i
och kring våra städer. Det är däremot inte så enkelt
att endast utgå ifrån att inget träd kan värderas till

mer än 10 000 kr efter domen, men däremot ställer
domen betydligt högre krav på oss som utför
ekonomiska värderingar av träd.

Foto: Johan Östberg

Tidigare har det inte funnits några direkta kriterier
för vad som ska ingå i en ekonomisk värdering och
domstolarna har till stora delar endast utgått från
återanskaffningskostnaden (som oftast beräknats
genom olika modeller) och sedan gjort en så kallad
skälighetsbedömning. Genom HDs dom har det nu
blivit tydligare vilka faktorer som är viktiga att ta
med i värderingen och även vilka termer som är
viktiga att använda för att domstolen ska kunna följa
resonemanget.
En viktig term att uppmärksamma är frågan om
likvärdig, vilket ofta används som ett argument för
att få tillbaka samma träd av samma storlek, art och
kondition som det nedtagna (den så kallade
återanskaffningskostnaden). I fallet med tallarna på
Gotland tolkade både tingsrätten och hovrätten
likvärdig som just samma art, storlek och kondition
medan HD för ett djupare resonemang kring denna
för oss viktiga term. HD menar i sin dom att vi i
första hand ska använda oss av
återanskaffningskostnaden (vilket varit det brukliga
även i tidigare domar), däremot skriver de vidare att
om det inte finns likvärdiga träd kan
återanskaffningsmetoden inte tillämpas. Då ska
istället fastighetens minskade värde, inte trädens
värde, användas som grund för skadestånd. Det är
därmed mycket viktigt att bedöma när något kan
anses likvärdigt och därmed
återanskaffningsmetoden får användas. I HD´s dom
står det bland annat följande:

”Det blir aktuellt att tala om ersättningsträd främst
när de skadade träden är planterade, kanske just i
syfte att pryda fastigheten och förhöja platsens
skönhet eller för att avskärma fastigheten från
omgivningen. Normalt torde det också få krävas att
det är fråga om skada på relativt unga träd, så att nya
plantor av ungefär samma storlek kan skaffas.”

Påbörjad fällning av tall på Gotland. Foto: Johan Östberg

Vidare skriver de:
”Från allmänna utgångspunkter ter det sig betydligt
svårare att anskaffa träd för att ersätta självsådda träd
som har utvecklats naturligt under lång tid.” och även
”På så sätt blir det möjligt att beräkna en ekonomisk
skada för fastighetsägaren på objektiva grunder och att
undvika mer subjektiva inslag i bedömningen av
skönhetsvärden i naturen.”

andra skrivelse kritiserar alltså användandet av olika
typer av subjektiva värden, såsom skönhet, vilket är
något som är viktigt att ta med då vi gör ekonomiska
värderingar av träd.
Vad betyder nu detta för ekonomisk värdering av träd
och Alnarpsmodellen? När det gäller ekonomiskt
värdering där värderingen finns med i ett kontrakt,
exempelvis som ett vite vid byggnation, så har HD´s
dom ingen påverkan alls. Om det däremot gäller
ekonomisk värdering av träd som olovligen blivit
nedtagna har domen en betydelse då motparten alltid
kommer att referera till domen och hävda att träd inte
kan värderas till högre än 10 000 kr och att det är
fastighetens förändrade värde som ska vara
utgångspunkt (om inte likvärdiga träd kan
införskaffas). Men detta är såklart inte hela sanningen,
utan det gäller som ekonomisk värderare att kunna
visa att de träd som beräknats är likvärdiga de träd
som tagits ned, alltså samma art, storlek och
kondition. Genom en välmotiverad värdering går det
fortfarande att visa att de värderade träden är
likvärdiga de nedtagna och för självsådda träd gäller
det att ta fasta på HD´s skrivelse att det främst när de
skadade träden är planterade.
En annan fråga som är värd att ta upp är den bristande
kunskap som finns i landets domstolar, inklusive hos
HD. Under ett seminarium i Göteborg (där även en av
domarna från HD medverkade) togs bland annat
frågan om ”växande träd kan ersättas” upp, vilket HD
i sin dom inte ansåg möjlig. Vi som arbetar inom
branschen vet såklart att det går att hitta stora,
levande, ersättningsträd som kan användas för att få
fram återanskaffningsvärdet. Däremot vet inte lekmän
eller domare om detta, vilket återigen gör att vi i vår
roll som trädvärderare måste vara pedagoger som
tydligt beskriver hur vår bransch ser ut. Exempelvis
kan ni ha med foton på stora, levande, träd från
plantskolor och visa att de faktiskt existerar (vilket
faktiskt var en förvåning för många som var med på
seminariet). Det kan även vara bra att visa hur mycket
dessa träd kostar att köpa in, frakta och etablera,
återigen för att visa att det går och att det kostar
pengar.
Vi får aldrig glömma bort att det är vår uppgift att
förklara varje del av värderingen på ett tydligt,
förståeligt sätt, annars är risken stor att domstolen inte
förstår och istället gör sin egna bedömning, utan att ta
hänsyn till vår kunskap.

2. TV-programmet Domstolen
Under våren sändes ett avsnitt av SVT-programmet
HD ställer sig genom dessa uttalande skeptiska till om Domstolen som handlade om ekonomisk värdering av
träd. Under programmet fick vi följa två fall där de
det är möjligt att återanskaffa träd som självsådda då
som drabbats av olovlig träfällning i slutändan fick
de utvecklats naturligt under lång tid. Genom den

betala stora advokatkostnader, trots att rätten fällde
personerna som hade fällt träden. Detta beror på att
den drabbade hade yrkat efter ett betydligt högre
skadestånd än vad rätten dömde ut. Som ett exempel
kan vi säga att en person begär skadestånd på 1 miljon
kronor, men rätten dömer endast ut ett skadestånd på
100 000 kr. Då skadeståndet endast är 10% av den
begärda summan får varje part stå för sina
rättegångskostnader, alltså de kostnader som man har
betalat till advokater, trädvärderare m.m.

3. Praktiska råd för användandet av
Alnarpsmodellen 2.2
Nästan varje vecka är det någon som kontaktar mig
om Alnarpsmodellen 2.2 och hur denna ska användas.
För att hjälpa er inom branschen finns nedan några
råd kring vanliga frågor, men jag vill också råda er att
inte se Alnarpsmodellen 2.2 som en statisk modell som
ni inte kan justeras. Många gånger kommer ni att möta
fall som inte finns väl beskrivna i rapporten (Östberg
et al 2016) och det gäller då att ni själva för ett
resonemang kring hur ni har löst detta i er rapport till
Hur påverkar detta då Alnarpsmodellen 2.2 och hur
kunden. Ett vanligt exempel är frågan om
ska ni som trädvärderare tänka?
flerstammiga träd där ni som trädvärderare kan
komma upp i relativt höga värden utan att trädet
Det viktiga i denna fråga är att förstå vad det
kanske har en funktion som kan motivera detta värde.
egentligen är som Alnarpsmodellen 2.2 beräknar.
Mitt råd är då att ni exempelvis endast värderar en
Modellen svarar nämligen endast på frågan Hur mycket
stam och/eller endast har en planterings- och
skulle det kosta att få tillbaka samma träd i samma skick på
etableringskostnad. Denna justering påverkar inte
samma plats? Modellen svarar alltså inte på några frågor kring
trovärdigheten om ni i er rapport beskriver vad ni har
vad som är skäligt eller vad man som drabbad ska kräva för
gjort och varför ni valt att göra denna justering.
skadestånd. Bedömningen av hur mycket den drabbade ska
kräva i skadestånd är upp till den drabbade och av advokaten/ Nedan finns några andra frågor som ofta dyker upp.
juristen. Många gånger används Alnarpsmodellen som ett sätt
att visa just hur mycket det egentligen skulle kosta att få
tillbaka samma träd i samma skick på samma plats, men sen 3.1 Värdering av träd som redan tagits ned
Då de nedsågade träden redan har forslats bort blir
kan yrkandet av skadestånd vara betydligt lägre.
skadeberäkningen betydligt svårare då de delar som
Genom att använda Alnarpsmodellen på detta sätt blir ska granskas inte finns på platsen. Det finns då ett
det tydligt hur mycket det skulle kosta att få tillbaka
antal metoder som det går att använda sig av för att
samma träd i samma skick på samma plats, men
göra en så god uppskattning av trädens vitalitet innan
genom att yrka på ett lägre skadestånd minskas risken nedtagningen som möjligt.
för att den drabbade ska behöva stå för sina
 En granskning kan göras på ett urval träd som
rättegångskostnader om rätten utdömer ett lägre
står i närheten av det nedtagna trädet för att på så
skadestånd.
sätt uppskatta om det nedtagna trädet haft skador
eller vitalitetsnedsättning.
 Det går att använda flygfotografier för att se
om det nedtagna trädet haft synliga tecken på
vitalitetsnedsättning, exempelvis genom tidiga
höstfärger. Det går vid flygfoton även att tydligt se
om träden varit döda redan vid nedtagningen.

Att beräkna återanskaffningsvärdet på träd är inte alltid helt självklart.
av träd Foto: Johan Östberg

Det är till sist viktigt att överlåta bedömningen av
skadeståndet till advokaterna/juristerna då de har bäst
koll på vilken taktik som är bäst i det specifika fallet,
däremot går det alltid att påminna advokaten om vad
Alnarpsmodellen 2.2 beräknar.

 Genom att granska stubbarna går det att se
huruvida träden var angripna av röta, samt om
träden varit döda då barken i så fall lätt lossnar
från stammen/stubben.
Stamomkretsen på en meters höjd kan beräknas
utifrån skillnaden mellan stambas och stamdiameter på
1 meters höjd på träd av liknande art som finns i
närheten. Finns inga träd att tillgå i närheten av det
nedtagna trädet kan träd av liknande art på annan plats
användas.

3.2 Hur ska man hantera privatpersoner?
Om ni blir uppringda av privatpersoner kan det vara
bra att rekommendera att de följer nedanstående
punkter:
1. Kontakta försäkringsbolaget gällande
rättsförsäkring
2. Kontakta en advokat/jurist
3. Beroende på råden från advokaten/juristen
bör ev. händelsen polisanmälas.
4. Låta någon oberoende värdera hur mycket det
skulle kosta att återanskaffa trädet och därmed
återställa fastigheten till dess ursprungliga skick,
alltså med trädet.

Foto: Johan Östberg

Det är mycket viktigt att ni i er kontakt med
privatpersonen påminner om att det beräknade
beloppet inte är samma sak som trädets värde eller det
belopp som du kommer att få som ersättning.
Återställningskostnaden är i princip alltid betydligt
högre.

situationer som kan pekas ut som mindre lämpliga att
använda modellen till:
 Historiskt värdefulla träd med stort
symbolvärde och hög ålder.
 Speciellt formklippta och beskurna träd i
grupp, allé eller arkad.
 Stora bestånd som t.ex. produktionsskog.
 Träd med stora naturvärden.
 Biologiskt värdefulla träd.

Anledningen till att modellen är mindre lämplig att
använda i dessa fall är att den beräknade
återanskaffningskostnaden inte kommer att kunna
kompensera trädets övriga värden. Den beräknade
återanskaffningskostnaden kan därför anses gravt
undervärdera trädets värden, men med detta sagt
brukar det generellt inte vara ett problem att
Alnarpsmodellen 2.2 undervärderar trädens värde.

Generellt är det oftast bäst att rekommendera en
förlikning då det är mycket dyrt och tidskrävande att
driva en rättsprocess. Det belopp som privatpersonens
rättsförsäkring täcker räcker oftast endast för
Referenser
kostnaden för tingsrätten (ibland inte ens detta). Var
Stjernberg P (2011) Vad avgör ett träds värde? Digitalt via:
därför försiktig innan du rekommenderar att någon
http://www.tradforeningen.org/images/stories/vaerde/
ska driva ett ärende längre än tingsrätten.
trdvrde_stjernberg.pdf
3.3 När är modellen mindre lämplig att använda
Utgångspunkten för utformningen av
Alnarpsmodellen 2.2 är att den ska vara lämplig att
använda i nästan alla tänkbara situationer som rör
ersättningsfrågor. Den ska också ge lika bedömning
oberoende av den person som gör bedömningen och
enkelheten i modellen underlättar detta. Problem som
kan göra den mindre lämplig är situationer då det
egentligen inte går att ersätta träden ifråga. Några

Östberg, Johan and Sjögren, Johan and Kristoffersson,
Anders (2016). Ekonomisk värdering av
återanskaffningskostnaden för träd - Alnarpsmodellen 2.2.
Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och
förvaltning.
www.tradvardering.nu

SM i Trädklättring 2017
19-21 maj samlades några av Sveriges främsta arborister i Lunds stadspark för att göra upp om vem som är den
bästa trädklättraren. Men här rådde inte en känsla av konkurrens utan av kamratskap!
Text av Olof Aronsson, intervjuer av Corazon Ottvall Eriksson

Detta års SM i Trädklättring arrangerades av Mattias
Moritz och Frederik Pettersson tillsammans med
Trädföreningen. Efter att båda dessa herrar hyllats av
Trädföreningen för deras starka insatser i tidigare
tävlingar samt deras medverkan i EM var det tydligt att
de skulle göra ett bra jobb.
Efter intervju med medaljörerna framgick det att årets
SM var mycket bra planerat och utfört. Vinnare bland
herrarna Johan Pihl: Årets SM har varit väldigt bra och
välstrukturerat, varje träd hade som en extra ”touch” .
Dessutom har det varit mycket kärlek och många kända
ansikten vilket alltid är kul. Det har flutit på väldigt bra!
Vi passar även på att fråga Johan om han har något
tips till de som är sugna på att ställa upp i SM. På det
svarar han tveklöst:
Det är bara att köra! Det kommer kanske inte gå så bra första
gången men man lär sig oerhört mycket på att tävla. Dessutom
motiverar det en till att jobba!

Boel Hammarstrand, årets kvinnliga svenska mästare,
svarar också tveklöst: Just go for it! Det är en väldigt
kamratlig sport och alla hjälper alla. Det är den bästa
tävlingsformen som finns, man tävlar individuellt men ändå i
grupp! Louise Grönbäck, medaljör från Danmark: Do it!
Don´t think about the points, just ask a lot of questions and
focus on having fun!

Även Rikard Kihlström,
huvuddomare, är mycket
nöjd med arrangemanget:
Det är lätt att vara
huvuddomare när allt är bra
planerat och när det är erfarna
domare i samtliga delgrenar.
Rikard vill även passa på
att tacka samtliga som varit
delaktiga i årets SM för att
ha gjort det till det fantastiska
arrangemang det blev.
När vi pratar med
Frederik och Mattias är de
mycket nöjda över allas
insatser: Vi hade så
Foto: Tomi Biloglav
fantastiskt bra folk ute på
stationerna så vi behövde inte gå runt och detaljstyra. När
vi väl hade gett dem förutsättningarna så flöt allt bara på.

Vi vill speciellt tacka Chrisian Ståhl och Rikard Kilström för
deras insatser. Vi vill även tacka Hvilans elever för deras
entusiams samt SAF som ställde upp med domare, vilket
räddade oss ur en annars svår sits.

Nedan följer lite fler bilder från evenemanget. Vi på Trädbladet tackar alla medverkande för en mycket trevlig
helg. Vi vill även tacka Håkan Nilsson och Tomi Biloglav för de mycket fina bilder de delat med sig av!

Foto: Tomi Biloglav

Naturvården dansar på lina
Själv ansar jag lindarna mina
Sansa er bästa lindansare
Ansa er lind, bli lindansare
-Mårten Aronsson
ur boken ”Bygden där vinden vände”

Träddagarna 2017
Träddagarna 2017 äger rum den 7-8 november i Göteborg på Scandic crown och kommer att ha som tema
Stadsträden i centrum. I och med att antalet invånare i våra städer ökar ser vi ett högre tryck på stadens
grönytor och en ökad betydelse av just stadens träd. Stadsståndorten har även unika utmaningar där olika
funktioner ska samspela samtidigt som träden ska få rätt förutsättningar! Nedan följer programmet:

Canopy Forest
In the last article we looked at what constitutes the ‘Urban Forest’, concluding that one of the
simplest ways to start assessing this resource is to look at Canopy Cover.
n this article we will briefly explore what canopy cover means, the methods by which it can be
assessed, and its uses.
Introduction
Quantifying canopy cover has been identified
by many authors to be one of the first steps
in the management of the urban forest. For
example, in James Schwab’s book ‘Planning
the Urban Forest’, it states:
”The first step in reincorporating green
infrastructure into a community’s planning
framework is to measure urban forest canopy
and set canopy goals”.
Canopy cover, which is often also referred to
as tree canopy cover and urban canopy cover,
can be defined as the area of leaves,
branches, and stems of trees covering the
ground when viewed from above. Canopy
Cover is a two dimensional metric, indicating
the spread of canopy cover across an area. It
is not to be confused with Leaf Area Index
(LAI), which is a measure of the number of
layers of leaves per unit area of ground
(although Canopy Cover studies can be used
to estimate LAI).
Assessing canopy cover is popular because it
is relatively simple to determine from a
variety of means and it can be calculated at
relatively little expense.
Measuring canopy cover has helped city
planners, urban foresters, mayors and
communities see trees and forests in a new
way, focusing attention on green
infrastructure as a key component of
community planning, sustainability and
resilience. It is an easy-to-understand concept
that is useful in communicating messages
about our urban forests with both the public
and policy makers.

How can Canopy Cover be measured?
There are 3 main methods to obtain canopy
cover data;
1.Field Work Surveys
This method requires surveyors to visit a
number of sample plots and take direct
measurements on the trees within them. The
average Canopy Cover, along with its
variability, can then be estimated for the
entire area. The advantage of this method is
that you can also collect additional data on
tree species and tree size not normally
available using the other methods. It is
probably the most labour intensive, although
it could be incorporated into an existing
survey regime such as tree health and and
tree safety inspections.
2. Random Point Method (using Aerial
Photography or other remotely sensed data)
This method involves desk study of aerial
imagery using a Geographical Information
System (GIS). The method can be used to
quantify tree cover by counting the relative
number of random points in each area which
are covered by trees. This is the principal
used by i-Tree Canopy. Its quick, cheap and
requires minimal training but only provides
information on overall canopy at the chosen
scale. It is however a very good starting point
to start looking at canopy cover.
3. Area Method
This method involves using aerial imagery
and digital mapping to determine the tree
canopies using GIS, to calculate
tree cover forgiven areas. This
method can provide much finer

detail at any chosen scale but
depending on resolution the
aerial imagery can be very expensive
to obtain. Another disadvantage is
that it is still very difficult to to get
any information
about other aspects of the trees such
as the species, height and even numbers of trees
when several individuals form a closed
canopy. In some cases, trees can also be
‘hidden’ within the shadows of large
buildings and a small proportion of shrubs
may also be mistaken for trees.

What can Tree Canopy Cover tell us?
At a very basic level Canopy Cover provides a
percentage figure of the amount of tree cover
in a given area and could also indicate how
much room there may be to plant more trees.
However, do not be fooled! even this basic
measurement can be implemented in a
variety of different ways, with varying levels
of sophistication and complexity.
Depending on how a project is set up Canopy
Cover can be assessed at the individual
property level, by ward or by borough,through to
the city, county or even country scale.

Take for example the recent canopy cover
How do the methods compare?
league table completed by University of
There are few examples in the literature on
Technology, Sydney and 2020 Vision in
directly comparing the methods described,
Australia1. They are using the results of a
although a study carried out by the City of
country wide canopy survey (see fig 1) to
Toronto (2008) used the 3 different methods
which are
reproduced
in Table 1
below. The
study
concluded
that [for its
purposes]
point
sampling
from aerial
imagery was
the most
cost
effective,
Table 1: Comparison of different methods for assessing canopy cover in Toronto. Source: Every
whilst also
Tree Counts - a portrait of Toronto’s urban forest (2008)
recognising
that [in
benchmark and provide a baseline for their
this instance] it provided a conservative
aspirations to increase their urban
estimate compared to the other methods.
greenspace by 20% by 2020.
The Toronto experience shows quite a high
variability in the different methods over a
period of 8 years, although this does not
necessarily mean that any one method is
incorrect, just that it needs to be interpreted
with consideration for the expected statistical
accuracy.

This example illustrates which cities have
good canopy cover, those which are
dominated by ‘hard’ surfaces and grey
infrastructure and those where opportunities
exist to increase canopy cover.
In many international canopy cover studies
the mapping of existing tree cover levels and

Fig 1: Australia’s Urban tree canopy cover at a glance. Source: Where are all the trees?

distribution has been used to set future
targets. This is regarded as good practice by
the US Conference of Mayors, the US
Department of Agriculture Forest Service, and¨many
non-for-profit organisations
including the Arbor Day
Foundation
(US-based), American
Forest (USbased), the
National Urban Forest
Association (Australiabased) and
the Trees and Design
Action Group
(UK-based).

are
helpful, especially in country wide
projects, tree cover is not uniform
throughout a city. Generally canopy cover will

In the US, American
Forests offers
some general guidelines for
canopy
goals based on climate
conditions
fig 3 An example of infill from Perth, Australia with an obvious reduction in canopy cover. However, with canopy
and land-use categories.
cover assessed at the parcel level, city planners can now seek to ensure that canopy cover levels are maintained or
Although city wide figures enhanced as a planning condition.

change in relation to
land-use, geography and other
social and political factors.
Illustrating this point are two
separate studies carried out in the
US2 and the UK3. These have
highlighted a trend where most of
the canopy cover in urban areas is
provided by residential areas, and
also, that it is often the most
deprived areas which have the
least tree cover.
A land use approach was adopted
by Natural Resources Wales, who
have recently completed a canopy
cover survey to look at the tree
cover in all of its urban areas4.
They have compared their tree
cover for different land uses
within a city as well as comparing
overall canopy figures with other
cities throughout the world. The
results can be readily used to make
comparisons between different cities,
or between different parts of the same
city (See fig 2). A study at this scale can help to
target tree planting where tree cover is
lower,delivering benefits to the areas that most
need it.
The University of Vermont Spatial Analytics
Laboratory have analysed the canopy cover at
the parcel level for a growing number of
cities in Virginia. At this scale it is possible to
use the canopy mapping as a tool for
maintaining or enhancing tree cover during
development by requiring levels of canopy
cover to be maintained or enhanced as a
planning condition See Fig 3 overleaf.
This is a particularly important issue for
many cities as the pace of development
accelerates to keep up with the demand of
evermore people moving into urban areas.
Increasing demand for space often means
that tree canopy is removed to make way for
building and development, often on

Fig 2: Canopy Cover by Ward for Swansea Wales. Source:
Tree Cover in Wales’ Towns and Cities 2014 © Natural Resources Wales

‘infill’ (see fig 4). Yet it is the canopy cover
which makes our towns and cities better
places to live, providing important ecosystem
services like urban heat island reduction and
air pollution filtration. Therefore measuring canopy
cover is crucial for establishing a
baseline from which to monitor future
progress.
Repeated measurements of Canopy Cover,
for instance using historical aerial
photographs or repeated surveys, can
highlight changes in tree cover over time and
space and there have been studies done in
Wales, England (already cited) and the US5.
Although some cities and towns showed an
increase in canopy cover, the general trend
has been a gradual reduction in the area of
canopy, most probably due to the reasons

described above.
Another way in which canopy cover can be
used is to look at correlations between tree
cover and environmental performance of an
urban area. Canopy cover measurements can
be used with other data such as crime rates,
climate data or health and well being
statistics to provide insight into how urban
trees affect- and are affected by - various
social and climatic factors.
Work in Manchester, UK6 has assessed
canopy cover at the ward level and has
compared this with statistics on Acute
Respiratory Disease and Mental Health. It
found a positive correlation between tree
cover and reduced rates of hospital
admissions for these conditions. These
relations are important and the Clean Air Act
in the US recognises tree canopy
management plans as part of State air quality
management plans, based on the link
between trees, ambient temperature and
ozone levels.

Fig 4: Tree cover and Urban Tree Canopy (UTC) potential at the parcel
level. Image courtesy of J O Neil-Dunne, University of Vermont.

Conclusions
Hopefully you’ve been given an insight into
how assessing canopy cover can be used in a
variety of ways for urban forest management.
We really have only just scratched the surface
of this fascinating subject. Thanks to advances
in Geographical Information Systems, the
measurement of tree benefits and the sciences
of Arboriculture and Forestry there has never been a
better time to start using these tools to make our
towns and cities better places to live by supporting
decisions to get the right the right tree in the
right place.
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Google can serve as "entry-level GIS for urban tree managers"
Google's Fusion Tables web
application can serve as a low-cost
multi-user geographic information
system (GIS) for urban forest
managers,
Canadian researchers have concluded.
"Google Fusion Tables provide
cloudbased computing services for
data management and easy user
collaboration
through the Google Maps interface,"
the team from Toronto's Ryerson
University said. "Fusion Tables are
oriented toward smaller organizations
that previously were unable to publish data online due to limitations of database knowledge and high
cost of start-up." An interactive web-based mapping platform, the CityTrees.ca project, tested the
technology's ability to map trees on the university's campus, while query interface
enabled users to narrow down the tree population by species, diameter, height, and location.
"We found that Fusion Tables performed well as a storage medium for our campus tree data, which could
easily be explored through our creation of a JavaScript- enabled query tool," they concluded - describing their
efforts as "a roadmap for small to medium-sized urban forestry
organizations seeking to create interactive mapping applications".

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, i-Tree 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 decision-making. More information
is available at: www.itreetools.org

