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Redaktören har ordet
Hej alla trädvänner, hoppas ni har en vit vinter! För
oss som inte var någon av de 368 stycken som var på
Träddagarna är det tur att Nina Ingvarsson skrivit en
fin sammanfattning, så vi slipper känna att vi halkar
efter för mycket. Se till att läsa den. Glöm inte heller
spana in vilka sponsorer som hjälper Trädföreningen
att göra ett bra jobb. Ni hittar dem på sidan 4. Utöver
det kan ni läsa om phytopththora (missa inte det
bifogade arbetet) och starten på tema om grönskande
städer.
Efter två år med Trädbladet lämnar jag nu vidare. Jag
hoppas att tidningen kan fortsätta utvecklas och läsas.
Jag lämnar med orden:
“I don't know half of you half as well as I should like; and I like less
than half of you half as well as you deserve.”

Olof Aronsson
Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad
olof@gmtradvard.se

Ledare - Ordföranden har ordet
Svenska Trädföreningen firar i år 25-årsjubileum och det är en mycket spännande tid för denna
mognande 25-åring. För just ordet mognande känns som en bra beskrivning över föreningens
nuvarande tillstånd. Vi fokuserar nu inte bara på direkta förändringar såsom kurser och utbildningar,
utan vi arbetar också mycket långsiktigt, exempelvis genom att stötta forskning, ta fram standarder
och för fler certifieringar.

Svenska Trädföreningen har också tagit fram en ny sponsringsmodell som gjort att vi fått ett ökat
samarbete med tio företag. Genom den nya modellen kan vi äntligen bygga långsiktiga samarbeten
med företag inom branschen. Samtidigt som vi ger företagen den uppmärksamhet som de förtjänar
skapar vi en mer långsiktig stabilitet för Svenska Trädföreningen så att vi kan arbeta ännu mer
långsiktigt med vårt mål att ta fram standarder och publikationer, samt att delta i och anordna
arrangemang på nationell och internationell nivå. Vi har självklart plats för fler företag, så kanske vill
just ditt företag också stötta föreningen?

Under det gångna året har föreningen som vanligt anordnat ett flertal kurser och andra möjligheter
till fortbildning. Under våren arrangerade Mattias Moritz och Frederik Pettersson SM i Trädklättring,
vilken arrangerades i Lunds Stadspark. Årets arrangemang var otroligt uppskattat och föreningen är
mycket glada över att Mattias och Frederik kommer att arrangera SM i trädklättring även 2018.
Året avslutades traditionsenligt med konferensen Träddagarna. Konferensen är troligen den största
som föreningen anordnat med totalt 368 deltagare. Under de två dagarna fanns inte bara tillfälle att
träffa kollegor från den Svenska branschen, utan årets konferens bjöd även på ett flertal nationella
och internationella talare som med ett brett perspektiv pratade om träd och grönytor.
Svenska Trädföreningen förbereder sig nu på ett mycket intensivt 2018, men innan det nya året drar
igång önskar jag alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Johan Östberg
Ordförande, Svensk Trädföreningen

Viktiga datum 2018
Årsmöte
7 mars kl 13-15, Stockholm.
Beskärning med Ed Gilman
20 mars i Malmö och den andra 22 mars i Uppsala
https://goo.gl/forms/6YsvQh5KShcnft9A3
Grundläggande besiktning
9–10 april, Skövde
Anmälan via: https://goo.gl/forms/KvRhgPj70c0h6lgO2 (Fåtal platser kvar)
Värde och skötsel av skyddsvärda träd
24-26 april, utanför Linköping
Anmälan via: https://goo.gl/forms/9J1maT2PeM8ZnTb52 (13 platser kvar)
SM i trädklättring
19-20 maj, Eskilstuna
Träddagarna
7–8 november, Malmö
TRAQ
för mer info besök https://goo.gl/forms/CiSTwTUym0mAyWIv2

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

VÅRA SILVERSPONSORER

VÅRA BRONSSPONSORER

Träddagarna 2017
Årets upplaga av Svenska trädföreningens träddagar hölls i Göteborg. Nytt upplägg för 2017 var två hela föreläsningsdagar, dag 1 med
engelsktalande föredragare och dag 2 med svensktalande. En uppsjö av intressanta stadsträdsstrategier, nya programvaror med analysverktyg
och skötseltekniker presenterades för årets rekordmånga deltagare. Hela 260 personer och 15 utställare slöt upp på Scandic Crown under de
två branschdagarna som, som vanligt samlade en bred publik verksam inom olika konsultföretag, plantskolor, Svenska kyrkan och
kommuner.

Första dagen inleddes med att Svenska
trädföreningens ordförande Johan Östberg hälsande
deltagare och utställare välkomna genom att berätta
kort om pågående styrelsearbete och kommande
aktiviteter. Vårens stora evenemang SM i trädklättring
kommer 2018 att hållas i Eskilstuna. Första talare ut
var professorn Ed Gilman från Florida som gjorde en
stormande come back från 2016 års träddagar.
I år var temat trädrötter och etablering av träd på
störda urbana jordar. Ed Gilmans presentation
innehöll en uppsjö fotoexempel på olika
rotdeformationer och tillväxtbeteenden som han
samlat under decennier av rotutgrävningar. Ed gav
praktiska råd om hur det går till att bryta rotsnurr och
åtgärda ytliga rötter och varnade för konsekvenserna
av att lägga upp för tjocka lager av mulch runt
trädstammar. Ed pratade slutligen om vikten av en bra
utgångsstruktur hos rötter för en god etablering. Han
visade exempel på hur rötter kan se ut när trädet
kommer från plantskolan.

Nerys Jones arbetar som strategisk
grönstrukturkonsult i Storbritannien. I hennes
föredrag försökte hon svara på varför vi ska värdera
våra stadsträd och vilka olika utvärderingsmetoder
som kan användas för att ge en bra insikt hos andra
professioner som t.ex. politiker, fastighetsmäklare och
exploatörer. Nerys Jones presenterade värderingar som
nyligen utförts med värderingsmodellerna CAVAT, iTree Eco och GreenInfrastructure-Val. Fallstudier
från tre brittiska städer presenterades.
Vad kan då värderingsmodellerna hjälpa oss att se?
Framför allt framträder trender bättre när vi tittar på
ett större område. Det går också att få fram konkreta
åtgärder som exempelvis kan vara att involvera ideella
krafter, öka antalet arter och idientifiera vilka

åldersgrupper av träd som behöver gynnas för att
säkra att området förblir trädbevuxet även i framtiden.
Modellerna kan även visa på
stadsträdens socioekonomiska fördelar, skapade
jobbtillfällen, rekreationsvärden och fastighetspriser.
Nerys tog upp ett skräckexempel från Sheffield,
Yorkshire som länge haft rykte om sig som av
Storbritanniens grönaste städer. Ett kontrakt på att
sköta motorvägar runt staden resulterade i att många
träd fälldes till förmån för att snabbt kunna åtgärda
vägar. I projektet presenterades falska fakta från

myndigheter som hävdade att fällning av träd kunde
generera stora skötselbesparingar. För att dementera
uppgifterna användes verktyget GI-Val som gav en
snabb översyn av det totala värdet.
Föreläsningen avslutades med ett mer positivt exempel
på en värdering utförd i Centrala London med
metoden CAVAT. 40-åriga gamla träd i ett
Bostadsområde stod under avverkningshot. Husen i
området revs, men träden med deras utbredda
rotsystem skyddades under tiden tack vare att
modellen kunde visa på trädens framtida värdehöjande
effekt på området. Träden gjorde efter
bostadsområdets färdigställande succé som dragplåster
i reklamen för de nya fastigheterna.

Det var stadsjägmästaren i Jeremy Barricks hemstad i
Minnesota som inspirerade honom att söka utbildning
inom stadsskogsområdet. Jeremy Barrick har sedan sin
utbildning hunnit med att arbeta med strategiska
stadsträdsfrågor i tre väldigt olika amerikanska städer.
Under sitt föredrag tog han upp exempel på arbetssätt
och erfarenheter under sin tid som anställd i New
York City, San Diego och Minneapolis. För att arbeta
framgångsrikt med trädstrategiska frågor bör man
alltid kunna svara pedagogiskt på frågan om varför vi
ska ha stadsträd. Vidare är det viktigt att kunna ge
konkreta exempel på hur man ska maximera
stadsträdens fördelar och effekt och samtidigt
minimera riskerna med att ha kvar träd.
När Jeremy och hans kollegor började räkna och mäta
träden i New York blev det snart självklart och
nödvändigt att engagera allmänheten för inventering
av träden genom projektet NYC Street Tree Sensus.
Jeremy medger att metoden bidragit till en databas
med bristfällig data, men den viktigaste vinsten var att
väcka människors intresse för träd och deras värden i
staden.

som har en 13 procentig krontäckningsgrad. Staden
har ungefär samma yta som New York men mindre
antal anställda. Torkstress under ett par kritiska år
ledde till en konflikt mellan trädplanteringar och
vattenbesparing vilket resulterade i en 5-årig
åtgärdsplan. LiDAR scanning användes för att få fram
krontäckningsgrad i staden och peka ut ytor lämpliga
för trädplantering.
Minneapolis har en krontäckningsgrad på 29,8 % och
enligt Jeremy en bra balans av personalresurser per yta.
Staden har under de senaste åren lidit stor skada från
almsjukan och sedan smaragdgrön asksmalpraktbagge.
Med hjälp av maskoten ”Elmer -the elmtree” och
arrangemang som ”Arbor day” kunde kunskap om
förebyggande åtgärder och konsekvenser av angreppen
spridas till allmänheten. Minneapolis var en av de
första städerna att implementera I-trees analysverktyg.
Kontentan blev att diversifiera trädbeståndet och
plantera så stora träd som möjligt. I-tree fick även
Jeremy och hans kollegor att lära sig titta på olika
skalor: kvarters- och stadsdelsnivå.

Rebecca Rutt arbetar som
doktorand vid University of East
Anglia. Hennes föredrag tog upp
frågan om vem som har rätt till, och
tillåts påverka stadens gröna rum.
Folkets park på Nørrebro i
Köpenhamn har vid ett flertal
tillfällen i historien varit föremål för
förnyelse. Bostadsområdet byggdes
initialt för låginkomsttagare och
folket byggde själva en lekplats på
platsen som senare skulle komma att
bli föremål för en rad omdaningar
initierade av myndigheter - som
önskade motverka gängkriminalitet
och andra sociala problem i området.
Trots arkitekttävlingar och
medborgardialoger kvarstår faktum
att parkens mest frekventa
användare är uteliggare,
arbetsinvandrande unga män.
Myndigheter har fått kritik från röster som menar att
Million Tree Project var nästa projekt som
medborgardialogen och ombyggnationen främst
genomfördes under 8 år. Både politiker och kändisar handlat om att om att göra plats för en vit medelklass.
blev ansikte åt projektet som bidrog till att privata och Många hade velat se en social process som gick hand i
offentliga ytor planterades med 1 miljon nya träd.
hand med de fysiska omdaningarna. Rebecca Rutt
Förutom ideell planteringsverksamhet, fick
avslutade med att uppmana till samarbete med andra
programmet också folk att engagera sig i vattning och professioner än samhällsplanerare. Hon anser att
ogräsrensning. New York har idag en
samhällsplanerare i högre utsträckning måste beakta
krontäckningsgrad på 21 procent och NYC Open Tree inkomst, etniska grupper m.m. och tillfälliga nyttjare av
Map som visar all tillgänglig stadsträdsdata - som
framtidens gröna rum.
ständigt uppdateras av frivilliga och anställda i staden.
Staden som Jeremy sedan flyttade till var San Diego

Maarit Kahila arbetar som utvecklare på det finska
GIS-företaget Mapita Ltd. Hennes mission har varit att
arbeta med demokrativerktyg som uppmuntrar fler
grupper att uttrycka sin åsikt i
samhällsplaneringsprocesser. Maarit upptäckte tidigt
problem med att en handfull personer med starka
röster framhäver sina åsikter och att agendan redan är
satt innan människor kopplas in i planeringsprocessen.
Med hjälp av Mapitas verktyg Maptionnaire har
Helsingsfors översiktsplan kunnat väga in synpunkter
från grupper, t.ex. unga, som annars varit ganska
frånvarande i dialogprocessser. En fördel är att
mjukvaran erbjuder ett analysverktyg som syns direkt i
användargränssnittet.

Stockholm har använt Maptionnaire för att visa platser
som ska förtätas och hämta in synpunkter på hur detta
ska göras. Det finns såklart risker med lättillgänglig
synpunktsinhämtning medger Maarit. Till exempel
kan enskilda individer utsätta systemet för
datamanipulation. Maarit poängterade dock att digital
synpunktsinhämtning bör ses som en av flera goda
metoder att fånga upp allmänhetens önskemål
beträffande stadsplanering.

bevattning. I en stad kan det vara svårt att planera för
olika skötsel för olika arter. Lars menar att i en stad
handlar det oftare om att lyckas få till en kontinuitet i
vattningen för att få träden att växa. Målet att plantera
träd är lite värt om det inte finns ett mål om
skötselkontinuitet.
Conor Nugent är IT ingenjör och grundare av
Breadboard Labs, ett företag med kunder och
användare över hela världen. Conor inledde sitt
föredrag med att ta upp problemet med att världen i
allt högre grad genererar data, men problemet är
bristen på verktyg som kan hantera och visa resultat
och analys. Conor och hans kollegor har tagit fram en
webapplikation som tillgängliggör stadsträdsdata
för medborgare. Dataset som minst utgörs av
position och arttillhörighet laddas upp av städer
som redan har en start till befintlig inventering.
Datan kan sedan kommenteras av medborgare
som även kan komplettera datasetet med nya träd
och lägga till egen information i form av text eller
bilder. I användarsnittet finns översiktlig
information om det totala antalet träd, hur många
arter, hur många träd per hektar,
medelstamomkrets m.m., som aktuellt dataset har.
Det finns även möjlighet att slå på olika filter för
att se var stadens gamla träd finns, hur status för
artfördelning och vitalitet ser ut i ett visst område.
Analyserna kan göras på olika skalor, specifika
parker, stadsdelar t.ex.

En tilläggstjänst är information om krontäckningsgrad.
Tekniken bygger på högupplösta satellitdata med en
noggrannhet på 30 cm. Curio hämtar data från
Sentinel 2 och Google Earth Engine vilkaerbjuder
gratis satellitdata som innehåller uppgifter om den
gröna infrastrukturen. Övervakningen sker i realtid.
Programmerarna på Curio har lärt datorn att se
skillnad på texturer och kan idag med stor säkerhet
urskilja just träd från övrig vegetation. För att nå
största möjliga säkerhet har man låtit jämföra I-tree
verktyg för krontäckning med Curios satellitdata.
Lars Christensen var första dagens näst sista talare.
Fördelen med att använda satellitdata är att även
Han arbetar till vardags som planteringsutvecklare för information om privata träd kan samlas upp.
Köpenhamns kommun. Lars har under de senaste åren Curios app skapades för att vara lättanvänd och
arbetat mycket med GIS för att ta fram, mäta och följa därmed intressant för allmänheten. I appens
upp stadsträdens utveckling. Genom en lång serie
tilläggstjänster finnsett flertal metoder för att engagera
mätningar av stamomkrets relaterat till bevattning,
folk, t.ex. finns det trädpromenader och olika uppdrag
uppvisar resultaten att tre säsongers bevattning är
(ta bilder, hitta specifika arter i staden). Idag finns det
optimalt för etablering för genomsnittet av de träd
2.1 miljoner träd och 1000 arter registrerade i Curios
som planteras i staden. För att på ett enkelt sätt kunna databas.
förmedla tillväxtsresultaten för icke fackutbildade har
Köpenhamn börjat att mäta höjdtillväxt. Till
mätningarna har staden satt upp målet att träden ska
växa 10 meter på 10 år. Lars poängterade det starka
sambandet mellan höjdtillväxt och en tillfredsställande

Dag 2 startade med att Britt-Marie Alvem,
trädspecialist och landskapsarkitekt på Trafikkontoret i
Stockholm stad, äntrade scenen. En av de stora
utmaningarna för henne har varit de parkeringsplatser
som anlades och stympning av gatuträd som gjordes
på 1960-talet i Stockholm. Problemen med begränsat
utrymme för stadens träd har tvingat fram nya tekniska
lösningar och omtänk gällande trädarter i Stockholm.
Britt-Marie och hennes kollegor har bland annat
arbetat fram lösningar med biokol i växtbäddar och
krossad återvunnen betong i luftiga växtbäddar.
Tekniska ritningar och anläggningsanvisningar finns
samlade i ”Växtbäddar i Stockhom -en handbok 2017”
som publicerades i förnyad version lagom i tid till årets
träddagar. Handboken som numera är på 28 sidor
finns att hämta på Stockholm stads hemsida.
Stockholm har under de senaste åren även arbetat
mycket med riktlinjer för och uppföljning av skötsel av
träd. Vattning i två år är standard. Varje vecka första
året, varannan vecka andra året, var tredje vecka tredje
året. Staden har även anställt kontrollanter som tittar
på ogräsrensning under etableringsskedet.
Kontrollanter har möjlighet att ge viten. Även
rutinerna för beskärning har setts över, här har BrittMarie och hennes kollegor lyckats äska medel från
trafiksäkerhetsbudgeten. Staden har även jobbat
mycket med dagvatten som en viktig resurs för
stadsträden. En strategi har varit att upplåta
växtbäddar för forskning.
300-700 träd om året planteras i Stockholm.
Standardkvaliteten är so. 30-35 med en rotklump som
mäter 100 cm i bredd och 60 cm på djupet. Många för
staden nya arter har testats. Kinesisk sekvoja,
korstörne, gulved och kaukasisk vingnöt är några
exotiska arter som efter några år visat god utveckling.
Stockholm har under de senaste åren även jobbat med
blandalléer med flerstammiga individer.

Andra professioner blir mer och mer medvetna om
vad träd i staden kan bidra med.
Utmaningarna finner Henrik i att utveckla kunskaper
om olika trädarters kapacitet att leverera olika
ekosystemtjänster. I sin forskning strävar han efter att
utveckla kunskap om olika trädarters kapacitet att växa
i olika miljöer och hitta nya arter som kan ersätta arter
som befinner sig under hot att bli angripna av kända
skadegörare och sjukdomar. För det finns en mycket
begränsad mångfald av träd i urbana miljöer idag, och
den forskning som finns beträffande olika arters
förmågor och tåligheter bygger mer på observationer
från naturliga växtmiljöer än på siffror som kommer
från studier där träd studerats under kontrollerade
förhållanden. Henrik och hans forskarkollegor håller
på att sätta upp försök för att studera det negativa
tryck som uppstår i trädens xylem vid torka. Det man
vill ta reda på är olika arters förmåga att uthärda långa
perioder av torkstress som är en vanlig begränsande
faktor för stadsträd. Hittills har arter som t.ex.
pagodkornell, gummiträd, trebarriga tallar och
dansklönn visat sig vara tuffa, medan arter som björk,
magnolia och katsura haft stora problem. Studierna
har också visat på vikten av att plantera stora kvaliteter
för att klara torka bättre.
För er som är intresserade av en längre artlista
kommer diagram som kommer publiceras i tidskriften
Landskap under kommande år.
Örjan Stål är trädgårdstekniker och arbetar för VIÖS
AB. Örjans anförande gick under temat

”Vägöverbyggnader för multifunktioner i urban
miljö”. Örjan har under sin yrkeskarriär intresserat sig
särskilt för interaktionen mellan vatten, trafik och träd.
Han har antagit utmaningen att göra hårdgjorda ytor
till en resurs för dagvattenhantering. Observationer i
faktiska situationer har övertygat Örjan om att
grovkorniga luftiga markmaterial stimulerar kraftig
rottillväxt. Exempel på detta har han sett i kringfyllnad
Henrik Sjöman arbetar som forskare och lärare vid
runt ledningar, och i det dräneringsgrus som
SLU Alnarp, och som vetenskaplig intendent vid
plantskolor i USA använder för produktion av träd. I
Göteborgs Botaniska Trädgård. Henrik tycker
sitt senaste försök har han undersökt växtbäddar med
samhällsbyggare ska vara ärliga och erkänna att ”bra
utrymme för magasinering av vatten, strukturellt
trädval är en av de absolut viktigaste länkarna i kedjan godkända för trafikklasser. Tanken är att modellen ska
att skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer”.
kunna användas för dimensionering av
parkeringsplatser, torg och lokalgator godkända för
trafikklass 2. I sitt försök byggde teamet upp
Just nu jobbar Henrik mycket med trädens betydelse
växtbäddar i fullskala, asfaltering utfördes av halva
för ekosystemtjänster i stadsmiljön. För att få ut
ytan, resterande del belades med genomsläpplig AG.
maximalt med ekosystemtjänster är det viktigt att
vårda befintliga stora träd och planera in träd som har Frågan var om vattenmättnad påverkar
överbyggnaden? Infiltration i försöken skedde både
morfologiska förutsättningar att bli så stora som
genom ytskiktet och via sidointag. Resultatet visade
möjligt i given situation. Just nu befinner vi oss i en
brytpunkt när vetenskapliga modeller för trädvärdering att bäddar med sidointag och obundet bärlager utan
nollfraktion klarar kraven för trafikklass 2. Att använda
tillgängliggörs och används i allt större omfattning.
2 mm istället för nollfraktion gav en hög stabilitet och

god infiltration. Vid användning av asfalt som slitlager
var det ingen skillnad i sättningar i konstruktionen vid
användande av nollfraktion jämfört med luftigt
bärlager.

Eva Maria Hellqvist arbetar som planeringsledare
vid Träd, park och natur i Göteborg stad.
Att etablera träd i Göteborg är en utmaning.
Problemet stavas blålera som är den vanligaste
förekommande naturliga jordarten. Göteborg har
liksom Stockholm en egen teknisk handbok med
Anna Levinsson arbetar som forskare vid SLU
Alnarp. Hennes fokus har genom hennes karriär alltid ritningar anpassade efter den naturliga markstrukturen
i staden. Handboken tar upp tydliga beskrivningar för
legat på de biologiska aspekterna av stadsträd, hur
både projektörer och anläggare. Några metoder som är
fungerar träd och hur reagerar de på olika
stressfaktorer? Det är framförallt etableringsfasen som viktiga i Göteborg är anläggandet av dräneringsslangar
Anna bedrivit sin forskning kring. Etableringsfasen är i alla växtbäddar. Växtanpassade förstärkningslager i
Göteborg är utvecklade tillsammans med Kaj Rolf.
en kritisk period för träden som utsätts för många
Vid växtbäddsrenovering är rutinen att luckra ner till
typer av stress.Etablering mäts på en rad olika sätt.
60 cm djup, ta bort 16 m2 grässvål per träd och avsluta
Forskare undersöker stam- och skottillväxt,
med att mulcha med naturgödsel. I Göteborg har man
fotosynteskapacitet och vattenpotential i blad och
utvecklat specialkonstruerade trädstöd för träd som
stam. Anna har utfört en rad försök på fågelbär och
växer snabbt. Detta för att undvika att träden lutar i
rödek i Alnarp och Malmö. Resultaten visar att svag
tillväxt inte nödvändigtvis behöver betyda vattenstress, vindutsatta lägen. Eva-Maria visade under sitt föredrag
med ett bildspel från stadens trädmiljöer. Intressant
men en god skottillväxt förutsätter alltid en god
var exempelvis att Fraxinus angustifolia ’Raywood’
vattenupptagning. Anna har vidare undersökt vad
gröna besiktningspersoner baserar sin bedömning vid verkar klara askskottssjuka.
etableringsbesiktningar på. Undersökningen visade att Eva-Maria fortsatte föredraget med att berätta om hur
bladform och intorkade grenar sågs som den viktigaste träd köps in till Göteborg. I dag har staden
parametern för visuell etablering. Den parameter som i
ett dynamiskt ramavtal med 11 leverantörer. Fokus
verkligheten är mest signifikant för vattenstatus är
ligger på att få rätt individ, till rätt pris vid given
bladstorlek. Vid torka minskar skottillväxten och
leveranstidpunkt. Eva-Maria poängterade vikten av
rottillväxten ökar, rötterna får också en annan form.
noggranna leveranskontroller. Juteväv är ett måste vid
leverans till Göteborg, inga syntetiska
rotembalage.
Större skador typ avkapad topp skickas alltid
tillbaka till plantskolan.
Vid plantering är det noga med
planteringssdjupet och god jordkontakt.
Vattningsvallen ska ligga precis utanför
klumpen. Standarden för vattning med hjälp av
vattningsvall är 200 l/gång 1 ggr i veckan. 0,5 l
Chrysan tillsätts på våren. Det är viktigt att
vattningspersonal har kunskap om bevattning
och kan testa om trädens rotzon har fått
tillräckligt. Göteborg har under de senaste åren
flyttat många stora träd inom staden. Samma
teknik som används plantskolor. Vattna före,
och vid omplantering, gräv sedan runt trädet
och bygg växtbädden i efterhand lyder EvaÖkad blom- och fruktsättning är också tecken på
Marias råd.
torka. I projektet Trädetablering i framtidens urbana
miljöer sätts nyckelarter ut i miljöer med moderna
Monica Gora pratade om friheten att vara både
dagvattenlösningar. Syftet är att ta reda på växternas
landskapsarkitekt och konstnär. Som konstnär får hon
totala kapacitet att utstå långvarig torka och ojämn
problematisera intressanta frågor och företeelser
tillgång på vatten. Anna har även studerat hur träden i medan hon som landskapsarkitekt förväntas lösa
Malmö påverkats av den grundvattensänkning som
problem.
skedde i samband med CityTunnelprojektet. Hon
Växthuset på den norrvända gården i Västra hamnen i
håller även på att utvärdera ett tjugo år gammalt försök Malmö var landskapsarkitektens problemlösning för
i Wien där kaliumformiat använts istället för salt vid
att arkitekten vänt husets gård åt fel håll och vägrade
halkbekämpning på vintern.
att ändra sig fast huset inte var byggt. Monika

berättade om en spännande och hårresande historia
om ett gammalt fint hus omgivet av mycket gamla,
fullt friska träd, mest bok och rödek i Bunkeflo i
Malmö. Huset köptes av en rik privatperson som
fällde träden, rev huset och byggde en modern stor
lyxig villa med en fontän framför huset. Händelsen
bearbetade Monica tillsammans med en journalist och
en fotograf i ett konstprojekt kallat ”Vad kostar ett
träd”. Det hela har resulterat i en videoinstallation och
en bok, med namnet ”Vad kostar ett träd”. Johan Ö
och en kollega till honom figurerar i boken under
kodnamnet ”forskaren”.
Johan Östberg berättade i sitt anförande om
Alnarpsmodellen, en ekonomisk värderingsmodell för
urbana träd. Han menar att vi i våra respektive
yrkesroller måste förbereda oss på att pedagogiskt
kunna argumentera med rättsväsendets representanter.
Dels kring värdet av träd och hur det beräknas, och
dels vad som går att göra för att återskapa en miljö
som blivit förstörd på grund av vandaliserat eller helt
bortfört träd eller en samling träd. Varken domare eller
advokater har normalt kunskap om hur man ser på
träd, varför man har träd eller vad som går att göra för
att återskapa/återplantera ett likvärdigt träd/en grupp
likvärdiga träd.
Johan berättade också om ett verkligt fall där den som
orsakat skadan överklagade ända upp i hovrätten och
där hovrätten inte tvekade på ansvarsbördan men
däremot resonerade att eftersom träden ändå inte går
att ersätta (viket de absolut skulle kunna ha gjort) så
ska värdet för dem sänkas. Det resulterade i att den
som utsatts för brottet fick så lite skadestånd att
hennes kostnader för rättegångar och juridiskt stöd
vida överskred skadeståndet. Johan förespråkade att
rekommendera att söka förlikning istället för dom
eftersom det annars kan bli mycket dyrt för den som
drabbats av brottet. Här utbröt en diskussion då delar
av publiken inte kunde gå med på att man ska frångå
Alnarpsmodellens värdering eller att det är ett brott
som är straffbart!
Tillslut hade man stött och blött frågan så att alla
kände sig nöjda och Johan avslutade Träddagarna 2017
med att bjuda in till Träddagarna 2018 som går samma
datum som i år.
Text: Nina Ingvarsson
styrelseledamot i Svenska Trädföreningen och
landskapsingenjör vid Umeå kommun

Green Cities: Good Health
Green Cities: Good Health är en serie som under några nummer framöver belyser vikten och funktionen av grönskande
städer. Dessa texter är skapade av Urban Forestry och Urban Greening Research för att diskutera hur grönska i städer
påverkar lokala sociala och milömässiga faktorer.

Social Strengths

Communities where residents express high mutual
Urban green spaces can provide a neutral space within trust and reciprocity have been linked with lower
which people come together, social interactions occur homicide rates. Neighborhoods lacking social
(that include people from different backgrounds), and cohesion and community wellness conversely, have
relationships or partnerships take form. While
been related to higher rates of social disorder, anxiety,
personal goals or desires are achieved, community
and depression.7
building and increased social capital also emerge,
particularly if people share work on a project or goal. City parks, gardens, and open spaces are often filled
Individual benefits, improved public health, and social with people of all ages and backgrounds looking for a
resilience are potential positive outcomes.
brief respite from their bustling urban lifestyle. Public

Fast Facts












Physical features influence social contact among
neighbors, and nature plays an important role in
creating vital neighborhood spaces.1
A study in urban public housing found that the
presence of well managed vegetation was very
important feature in promoting the development
of social ties within urban public housing.2
People prefer natural over hardscape settings, and
preferences are predictors of the use of
environments. A study found that urban residents
dislike and fear treeless, empty common spaces.
The addition of trees and grass dramatically
changed their perceptions of those spaces.2
The presence, number, and location of trees
strongly predicted the amount of time that innercity residents actually spent in outdoor common
spaces around urban public housing.3
More social activities were observed in public
housing common spaces that had trees compared
to treeless spaces of the same size.4
Older adults who have more exposure to green
common spaces report a stronger sense of unity
among residents within their local neighborhood,
and experience a stronger sense of belonging to
the neighborhood.5
Strong community relationships may result in
individuals being more likely to work together to
achieve common goals (e.g., cleaner and safer
public spaces), to exchange information, and to
maintain informal social controls (e.g.,
discouraging crime or other undesirable
behaviors).6

These situations can influence public health.

green spaces draw people for many reasons: to relax,
find inspiration, exercise, and to gather with friends
and family. While there, they inevitably interact with
others, be it a smile in passing, joining in informal
discussion, or play. These seemingly banal and
unimportant social interactions can contribute
substantially to community enhancement.

individuals and groups within communities with strong social
cohesion and social capital experience many positive benefits

Researchers and social theorists have looked at the
relationship between urban green spaces and
community building. From casual interactions to
organized events, urban green spaces can provide a
neutral space within which people gather, people from
different backgrounds come together and interact
socially, and where relationships and partnerships take
form. While personal goals or desires are pursued,
community building and increased social capital also
emerge, particularly if people share work on a project

or goal. A sense of connectedness fosters greater trust
and cooperation among individuals, potentially leading
to greater community resilience in the face of
adversity. These social dynamics help promote
community wellness and social cohesion, critical
components of a well-functioning society.

What is “Community?”

economic interests; programs or actions define their
connections.
The concept of community has many attributes and
expressions, but key terms and processes are “social
interaction,” “social cohesion,” and “social capital.”

Social Interaction

People regularly gather together to accomplish a goal,
relax, recreate, or enjoy a physical space. It is through
these different interactions that community is formed.
Community can result from the creation or
enhancement of a place shared by neighboring
individuals (such as a physical neighborhood
community) or it can arise from the creation of a club
or association in which individuals share a common
interest or activity. At the core of every community are
individuals that share values, ethics, or beliefs.

Social interaction is defined as formal or informal
opportunity for people to attend to their interpersonal
relationships. It includes neighborly, casual social
encounters, community participation, and social
support.11 Social exchanges can be as spontaneous as
smiling at a stranger as one passes by or as casual as
saying hello to a neighbor and asking about their
family’s wellbeing. Such casual interactions in day-today life between people of different backgrounds are
the starting point of interpersonal bonds and the basis
of cohesion.12,13,14 Casual, informal contact helps
Early on sociologists defined “community” as a group individuals feel accepted by others within their
of people living and interacting within specific
community, leading to a sense of belonging.11
geographical boundaries. The definition has since
expanded beyond geographical terms and can include
a social group of any size sharing the same belief,
values, interests, intentions, needs, or place and is
encouraged by social exchanges.8

adult guidance and modeling greatly influence youth behavior,
so in a tighter-knit community additional neighborhood peers
and mentors can guide young people

social and cultural events are often held in parks and gardens,
providing opportunities for people to interact and develop social
bonds

Some types of community are defined by the level of
social cohesion or interrelatedness among individuals,
whether residing near each other or not.9 Community
may also form around purpose; it can be a collection
of people with differing but harmonious views, skills,
perceptions, and so on who can, with some outside
stimulus (e.g., funding, professional advice, or
associated groups), develop in a cooperative way to
achieve valued outcomes.10 For example, a “business
community” is a group of individuals that share

Public spaces offer opportunity for open interactions
between people of different backgrounds.14,15 Some
cultural theorists argue that interactions in public
spaces are too informal to form a sense of shared
values; others assert that such interactions can and do
lead to social cohesion.16 Public spaces enable both
incidental and brief interactions as well as intentional
and lengthier interactions,17 and any level of
interaction may serve to alleviate tensions in a
neighborhood that can otherwise hinder a sense of
community.14

Social Cohesion
Social cohesion is the interdependence between
members of a community experienced as shared

loyalties and solidarity. Social cohesion keeps a society relationships, individuals can further their own
in order.18 Extreme divisions between groups and/or goals.21,22 Social capital makes it possible to accomplish
Community Benefits of
Social Capital and Social Cohesion
adapted from Wood and Giles-Corti, 20088

*Lower mortality rates39,40
*Higher self-rated health41,42
*Lower prevalence of sexually transmitted disease 43
*Lower prevalence of smoking44
*Less frequent teenage pregnancy45
*More social support46
*Lower incidence of crime,
including violent crime42,47
*Lower incidence of burglary42
*More trust in neighbors48
*Lower levels of neighborhood violence33
*Neighborly interactions49

individuals signal a lack of social cohesion. Sociologists things that cannot be accomplished by individuals in
have noted the importance of social cohesion in
its absence23 and supports conditions for mutual
community formation and in maintaining a healthy
benefit.22
society.19

Social Capital
Social capital is loosely defined as the “glue” that holds
a community together.18 It emerges within networks of
social relations that are characterized by norms of trust
and reciprocity and in which there is a shared give-and
-take in daily life.20 There are numerous theoretical
perspectives on social capital. One focuses on the
ability of a community to encourage participation,

green spaces can be the neighborhood places that foster a
greater sense of connectedness, trust, cooperation, and
community resilience

organization and interaction.18 Increasing a
community’s social capital is believed to be a route to
strengthening and enhancing community wellness.
Theory of social capital also considers benefits to
individuals. By enhancing social capital in their

Decline of Community
Following the industrial revolution and modernization,
cultural theorists recognized that the basis of
community underwent a transformation.19 Toennies
observed that the focus of community dynamics
changed from kin and small group interpersonal
loyalties (termed Gemeinschaft) to relationships that
are chosen to promote individual self-interest (or
Gesellschaft). The previous village-based social fabric
was weakened due to cultural emphasis on capital and
business efficiency.Durkheim held a more positive
view on societal change, but was concerned about the
onset of “anomie”: that social norms and values would
be so weakened that individuals felt little moral
guidance or ties to society.
In Bowling Alone, Robert Putman wrote about the
ongoing decline of a sense of community in current
times.23 Putman identified contemporary forces and
patterns and ascribed decreasing rates of participation
in social organizations or community activities to an
increase in individualistic behavior. Decreases in time
and money, increased suburbanization, generational
changes, and electronic entertainments are conditions
that he proposes have lead to reduced sense of
community and lower social cohesion relative to
previous decades.

Benefits of a Strong Community

Conversely, neighborhoods lacking social cohesion
and community wellness have been linked to social
disorder, anxiety, and depression.36,37,38

Why is an analysis of community important? Why
would community leaders be interesting in building
more opportunities for interaction, cohesion, and thus
Nature & Vital Neighborhood Spaces
increased social capital?
Well-managed vegetation may be one of the most
important features that promote the development of
social ties.5 Studies show that the presence of trees and
grass is related to the rate of use of outdoor spaces,
the amount of social activity that takes place within
them, and the proportion of social to nonsocial
activities they support. Physical features influence
social contact among neighbors, and nature plays an
important role in creating vital neighborhood spaces.1
Research explains why urban green areas may help
promote social ties:


elderly individuals with strong social connections have lower
rates of early mortality, less fear of crime, and better physical
health



Social relationships are important to individuals in all

cultures and at all times throughout their lives.5
Individuals and groups within communities with
strong social cohesion and social capital experience
many positive benefits as the result of community
wellness. For example, neighborhood peers and family
members can greatly affect youth behavior.24 Children
and youth in close-knit communities are less likely to 
participate in health-threatening behaviors such as
smoking, drinking, gang involvement, or drug use.7
Stronger neighborhood social ties provide more
available adult guidance and role models for the
community’s youth. Also, elderly individuals with
strong social connections have lower rates of early

mortality,25,26,27 reduced suicide rates,28,29 less fear of
30,31
5,32
crime,
and better physical health.
Strong community relationships may prompt
individuals to work together to achieve common goals
(e.g., strive to create clean and safe public spaces), to

exchange valuable information, and to maintain
informal social controls (e.g., discourage crime or
other undesirable behaviors), all of which can directly
or indirectly influence personal health.6 Communities
in which residents experience frequent interactions,
high mutual trust, and social reciprocity have been
linked with lower homicide rates33 and less crime.34,35

People prefer natural over hardscape settings, and
preferences are predictors of the use of
environments. A study found that urban residents
dislike and fear treeless, empty common spaces.
The addition of trees and grass dramatically
changed their perceptions of those spaces.2
The presence, number, and location of trees
strongly predict the amount of time that inner-city
residents actually spent in outdoor common
spaces.3
The presence of trees and grass in outdoor
common spaces predict the amount of social
activity that occurred within those spaces. A study
found that more social activities were observed in
inner city common spaces with trees than in
treeless spaces of the same size.1,4
Inner-city residents living near green common
spaces spend more time in that space than other
residents with treeless common space.2
Additionally, the more time people spent in this
common space, the better they knew their
neighbors and the greater their sense of
community.
Caring for trees is related to social ties among
neighbors. Inner-city residents who spend time in
outdoor common spaces caring for flowers, grass,
or trees outside of their homes were more likely to
have strong social networks with their
neighbors.5,51
Results consistently indicate that natural
landscaping encourages greater use of outdoor
areas by residents. Spaces with trees attract larger
groups of people—as well as more mixed groups
of youth and adults—than did spaces devoid of
natural elements. In addition, more dense
groupings of trees and trees that are located close
to public housing buildings attract larger groups of





people.3
Older adults who have more exposure to green
common spaces share a stronger sense of local
community than those with less exposure to green
common spaces. They report a stronger sense of
unity among residents, experience a stronger sense
of belonging to the neighborhood, and feel that
neighbors are more supportive of one another
than individuals who have less exposure to green
common spaces.5
In the Netherlands, parks have helped create social
cohesion. Ethnic groups mingle there, creating
informal social ties.14

Having outdoor common space does not of itself
promote social ties. Features of the urban physical
environment, such as crowding, noise and pollution,
and perceptions of negative conditions (especially
threats to safety), all affect human behavior.51 Urban
parks can facilitate social cohesion by creating space
for social interactions; yet, outdoor common spaces
also may be barren and uninviting.5,3

social interactions. The associations between social
relations and social health (as well as individual mental
and physical health) are now being more thoroughly
explored, including how greenspace can be planned
and managed in ways that is more meaningful to
different people and groups.54

Urban Nature and Social Resilience
Some communities experience disruptions (such as
loss of a major job providing industry) or a
catastrophic disaster (such as hurricane damage).
Recent studies are exploring how community-based
natural resource management is important to disaster
relief and recovery.55 Humans, faced with a disaster, as

community gardens are places where people work grow food
and build community

individuals and as communities, often seek
engagement with nature, working together to restore
the built environment, including parks and memorials.
Urgent biophilia refers to the purposeful contact with
green space that supports human efforts to summon
and demonstrate resilience in the face of a crisis.56 The
a study in New York's Prospect Park found that women who
frequently exercised had a sense of familiarity with each other
affinity (or biophilia) that humans have for nature, the
and therefore feel safer, and many women reported making
process of remembering that attraction, and the urge
new friends71
to express it through creation of restorative
Public Health
environments may confer resilience across multiple
social scales, from individuals to neighborhoods and
The implications of urban green space for public
health and epidemiology are a focus of recent research entire cities.
as it appears that social cohesion positively influences Social Aspects of Community Gardens:
public health in multiple ways.39,52For instance, one
A Case Study
study found higher risk of death during heart attack
Community gardens are often grass roots initiatives
recovery in men who were socially isolated.53
and can transform dilapidated vacant lots into usable
Experiences of greenspace, and any associated wellgarden spaces, turning community liabilities into
being benefits, are mediated through people’s local
assets. The gardens are often started through existing

community networks and once created, continue to
strengthen social ties.20,22,57 Studies of the social
dynamics of community gardens illustrate the
relationships between urban greening and community
building.

History of Community Gardens in the U.S.
Thomas Jefferson promoted an agrarian vision of
American society in which people worked together to
grow food for sustenance and commerce. But in 1920,
the U.S. Census revealed that, for the first time, more
Americans lived in urban than rural settings.58
Urbanization brought new approaches to agriculture.59
During World Wars I and II and the Great
Depression, victory gardens and relief gardens were
established to ease the demand for food. Modern
community gardens emerged in urban areas in the
1960s and 1970s, when urban areas began to decline,
sparking interest in creating more green spaces.Vacant
lots that had become incubators for crime were
transformed into vegetable plots, sitting areas, and play
areas.59,60

parties and fairs. In addition, gardeners view these
spaces as informal gathering spaces. One gardener in a
New York study remarked that community gardens
are places where people “develop friendship, learn to
share and help other people, exchange plants, [and]
help each other.”59

Social Cohesion
As people express their mutual values within garden
spaces, relationships are created and strengthened
among different groups of people.59 Immigrant
communities, such as Puerto Ricans in New York City,
have strengthened community ties through a network
of community gardens. Gardens can also serve as
melting pots for mixed communities. An example is
the Garden of Happiness in the Bronx, New York,
where African-American and Dominican managers
welcomed new Mexican immigrants.

Enhanced Social Capital
Community gardens benefit a community by
enhancing relationships among people, increasing
community pride, and sometimes serving as a
launching point for broader community
improvements.65 Within gardens, adults may mentor
children, teaching them about horticulture and how to
work together as a community to make
improvements.66 One study of community gardening
and beautification projects found perceptions of
increased social capital amongst community members
as people felt more connected with their neighbors
and more able to depend on those connections.67 In
Philadelphia, garden participants were more likely than
a control group to consider their neighbors as friendly,
a precursor for building social capital.68

Community Empowerment
Gardens can be an important catalyst for addressing
community issues, facilitating community organizing
and empowerment, thus increasing community
capacity.64,69 In a study of community organizing, one
garden participant stated: “the process of organizing
Places for Social Interaction
this garden in the community, it helps people, it helps
us to organize other programs that will . . . help us
While the primary function of community gardens is
encourage each other.”70 A survey of 63 New York
to grow food, community gardens also serve as a place
State garden programs found that gardens in lowfor people to get together and interact.59,62,63 Social and
income neighborhoods were highly likely to lead to
cultural events are often held in community gardens.
other social and neighborhood issues being
Celebrations held there include weddings, birthday
addressed.69
parties, religious events, and neighborhood block
community gardens are informal gathering spaces, where people
“develop friendships, learn to share and help other people,
exchange plants, [and] help each other.”

Project support was provided by the national Urban and Community Forestry program of the USDA Forest Service, State and Private Forestry. Summary prepared by
Kathleen Wolf, Ph.D. and Mary Ann Rozance, M.S., May 20, 2013.

Alla referenser hittas på http://depts.washington.edu/hhwb/ - Skaparna till sidan ser gärna att man sprider materialet vidare.

Phytophthora – en biologisk bulldozer!
Med anledning av ett fantastiskt arbete av Johanna Witzell och Michelle Cleary ”Hantering av Phytophthora i sydsvenska lövskogar” 2017
har Johan Ö skrivit en sammanfattning. Hela deras arbete kan du läsa genom att klicka på följande objekt:

Hantering av phytophthora i sydsvenska lövskogar.pdf

Introduktion
Phytophthora, eller algsvampar som de kallas på
svenska, beskriver dem relativt väl då de främst trivs
i fuktiga, varmare miljöer, men det finns såklart
undantag. Phytophthora-riket består av hundratals
olika arter som finns spridda över hela världen.
Algsvampen är nog mest känd för att ha varit den
bidragande orsaken till den stora hungersnöden i
Irland på mitten av 1800-talet då dessa angrepp på
potatis resulterade i att runt en miljon människor dog
på grund av svält.

Pildammspark. Angreppen finns däremot spridda runt
om i Skåne och rapporter har även kommit om
angrepp i Småland. Tyvärr finns det även en del
missuppfattningar kring sjukdomen och ibland
förväxlas angreppen med exempelvis brandskador eller
vandalism.
Algsvampar förökar sig oftast mycket då det är varmt
och fuktigt, vilket har gjort att angreppen av
algsvampar blivit betydligt värre de somrar då vi både
haft ett mycket fuktigt klimat tillsammans med höga
temperaturer. Detta kan bli speciellt problematiskt
med tanke på de klimatförändringar som med stor
sannolikhet kommer leda till att vi får ökad nederbörd
tillsamma med ett varmare klimat.
Angreppssätt

Angripet träd i Pildammsparken Foto: Johan Östberg

De olika Phytophthora-arterna angriper ett stort antal
växter och de senaste åren har bokarna i södra
Sverige drabbats hårt av angrepp från i alla fall två
Phytophthora-arter (Phytophthora cactorum och
Phytophthora plurivora). Angreppen har även fått stor
medial uppmärksamhet, speciellt angreppet i
Pildammsparken i Malmö där media bland annat
skrivit att flera hundra träd behöver sågas ned och
dramatiseringar gjordes även av radioteatern där
lyssnarna fick uppleva en helt skövlad

Algsvampen angriper främst rötterna på träden, och
närmare bestämt finrotsystemen. Detta innebär att
trädets förmåga att ta upp vatten och näring radikalt
försämras, men däremot påverkas inte trädets stabilitet
nämnvärt. De angripna rötterna kan däremot bli en
ingångspunkt för olika sekundära skadegörare,
exempelvis jätteticka eller stubbdyna, som därmed kan
försämra trädets stabilitet. Om man som förvaltare
misstänker att ett träd har drabbats av Phytophthora
behöver man därför inte drabbas av panik, utan det
gäller istället att hålla koll på förekomsten av
sekundära skadegörare. Tyvärr har det förekommit fall
då träd ansetts som farliga endast på grund av att de
har misstänkta angrepp av Phytophthora (utan
sekundära skadegörare).

När väl finrotsystemet har angripits kommer det inte
tillräckligt med näring och vatten till trädets krona,
vilket gör att kronan blir gles och ibland får tidiga
höstfärger.

Gles krona till följd av angrepp Foto: Johan Östberg

Det är även vanligt att se längre glesare toppskott,
vilket är en del i trädets reaktion på stress. Det bör
emellertid påpekas att detta inte är något som är direkt Angripet träd i Pildammsparken Foto: Johan Östberg
karakteristiskt för just Phytophthora, utan det är ett
Träd som angripits av Phytophthora får sedan vanligtvis svarta fläckar
allmänt stressymptom som även kan förekomma om
på stammen Foto: Johan Östberg
trädet exempelvis har drabbats av ändrade
vattenförhållanden, grävskador eller angripits av andra förvaltningen har en dålig artvariation. Tänk själv vad
typer av skadegörare.
som skulle hända med de svenska städerna om en
sjukdom, exempelvis Phytophthora, drabbade linden?
Träd som angripits av Phytophthora får sedan
vanligtvis svarta fläckar på stammen, vilka oftast
En viktig del i arbetet med en ökad artvariation är att
förekommer i den nedre delen av stammen (men de
inte bara använda inhemska trädarter, då dessa oftast
kan även förekomma flera meter upp på stammen).
har ett dåligt skydd mot de Phytophthora-arter som
Dessa svarta fläckar är typiska symptom för
kommer från andra kontinenter. Många PhytophthoraPhytophthora-angrepp och efter några år brukar sedan arter har utvecklats tillsammans med trädarterna, vilket
barken lossna från dessa partier. Det sista skedet i
har gjort att träden fått chans att bygga upp olika typer
Phytophthora-agreppet är att trädet dör på grund av
av försvar för att minska algsvamparnas angrepp. När
de allvarliga rot- och stamskadorna som algsvampen
sedan Phytophthora-arterna byter kontinent, på grund
skapat.
av bland annat transporter av jord och växtmaterial
Skydd och behandling

kommer de till områden där träden inte har några
skydd mot algsvampen. Detta är en av anledningarna
till att angreppen fått så allvarliga konsekvenser.
Genom att plantera trädarter som redan har ett
naturligt försvar mot Phytophthora-arterna minskas
risken att hela trädbeståndet utplånas.

Som alltid när det gäller olika typer av sjukdomar och
skadegörare är det bästa skyddet att använda ett
varierat växtmaterial. Genom att blanda olika familjer,
släkten och arter minskar man som förvaltare risken
att en sjukdom helt utplånar trädbeståndet. Tyvärr
angriper många Phytophthora-arter ett brett spektrum
En annan metod kan vara att öka trädens naturliga
av arter, vilket gör att man trots en god artrikedom kan
försvar genom olika typer av gödning. Preliminära
förlora många träd.
studier har nämligen visat att gödning med fosfit kan
Däremot förvärras självklart situationen avsevärt om öka trädens vitalitet och därmed öka trädens

motståndskraft mot angrepp av Phytophthora. Vid ett Vill du veta mer om det senaste inom forskningen
försök som nu genomfördes mellan 2013-2015 i
kring Phytophthora? Följ då denna länk där du kan
Pilsammansparken testades just denna metod.
ta del av Johanna Witzell och Michelle Clearys arbete:
https://www.skogssallskapet.se/forskning/allaprojekt/projekt/2015- 01-27- hantering-avphytophthora-skador- i-sydsvenska- lovskogar.html
Text: Johan Östberg
Ordförande, Svenska Trädföreningen
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