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KRÖNIKA

Foto: Mikaela Bergemalm/Tidskriften Landskap.

I

coronakrisens spår har egentligen ingen av
oss kunnat undgå att drabbas på olika sätt
av följderna efter utbrottet av Covid-19.
Det handlar om verksamheter och ekonomi,
men också om begränsningar i vår rörlighet
i vardagen och inte minst våra arbets- och familje
situationer. I skrivande stund är läget allvarligt och i
Trädföreningen tog vi mot bakgrund av Folkhälso
myndighetens rekommendationer för några veckor
sedan det mycket tråkiga, men samtidigt logiska
beslutet, att ställa in alla inplanerade kurser och
arrangemang fram till och med den 17 maj.
Vi är med det sagt otroligt tacksamma för ert
tålamod och er förståelse och hoppas nu att flertalet
av er som var anmälda till kurserna har möjlighet att
boka in höstens nya kursdatum, som nu läggs upp
efterhand i vårt Kalendarium på www.tradforeningen.org/event
Kursverksamheten är en bärande del av föreningens syfte och då även en viktig del av
vår kärnverksamhet som vi alla är beroende av. Vi är därför också så tacksamma för våra
kursledare som med mycket kort varsel kunnat boka in nya datum för att vår kursverksamhet
ska kunna återupptas igen. Det blir en intensiv höst för oss alla, men först och främst att vi
nu med gemensamma krafter reder ut den här krisen – både i företag och verksamheter, men
även på det personliga och globala planet.
Den senaste informationen gällande föreningens hållning i Covid-19-frågan och eventuella
nya kopplade styrelsebeslut kan nås via länken www.tradforeningen.org/covid-19
EKONOMISK VÄRDERING AV TRÄD

I detta vårnummer av medlemsmagasinet Trädbladet är en av inriktningarna och ett av våra
teman den allt viktigare frågan om ekonomisk värdering av träd. En handfull erfarna trädvärderare delar generöst i sina artiklar med sig av kunskaper och viktiga insikter, och belyser
från olika relevanta synvinklar när det handlar om värderingar som utförs i branschen i dag.
Träden har en alltmer utsatt position och vi ser att förtätningen som en del av det moderna
samhällsbyggandet hela tiden påverkar livsbetingelserna för våra träd. Skadade träd eller träd
som fälls olovligen kommer därför tyvärr och sannolikt inte bli mindre vanligt i framtiden.
Positivt i sammanhanget är att vi besitter förmågan och idag även har många bra verktyg
för att hantera frågor om trädvärdering, såsom värderingsmodeller och även möjligheter till
kompetensutveckling på området. Det är vidare skulle jag säga idag endast en liten andel av
offentliga upphandlingar eller exploateringsavtal som inte har tydliga och bra föreskrifter när
det gäller trädvärderingar och trädviten. Vi ser även tecken på en positiv förändring när det
gäller kravet på yrkeskompetens hos dem som bygger och gräver nära befintliga träd. Det
gäller nu bara att vi hjälps åt, dels att se till att leva upp till kraven och inte minst att vi alla
också fortsätter att sprida kunskap om träden och deras samhällsviktiga nyttor och värden!
MER DIVERSITET I TRÄDFÖRENINGEN!

Före årsskiftet gjorde föreningen en mycket behövlig översyn av diversiteten i Svenska
Trädföreningen. Ja, det var hög tid att frågan prioriterades. I artikeln om diversitet i
Trädföreningen lyfter därför artikelförfattarna viktiga frågor när det handlar om diversiteten
bland våra medlemmar och även frågor när det handlar om könsfördelningen i styrelsen,
och även bland våra anlitade kursledare och föreläsare. I styrelsen kommer vi fortsatt arbeta
med dessa frågor och vi vill i senare nummer av Trädbladet hålla er som medlemmar löpande
informerade om vad vi åstadkommit när det handlar om att förbättra diversiteten i föreningen.
Med hälsningar från styrelsen
Peter Sandberg
Ordf. Svenska Trädföreningen

4 Trädbladet Nr 1 • 2020

PÅ GÅNG

Träddagarna 2020
• Årets Träddagar äger rum den
4-5 november i Uppsala. Efter förra
årets mycket lyckade workshop dagen
efter konferensen, anordnar vi även i år

en workshop direkt efter konferensen,
alltså den 6 november. Workshopen leds
av Henrik Sjöman, som även är en av
konferensen talare!

De två konferensdagarna består som
vanligt av ett stort antal talare som på
olika sätt kommer att beröra frågor kring
träd och dess förvaltning. De talare vi
speciellt vill lyfta fram är Rhonda Wood
som är trädansvarig på Disneyland i
Kalifornien. Hon kommer att berätta
om hur trädvård går till på en av de mest
kända nöjesparkerna i världen. Keith
Sacer från Barcham Trees i Storbritannien
kommer i sin presentation berätta hur de
som plantskola arbetar med att förhindra
att olika typer av invasiva skadegörare
tar sig till Storbritannien. Till sist vill vi
även lyfta fram Jessica Quinton som har
forskat kring hur Malmö kyrkogårdsförvaltning arbetar med sitt trädbestånd
och hur trädförvaltningen skiljer sig mot
Kanadensiska kyrkogårdsförvaltningar.
Mer information och anmälan
finns på vår hemsida!

ISA 2021!

• Svenska Trädföreningen är otroligt glada över att ha fått det
stora förtroendet att vara värdar för ISA (International Society
of Arboriculture) stora konferens och VM i Trädklättring!
Sedan ISA började anordna konferenser 1924 har de endast
varit utanför Nordamerika två gånger (1998 i Birmingham,
Storbritannien och 2011 i Parramatta, Australien).
VM i Trädklättring äger rum den 10-12 september 2021
i Fælledparken i Köpenhamn.
Konferensen äger rum den 13-15 september 2021 på
Clarion Hotel & Congress Malmö Live, i Malmö. Det
kommer även hållas kurser och workshops veckan innan,
8-12 september.

Mer information finner du på www.isa2021.com
Vi räknar med över 1 000 deltagare från hela världen
så boka redan nu in dessa datum!

Kursprogrammet
för 2020 och 2021
• Svenska Trädföreningen har, efter
Covid-19 krisen, nu flyttat samtliga
kurser från våren till hösten och alla
kurser går nu att hitta på vår hemsida
www.tradforeningen.org/event
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Vi har även börjat släppa kurser för
2021 så att ni i god tid kan boka in våra
många intressanta kurser, certifieringar
och andra arrangemang!

NOTISER

Sök pengar genom
Svenska Trädföreningen!
• Svenska Trädföreningen vill med ekonomiska medel stötta utvecklingen
kring stadsträd. Sedan något år tillbaka har därför en modell tagits fram för
att kunna erbjuda föreningens medlemmar medel till olika typer av aktiviteter
som främjar kompetensutvecklingen inom branschen.
Alla yrkeskategorier är välkomna att söka pengar och ditt projekt kan
exempelvis handla om säkerhet och klättring, artval, ståndort och växtförutsättningar, och även plantering och skötsel av stadsträd. Har du en idé kring
träd som du vill testa, ser du ett tema för ett möte du vill anordna, eller en
aktivitet du vill bjuda in till?
Via länken www.tradforeningen.org/utlysning hittar du mer information om
hur du går tillväga för att söka medel från Svenska Trädföreningen.
Vi tar emot ansökningar löpande och för er som söker större belopp kan
ansökningar lämnas in vid 2 tillfällen under året, 15 april och 15 oktober.

Trädportalen
har flyttat
• Den 27 mars flyttade rapporteringssystemet
för skyddsvärda träd, Trädportalen, in i
Artportalen. Därmed blir det möjligt att
rapportera och söka bland t.ex. gamla ekar,
almar och lindar med tillhörande special
parametrar som stamomkrets, trädstatus och
omgivning.
www.artdatabanken.se/sok-art-och-miljodata/
artportalens-nyhetsflode/valkommen-att-rapportera-skyddsvarda-trad-i-artportalen

Du har väl inte missat
hemsidan om träd och hälsa
• Under Träddagarna i Malmö 2018 presenterade Kathy Wolf sin hemsida Green
Cities: Good Health vilket är en fantastisk resurs för alla som vill ha argument för att
plantera mer träd i städerna. Hemsidan innehåller mer än 200 vetenskapliga artiklar
med färdiga sammanfattningar.
Besök sidan här www.depts.washington.edu/hhwb

Veteranisering av tallar
• Kan lågproduktiv tallskog användas för att stärka och bevara den biologiska
mångfalden? Det hoppas Mats Dynesius från SLU. Genom att ge tallar skador som
liknar dem som uppstår vid brand vill han öka tillgången på senvuxen, kådimpregnerad
tallved i ljusa, varma lägen, en bristvara i skogslandskapet.
www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/vill-goera-laagproduktiva-skogar-till-guldklimpar-foer-naturvaarden-2967126
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Vad avgör
ett träds
värde?
• 2011 skrev Per Stjernberg en längre
artikel om ekonomisk värdering av
träd, vad som påverkar värderingar
och hur olika modeller fungerar.
Artikeln finns nu åter tillgänglig på
Svenska Trädföreningens hemsida
www.tradvardering.nu

de Gourét Patrick
Litchfield 1955–2020

V

år vän och kollega har
sorgligt nog lämnat oss
alltför tidigt efter en kort
tids sjukdom. Många av
oss känner till de Gouréts
stora betydelse för den moderna trädvården
i Sverige men även utomlands och har
alltid sett honom som ett självklart inslag
på mässor och i föreningslivet. Alltid lika
vänlig, lyssnande och aldrig långt från ett
skratt.
När han kom till Sverige i början på
80-talet och startade sitt företag, Svensk
Trädvård 85 (numera Svensk Trädvård &
Utbildning AB) fanns inga andra företag
i Sverige som arbetade med trädvård på
heltid. Visst var vi många som beskar och
fällde träd men då oftast under vinterperioden. Sommaren var till för övrig
park- och trädgårdsskötsel. Träd beskars
från stegar och liftar och det fanns ett
fåtal som ägnade sig åt friklättring i träd
men inte alls på samma säkra vis som de
Gourét och hans arborister från Svensk
Trädvård. Många var vi som lockades av att
arbeta på heltid med träd och trädvård men
inte hade de ekonomiska möjligheterna
att åka utomlands för att utbilda oss.
Då var Svensk Trädvårds kurser och
utbildningar, jämte SLU:s och Klaus
Vollbrechts kurser oumbärliga.
Personligen träffade jag de Gourét för
första gången på en park- och trädgårdsmässa i södra Sverige i slutet på 80-talet.
Så var det väl för flera av oss fram till för
något år sedan, vi fann de Gourét ståendes bakom sitt bord med de senaste böckerna och utrustningen inom trädvård. På
mässor och på Träddagarna.
SPRIDANDE AV KUNSKAP

Kurserna och utbildningarna som de
Gourét höll kännetecknades av bland
annat disciplin och ordning. Safety first!
”– Vilket arbetsredskap är det absolut det
viktigaste?” Hjärnan var det givna svaret

Kungsträdgården 2017.
Foto: Anders Ohlsson Sjöberg

samt vikten av att tänka på säkerhet och
planering. Vi som var på fortbildningskurs i Husqvarna 1998 för att ta del av
ny teknik och nya kunskaper hade även
planerat för lite social samvaro med
några öl efter kursdagens middag på
lördagskvällen. Det var inte de Gouréts
planer. Han underhöll oss alla istället med
brittiska instruktionsfilmer inom klättring
och ville få till en diskussion om säkerhet
i arbetet under kvällen. Och så blev det,
att ödsla tid på öldrickande och skvaller
inom branschen var inte de Gouréts
melodi.
Senaste tekniken och redskapen
presenterades av Svensk Trädvård varje år
på seminarium, mässor och fortbildnings-
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kurser och självklart så tog vi till oss allt det
nya. Vem minns inte den revolutionerande
markluftningsmaskinen, Terralift? Eller
den första trädsonderingsmaskinen,
DDD200? Den första kronstabiliseringsutrustningen bestående av bland annat
träskruvar och stålvajer fick tack och
lov även det sin moderna efterträdare
tack vare de Gourét. Utvecklandet av
kambiumskyddet ’cambium saver’ och
klätterselen som idag har flera efterföljare.
Ständigt nya och bättre produkter togs
fram. Svensk Trädvård och de Gourét var
inte bara innovatör utan även huvudleverantör av den senaste utrustningen,
materialet och litteraturen under flera
decennier.

Trädklättningskurs i Stockholm 1990. Foto: Anders Ohlsson Sjöberg

Huskvarna maj 1998. Foto: Anders Ohlsson Sjöberg

SAMARBETET MED ISA

I samband med att ISA:s (International
Society of Arboriculture) skandinaviska
avdelning höll sitt seminarium ute vid
Stora Skuggan på Norra Djurgården
i Stockholm i mars 1993, passade de
Gourét på att ordna Sveriges första SM i
trädklättring. Tanken var god, självklart så
måste även Sverige ha sitt eget mästerskap!
Hans sedvanliga driv, entusiasm och
envishet avtog inte trots det låga deltagarantalet och det kraftiga snöovädret under
tävlingen.
När Svenska Trädföreningen bildades
1992 så deltog naturligtvis de Gourét
på mötet. Han informerade de övriga
mötesdeltagarna om det nybildade
European Arboriculture Council (EAC).
Han påtalade vikten av att Sverige skulle
gå med i EAC då vi troligen senare
skulle bli medlemmar i den Europeiska
unionen. Självklart valdes de Gourét till
Sveriges representant i nämnda forum för

Kärlingberga 1995. Foto: Anders Ohlsson Sjöberg

Huskvarna maj 1998.
Foto: Anders Ohlsson Sjöberg

att ta tillvara Sveriges intressen vad gäller
normer och standards gällande säkerhet
inom yrket. Så även här hemma i Sverige,
en tidig dialog med Arbetarskyddsstyrelsen
(numera Arbetsmiljöverket) möjliggjorde
att regler ändrades och anpassades så
att branschen kunde utvecklas och att
yrkesgruppen klättrande arborister kunde
fortsätta sitt arbete på ett säkert sätt.
DET INTERNATIONELLA ARBETET

Han fortsatte att vara styrelseledamot
i Svenska Trädföreningen, från starten
1992 fram till 2010. Tidigt blev de
Gourét även Svenska Trädföreningens
representant i ISA för att så småningom
även bli President 2015–2016 i denna
internationella förening med över
22 000 medlemmar världen över. Hans
engagemang för klättrande arborister och
för utveckling av utrustning har inspirerat
många runtom i världen. 2017 tilldelades
de Gourét det årets Millard F. Blair-pris
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av ISA, för sina enastående insatser för
att främja det praktiska trädvårdsarbetet
världen över.
Ständigt på resande fot, en internationell
och flerspråkig ambassadör för oss alla
inom yrket, som funktionär vid träd
klättringstävlingar eller vid konferenser.
Vi i Stockholm lyckades dock fånga
honom för ett uppdrag i Kungsträdgården
sommaren 2017. De riksbekanta almarna
behövde hans professionella utlåtande
om den gamla kronstabiliseringen. Han
var som vanligt vänlig och ödmjuk och
utförde uppdraget med sitt sedvanliga
lugn och professionalism. Så det där
leendet och det karaktäristiska lågmälda
skrattet. Vi är många som saknar de
Gourét! Vi kommer sent glömma honom
och hans betydelse och insatser för oss
alla inom yrket.
Anders Ohlsson Sjöberg,
Arbor Konsult AB

Diversitet i Svenska
Trädföreningen
Svenska Trädföreningen har de senaste sju åren haft en otrolig utveckling i antalet
medlemmar där vi gått från 193 medlemmar 2013 till 770 den 1 januari 2020! Detta är
fantastiskt kul, men samtidigt innebär det att vi som förening måste ta ett större ansvar
då vi representerar en större andel av de som arbetar med trädfrågor i Sverige.
FÖRFATTARE: JOHAN ÖSTBERG OCH PETER SANDBERG

O

m vi ser till yrkesför
delningen bland våra
medlemmar så är
merparten arborister eller
från kommuner, men vi
har även en relativt stor andel studenter.
Föreningen måste däremot bli bättre
på att nå de övriga aktörerna, såsom
bostadsbolag, kyrkogårdsförvaltningar
och plantskolor.
En mycket viktig fråga för Svenska
Trädföreningen är diversitet, inte bara
gällande yrkeskategorier, och som en del
av detta valde föreningen att, vid den
senaste stadgerevisionen, tydliggöra att
”Valberedningen ska efter bästa förmåga
hitta ledamöter och suppleanter som
speglar föreningens medlemmar”. Detta
är ingen lätt uppgift då diversitet i detta
sammanhang betyder allt från de tidigare
nämnda yrkesgrupperna, men även
geografisk spridning, ålder, erfarenhet och
könstillhörighet.
I denna artikel vill vi lyfta en av dessa
aspekter, nämligen fördelningen mellan
män och kvinnor bland våra medlemmar.

HUR GJORDE VI STUDIEN?

Svenska Trädföreningen följer självklart
GDPR och vi samlar därför inte in mer
uppgifter än vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet. Av denna anledning
samlar vi inte in uppgifter kring om våra
medlemmar är kvinnor eller män, så får
att kunna undersöka hur fördelningen
mellan dessa två grupper gick vi igenom
samtliga namn och klassade dem manuellt.
Det finns såklart vissa brister i denna
metod då det finns namn som inte direkt
går att klassificera som kvinnor eller män,
exempelvis Kim, Robin och Alex (vi valde
att klassa vartannat könsneutralt namn
som man och vartannat som kvinna), men
också för att vi inte vet vilket pronomen
som den enskilda personen önskar. Då vi
vill följa GDPR och ändå kunna genomföra studien får vi därför bortse från denna
faktor, även om den självklart är viktig.
HUR SER DÅ FÖRDELNINGEN UT?

Könsfördelningen mellan män och kvinnor
bland Svenska Trädföreningens medlemmar
är tyvärr rätt dålig där kvinnorna endast
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står för runt en tredjedel av medlemmarna,
vilket är något som vi i föreningen måste
arbeta hårdare på att åtgärda.
Det finns däremot stora skillnader
mellan de olika yrkeskategorierna. Bland
bostadsbolagen, kommunerna och
konsult/arkitekt dominerar kvinnorna,
men samtidigt finns det vissa grupper där
könsfördelningen är mycket problematiskt
framförallt bland arboristerna.
Det mest problematiska är att vi inte
ser någon förändring i könsfördelningen
hos våra studenter, vilka har samma
fördelning som föreningen i stort.
VAD GÖR FÖRENINGEN?

Sedan flera år har Svenska Träd
föreningens styrelse haft en jämn, eller
nästan jämn, könsfördelning. Även om
en styrelse inte är hela föreningen ger det
en viktig signal till alla som funderar på
att engagera sig. Dagens styrelse består av
sju män och fem kvinnor. Detta är inte
en jämn fördelning, men samtidigt har
valberedningen lyckats få representation
från kommuner, konsultföretag, arborist

Yrkeskategori

Andel män

Andel kvinnor

Antal män

Antal kvinnor

Arborist

84%

16%

179

34

Bostadsbolag

47%

53%

7

8

Entreprenör/Anläggare

77%

23%

36

11

Kommun

41%

59%

84

122

Konsult/arkitekt

33%

67%

10

20

Kyrkogårdsförvaltning

57%

43%

8

6

Naturvårdare

73%

27%

11

4

Plantskola

65%

35%

11

6

Senior

75%

25%

3

1

Student

67%

33%

82

40

Utbildning/forskare

67%

33%

18

9

Övrigt

78%

22%

14

4

Alla

64%

36%

463

265

företag, universitet och kyrkogårds
förvaltningar.
Styrelsen arbetar även på att ha en
så jämn könsfördelning som möjligt
bland talarna på Träddagarna, vilket är
föreningens största arrangemang. Detta
är även något som uppmärksammats
bland er medlemmar när vi läst igenom
utvärderingarna och vi hoppas att
detta aktiva arbete kan smitta av sig till
konferenser som andra inom branschen
arrangerar.
Svenska Trädföreningen har även
arrangerat eller ekonomiskt stöttat

Womens Arbcamp, vilket är ett mycket
viktigt arrangemang som vi hoppas kan
både stötta och inspirerar fler kvinnor att
arbeta inom branschen.
Men, med detta sagt är det fortfarande
mycket som vi behöver bli bättre på.
Ett tydligt exempel på ett område där vi
måste förbättra oss är våra kurser. Av de
21 kurser som föreningen arrangerar under
2020 leds endast en (!) av en kvinna
och av de 11 kursledarna är endast två
kvinnor. I branschen finns det självfallet
ett stort antal kvinnor som leder eller
kan leda kurser. Här finns det därför inga

ursäkter, vi måste bli bättre!
Detsamma gäller SM i trädklättring
där vi förra året tyvärr endast hade tre
kvinnliga tävlande av de 38 som totalt
ställde upp i tävlingen. Här måste vi
också bli betydligt bättre!
Svenska Trädföreningen är Sveriges
största branschorganisation för människor
som arbetar med och intresserar sig för
träd i staden, men vi behöver samtidigt
er hjälp för att vi ska kunna få en bättre
diversitet inom vår viktiga bransch. Tänk
därför på vad du i din arbetsvardag kan
göra för att öka diversiteten!

www.gronytekonsult.se
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Vinnare av Svenska
Trädföreningens tävling
under Träddagarna 2019!

U

nder Träddagarna 2019
fick över 240 deltagare
lyssna på 17 talare från
fyra olika länder. Som
en del av Svenska Trädföreningens mål att få en ökad förståelse
mellan olika yrkesgrupper fanns det en
stor variation bland talarna, vilket gjorde
att exempelvis arborister fick en ökad
förståelse för kommunal förvaltning,
samtidigt som förvaltarna fick lära sig
mer om trädens fysiologi. Svenska Trädföreningen hoppas att dessa möten gör att
deltagarna får större respekt för de olika
yrkesgrupperna som tillsammans arbetar
för att förbättra förutsättningarna för
träd, oavsett växtplats.
Under Träddagarna 2019 anordnades
även en tävling där deltagarna kunde
välja mellan en gratis registrering till
Träddagarna 2020 (som arrangeras den
4-5 november i Uppsala), ett års prenumeration på Tidskriften Landskap och ett
års prenumeration på tidningen Utemiljö.
Förstapriset gick till Arvid, andrapriset till
Viktor och tredjepriset till Teresia. Stort
grattis till!
Svenska Trädföreningen ser fram emot
att se många av er på Träddagarna 2020
den 4-5 november i Uppsala!

Peter Sandberg,
ordförande för
Svenska Träd
föreningen hälsar
välkomna till
Träddagaran 2019

2019 års värdstad Växjö.

Sofie Adolfsson Jörby, Enhetschef på
Stad och Land, Boverket, presenterade
om Träd i samhällsplaneringen.

Göran Svantesson, Stadsträdgårdsmästare i Växjö
hälsade välkommen till 2019 års Träddagar.
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Alnarpsmodellens
historia
Den 16 juni 2011 anordnade
Göran Nilsson på SLU Alnarp en
nätverksträff i Jönköping för att
diskutera projekt som handlar om
att utveckla området Värdering av
stadsträd. Denna träff blev start
skottet för arbetet med att ta fram
Alnarpsmodellen, som nu är en av
de mest använda modellerna för
ekonomisk värdering av träd i
Sverige. Men målsättningen med
detta möte var inte att ta fram en
ny modell, utan utgångspunkten
var att skapa en samsyn kring
ekonomisk värdering, vilket var
något som vid denna tidpunkt
saknades i Sverige.
FÖRFATTARE: JOHAN ÖSTBERG

F

ör att driva arbetet skapades
en arbetsgrupp, ledd av Johan
Östberg och Anders Kristoffersson på SLU, med stor
uppbackning från förvaltare
och andra intressenter i Sverige. Vid de
första mötena diskuterades vilken av de
modeller som redan användes i Sverige
som vi skulle kunna utgå ifrån, och göra
små justeringar i, för att på så sätt göra
att modellen nådde upp till de krav som
arbetsgruppen hade. Dessa krav var bland
annat att trädens biologiska värden skulle
värderas, att modellen skulle vara enkel
att uppdatera och en tydlighet i de olika
parametrarna.
Den modell som gruppen fastnade

för var VAT03 (Værdisætning Af Træer),
som skapades i Danmark 2003, och vi
lade ned mycket arbete på att översätta
denna modell till svenska. Under arbetet
väcktes däremot frågor kring de värden
som modellen resulterade i och hur de
olika faktorerna som påverkade värdet
skulle tolkas. I och med denna och andra
diskussioner fattade gruppen beslutet att
vi var tvungna att skapa en ny modell,
vilket till slut blev Alnarpsmodellen.
ALNARPSMODELLEN I KORTHET

Alnarpsmodellen är, mycket förenklat, en
modell som svarar på frågan ”Hur mycket
kostar det att få tillbaka samma träd, av
samma art och kondition, på samma plats
som det värderade trädet?”. Detta är en
enkel fråga att svara på för mindre träd,
då dessa finns i de vanliga plantskole
katalogerna, men det blir betydligt svårare
när det handlar om större träd och det
är egentligen därför värderingsmodeller
behövs.
Efter en del modellerande och genom
att utöka arbetsgruppen med Johan
Sjögren, som då var doktorand i fysik,
skapades en modell som bygger på trädets
tvärsnittsarea på 1 meters höjd, alltså hur
många kvadratcentimeter som det finns
i snittytan vid en meters höjd. Detta är
en enkel, men smart lösning, som går att
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översätta till ”Hur många små träd behövs
för att komma upp i samma stamarea
som det värderade trädet”.
Då många träd har olika typer av
skador och nedsatt vitalitet kompletterades
modellen med en reduktion baserat
på om trädet hade rot-/stambasskador,
stamskador, kronskador och/eller nedsatt
vitalitet, vilket till stor del bygger på
VAT03-modellen. Detta betyder att ett
vitalt träd utan några skador inte får
någon reduktion, medans ett dött träd
inte får något ekonomiskt värde. Detta
var en mycket känslig fråga då vi hade
haft som utgångspunkt att även värdera
biologiskt värdefulla träd, men då modellen
utgår från plantskolornas prissättning
gick det inte att även värdera döda träd
eftersom det inte finns någon plantskola
som säljer döda träd i olika storlekar (!).
Den sista delen i modellen var frågan
om kostnaden för att plantera och sköta
trädet fram tills det blivit etablerat på
platsen. Genom undersökningar kunde
vi få fram att det kostar ungefär 70 kr
per kvadratcentimeter att plantera och
etablera ett träd, med en startkostnad på
10 000 kr för parkträd och 20 000 kr för
gatuträd. För att skapa en viss begränsning
i återanskaffningskostanden sattes en
maxgräns på 75 000 kr för parkträd och
85 000 kr för gatuträd.

Fastigheten utanför Visby där den olovliga trädfällningen ägde rum.
En stubbe av en av de olovligt
fällda träden utanför Visby.

2013, drygt två år efter den nät
verksträffen i Jönköping, släpptes så
Alnarpsmodellen 1.0 via hemsidan
www.tradvardering.nu
DE OLIKA VERSIONERNA

Det är först när en modell börjar användas
i praktiken som det går att se om den
fungerar och vilka justeringar som behöver
göras. Detta gällde också för Alnarps
modellen och vi har genom åren släppt
fyra versioner av modellen (Version 1,
2.0, 2.1 och 2.2). Då vissa styrdokument
refererar till specifika versioner av Alnarpsmodellen finns självklart samtliga versioner
att ladda ner på Alnarpsmodellens hemsida
www.tradvardering.nu . Men varför har vi
släppt fyra olika versioner under sju års tid?
En av anledningarna till de många
versionerna är att vi haft mycket aktiva
användare av Alnarpsmodellen, som varit
snabba på att ge oss feedback på vad som
fungerar och vad som tyvärr inte har
fungerat. Detta har varit ovärderligt för
det fortsatta utvecklandet av modellen och
det är också därför vi valt att uppdatera
modellen så ofta.

Den stora skillnaden mellan version
1.0 och 2.0 är att skaderegleringen inte
fungerade som vi tänkt oss. När vi utformade modellen kändes det logiskt att
en värderare skulle göra två värderingar,
en före skadan och en efter att skadan
skett, och därmed beräkna värdeminskningen mellan de två värderingarna.
Problemet var att den skadereglering

TRÄDVÅRD

som vi tagit fram rent teoretiskt gjorde
det möjligt för någon att ta bort hela
trädets krona utan att skaderegleringen
resulterade i en minskning på mer än
50 %. Detta är såklart orimligt och
därför valde vi att göra om just skade
regleringen så att det gick att utkräva
full ersättning om trädet rot/stambas,
stam eller krona skadats mer än 50 %.

NATURVÅRD
BIOENERGI

www.jacksonstradvard.se
STOCKHOLM
08 410 470 70
info@jtvab.se

GÖTEBORG
076 633 33 90
infovast@jtvab.se
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SKARABORG
076 633 33 90
infovast@jtvab.se

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

En bidragande orsak till den senaste uppdateringen, vilket resulterade i Alnarps
modellen 2.2. var att Högsta Domstolen
den 2 april 2015 meddelade sin dom i
ett rättsfall som gällde just ekonomisk
värdering av träd. Då domen innehöll
många felaktigheter och hade stor påverkan
på ekonomisk värdering av träd valde vi
att lägga till flera förklarande stycken i
Alnarpsmodellen, för att på så sätt kunna
bemöta Högsta Domstolens dom.
Fallet gällde fyra tallar som olovligen
sågats ned på en fastighet strax utanför
Visby mellan den 23-24 juni 2010.
Tingsrätten och Hovrätten hade tidigare
utdömt skadestånd på 174 500 respektive
181 507 kronor för de fyra träden, men
detta minskades sedan till 33 600 kronor
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.
VAD ÄR LIKVÄRDIGT?

En viktig term i domen 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 medans Högsta
Domstolen förde ett djupare resonemang
kring denna för oss viktiga term. Högsta
Domstolen 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 Högsta Domstolens 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.”
Även om detta kan kännas tungt så
gäller det istället att värderaren ska 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 lik
värdiga de nedtagna, och för självsådda
träd gäller det att ta fasta på Högsta
Domstolens skrivelse att det främst är när
de skadade träden är planterade.
KUNSKAPSBRIST

En annan fråga som är värd att ta upp är
den bristande kunskap som finns i landets
domstolar, inklusive hos Högsta Domstolen. Under ett seminarium i Göteborg
(där även en av domarna från Högsta
Domstolen medverkade) togs bland annat
frågan om ”växande träd kan ersättas”
upp, vilket Högsta Domstolen i sin dom
inte ansåg möjlig. Vi som arbetar inom
branschen vet såklart att det går att hitta

Arboristbutiken är en e-butik fylld med utrustning riktad mot arborister,
trädklättrare samt yrkesgrupper med inslag av reparbete.
Arboristbutiken erbjuder produkter av proffskvalité till ett attraktivt
pris, snabba leveranser och personlig service.
www.arboristbutiken.se
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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. Detta finns nu även med i
rapporten för Alnarpsmodellen 2.2.
Vi får aldrig glömma att det är vår uppgift att förklara varje del av värderingen
på ett tydligt och förståeligt sätt, annars
är risken stor att domstolarna inte förstår
och istället gör sin egen bedömning, utan
att ta hänsyn till vår kunskap.
EN LÅNG PROCESS

Vi var nog många som tänkte att
modellen direkt skulle användas av alla
som arbetar med trädvärdering i Sverige,
men att ändra hur värdering av träd görs
är något som tar mycket lång tid. Detta
beror dels på att användarna måste lära
sig den nya modellen och dess för- och
nackdelar. Men det handlar också om att
olika typer av styrdokument, exempelvis
grävningsbestämmelser, hos förvaltarna
måste uppdateras.

Såhär sju år efter att modellen släppts
börjar vi äntligen se att modellen blivit
mer allmänt vedertagen och hur den
används vid ett stort antal olika projekt,
rättsfall och för att på olika sätt kunna
skydda träd. Men, det kommer troligen ta
många åt till innan den är fullt accepterad
för all värdering av träd som inte är produktionsskog och det kommer garanterat
att krävas nya uppdateringar!

AVSLUTNING

2018 beslutade skaparna av Alnarpsmodellen (Anders Kristoffersson, Johan
Sjögren och Johan Östberg) att donera
modellen till Svenska Trädföreningen.
Anledningen till detta beslut var att
modellen kräver en långsiktig förvaltning,
en organisation som håller modellen
uppdaterad och garantera att modellen
alltid är tillgänglig och gratis för alla!

Läs mer!

Alnarpsmodellen, inklusive alla tidigare utgåvor och mer material
www.tradvardering.nu
Intervju om ekonomisk värdering:
www.poddtoppen.se/podcast/1465227299/tradpodden/09-vad-kostar-ett-trad-med-johan-ostberg
Östberg J. & Sjögren S. (2016) The Linear Index of Tree Appraisal
(LITA) Model for Economic Valuation of Large Urban Trees in Sweden.
Artikeln i pdf-format går att läsa här http://joa.isa-arbor.com/request.
asp?JournalID=1&ArticleID=3378&Type=2
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Alnarpsmodellen
– ett fungerande verktyg
för ekonomisk värdering
Olovlig fällning, onyktra bilförare,
byggprojekt, trädflytt, ja det
finns flera anledningar till att jag
får frågan ”Kan du hjälpa mig
med värdering av träd?”. Svaret
idag är självklart ja tack vare ett
verktyg som kallas för Alnarps
modellen, eller rättare sagt
”Ekonomisk värdering av åter
anskaffningskostnaden för träd
– Alnarpsmodellen 2.2”.
FÖRFATTARE: FIONA CAMPBELL,
KONSULTERANDE ARBORIST

NÄRNATUREN – VÄSTSVERIGE AB

M

odellen är dock inte
självklar för alla
parter som kommer
i kontakt med den,
detta då alla parter
i tvister kring trädvärderingar inte ser
på resultatet på samma sätt. Modellens
sätt att beräkna har ifrågasatts. Att sätta
ett ekonomiskt värde på träd med just
Alnarpsmodellen är ingen självklarhet
men jag har valt att använda modellen av
den enkla anledningen att jag tycker att
den fungerar. Den är enkel att använda
och den är användarvänlig. Excelmallen
kräver inte allt för mycket grunddata och
när allt är inmatat finns det ett resultat
klart för användning vid olika typer av
utredningar.
Modellen känns genomtänkt och
rättvis och den ger inte allt för mycket
utrymme för personliga tolkningar som
kan påverka resultatet. Om flera utför
samma värdering är det tänkt att alla ska
komma fram till samma slutsats, dvs.
samma återanskaffningskostnad.
För mig är detta viktigt, då jag vill arbeta

Fiona Campbell i Brunnsparken i Göteborg.

med verktyg som har en vetenskaplig
grund. Att samma värdering kan nås av
olika aktörer inger en känsla av tillit, det
blir mindre utrymme för ifrågasättanden
vilket i sin tur inger förtroende för både
värderingen och den som utför den.
Detta kan inte annat än att båda gott för
modellens etablering bland försäkringsbolag, advokater, domstolar, kommuner,
med flera. Det är också av stort värde
för trädvårdsbranschen att det finns ett
värderingssätt som vi kan enas om.
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RELEVANT OCH AKTUELL

Jag började använda modellen när den
först publicerades (2013). Jag uppskattar
att den är på svenska och att den har
uppdaterats och förbättrats under åren.
Modellen förvaltas idag av Svenska Trädföreningen och jag hoppas att föreningen
fortsätter med att underhålla den med
relevanta uppdateringar och förbättringar.
Det behövs om modellen ska fortsätta
vara både relevant och aktuell, och bidra
till att vara ett verktyg som hjälper oss

Lyckad trädflytt i Kungsbacka.
Lindar vid stationen i Kungsbacka.

Resultatet av en onykter bilförare.

att skydda de träd den representerar.
Modellen behöver utvecklas lika mycket
som de olika användningsområden som
den används för. På min önskelista på
förbättringar finns regelbundna pris
uppdateringar, en tydligare mall för
vitesbelopp och utbildning för personer
som utför värderingsutlåtanden.
De kostnader för återanskaffning
som har beräknats fram under åren har
ifrågasatts och även framtida värderingar
kommer att ifrågasättas, men skam den
som ger sig. Under de år jag har använt
modellen har de flesta juridiska fall gått
till förlikning, men jag upplever att det
finns en viss förändring kring attityden,
det känns som om värderingar numera
bemötts med mindre förvåning och det

känns som att de kostnader jag presenterar
inte är så ögonbrynslyftande som när jag
började använda modellen. Jag har till och
med haft en värdering som utbetalades i
sin helhet, utan ett enda frågetecken. Den
dagen var jag glad, det kändes som att
”äntligen” tas modellen på allvar.
ETT VÄRDIGT VÄRDERINGSSÄTT

Detta har alltid varit mitt mål med att
använda Alnarpsmodellen, att det ska
finnas ett värdigt värderingssätt som
tas på allvar, som är på riktigt, som ger
utdelning för förlust av träd och som
bidrar till att skydda träd från onödiga
skador i olika sammanhang. Det ska
finnas en allvarlig återanskaffnings
kostnad för träd som utsätts för olovlig
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fällning, onyktra bilförare, för träd som
påverkas av byggprojekt där grävmaskiner
dundrar fram och för förvaltningar som
vill visa att etablerade träd är värda att
flyttas. Modellen kan användas och har
använts av ett antal olika anledningar, den
är en del av min vardag och är för mig ett
uppskattat verktyg.

Läs mer!

Information om modellen
finns att läsa om på
www.tradvardering.nu

Ett aktuellt
trädvärderingsfall
Den värderade tallen.

FÖRFATTARE: BIRGER EKENSTIERNA,

HORTONOM OCH CERTIFIERAD BESIKTNINGS
MAN UTEMILJÖ, WSP SVERIGE AB

F

ör en tid sedan blev jag
kontaktad av en advokat-
firma som företrädde en klient
i ett skadevärderingsmål. På
klientens fastighet hade ett
antal träd fällts och en större markschaktning gjorts i samband med en närbelägen
vattenläcka. För att tillse att den som
drabbades av vattenläckan (ej klientens
fastighet) inte blev utan vatten gjordes
en omkoppling på en vattenledning
som låg inne på klientens fastighet. I
samband med denna omkoppling och
dess schaktarbeten uppstod skadorna.
Vattenledningen saknade servitut.
På klientens fastighet hade sju träd
skadats eller fällts. Det hade dessutom
uppstått en ytlig markskada på 80 m2
samt en öppen schakt på ca 19 m3. Flera
av de skadade träden hade fått stora delar
av sitt rotsystem förstört.
Efter platsbesök och noggrann undersökning gjorde jag en återställningsskalkyl
för markskadorna och en värdering av
trädskadorna enligt Alnarpsmodellen. Jag
värderade träden till ca 426 000 kronor
och kostnaden för återställning av
markskadorna till 30 000 kronor. Det
kan nämnas att största delen av träd

värderingen bestod av en större tall (Pinus
sylvestris), som fortfarande stod men fått
45% av sitt rotsystem förstört.
Nyligen fick jag veta att klienten och
dess motpart nått en förlikning innan
målet gick till förhandling där klienten
fick en ersättning på 330 000 kr varav
30 000 kronor för markskadorna och
230 000 kronor för träden. Resterande
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gick till kostnader för juridiskt biträde
och skadevärderingen.
Det bör poängteras att detta var en
förlikning och inte ett domstolsutslag,
som hade kunnat resultera i ett helt annat
utfall. Men det är ändå glädjande att
väringsmodellen kan användas framgångsrikt och visa på det värde träden
faktiskt besitter.

Försäkringsärende
med värdering av trafikskadad ek

U

ppdragsgivaren, ett försäkringsbolag kontaktade
mig för rådgivning
gällande ett trafikskadat
träd. De skickade mig
foton och förklarade att det var en varutransport som hade backat mot trädet.
De inledande frågorna rörde sig om att
åldersbestämma trädet och även att ge
förslag till vad som kunde göras för att
rädda den stora eken, belägen på en tomt
till en större näringsfastighet några mil
utanför Stockholm. Frågorna hade alltså
inledningsvis en tydlig inriktning, vilket
jag tror många trädvärderare och träd
konsulter känner igen, att trädet skulle
räddas och vilka åtgärder som kunde
rekommenderas så att trädet kunde leva
vidare med skadan.
Svaret på dessa frågor kunde i sig vara
intressanta, men jag hade naturligtvis
också att informera om att det vanligen
görs en trädvärdering när en trädägare har
ett träd som olyckligtvis åsamkats skador
av någon utomstående. Försäkringsbolaget var medvetna om detta, men de
menade att den skadevärdering de via en
trädkonsult fått in från den skadelidande
inte var rimlig med tanke på det höga
beloppet (ca 1,100,000 kr).
Denna vår första korrespondens
avslutades med att jag erbjöd mig att resa
upp och göra en oberoende värdering av

trädet. Anledningen var att jag ville hjälpa
uppdragsgivaren att se om det fanns några
skäl till att tro att det skulle föreligga
någon övervärdering eller något annat
oskäligt kopplat till den värdering som
var utförd. Det ska också nämnas att jag
på förhand kände mig rätt trygg med att
den värdering som hade utförts också var
helt rimlig och rätt sett till trädets skador
och dess värde.
NY VÄRDERING AV TRÄDET

Uppdragsgivaren tackade för erbjudandet,
men det dröjde sedan drygt ett halvår tills
att de hörde av sig igen. Positivt fram till
dess var att den skadelidande och träd
konsulten hade stått på sig och fortsatt
menat att det var ett relevant och riktigt
värde och samtidigt ett skadeanspråk
som den skadelidande inte var beredd att
minska på något vis. Försäkringsbolagets
skadehandläggare hörde därför av sig
igen och ville att det skulle göras en ny
värdering där de berörda var på plats vid
det skadade trädet.
Efter att trädet var besiktigat och de
värden jag behövde var insamlade satte
vi oss ner och värderingen gjordes helt
transparent. Jag försökte vara tydlig
med att steg för steg förklara hur värdet
och skadebeloppet räknades fram enligt
Alnarpsmodellen. Den nya värderingen
resulterade i ett belopp av ca 810,000 kr.
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Den ekonomiska differensen mellan de
båda värderingarna berodde inte på någon
felräkning eller övervärdering vid det första
tillfället. Anledningen var helt enkelt att
den ena beräkningen inte räknade in de
värdeminskande befintliga skadorna och
trädets status i fråga om vitaliteten. En
ekonomiskt sett mindre skillnad mellan
de båda värderingarna kunde också ses
i att den ena värderingen grundade sig
på en något dyrare frökälla (E-planta) i
växtkatalogerna. Min bedömning var att
det borde ändras till en vanlig skogsek där
plantskolan inte angett någon härkomst
eller särskild frökälla. Katalogpriset kunde
vid det andra värderingstillfället därför
hämtas som ett medelvärde, inräknat även
priser från utländska plantskolor.
ÖVERENSKOMMELSEN

Mötet avslutades och den skadelidande
och försäkringsbolaget var överens om att
godkänna den utförda värderingen. En
ganska långdragen process var därmed
avslutad. Utfallet kunde ses som positivt
för den skadelidande, men sett till dels
vår yrkesroll som arborister eller träd
konsulter, dels trädens värden och nyttor
så var naturligtvis också försäkringsbolagets
acceptans gällande värderingsmodellen en
stor vinst för vår bransch.
Peter Sandberg

RAPPORTER

Skadat träd i Tennhult.

Trädbladet ringde upp två
kommuner för att lyssna
hur de arbetar med Alnarps
modellen i sin vardag.
FÖRFATTARE: ROBERT DRUGGE

Hur arbetar Jönköping
och Linköping med

Alnarpsmodellen?

J

enny Jansson, landskapsingenjör
vid parkförvaltningen på
Jönköpings kommun berättar
att kommunen har använt sig av
Alnarpsmodellen i ett antal år.
Man har sedan tidigare en återställningsprislista vid till exempel externa

och interna grävningar intill träd. En
del schaktansökningar säger man nej till,
och önskar alternativa sträckor på eller
begär schaktövervakning vid. Detta sker
då genom egen personal, men det största
problemet då är att få entreprenören att i
tid meddela när schakten ska ske så att en
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god framförhållning ges.
Vid schaktansökningar på kommunal
mark använder sig kommunen av ett
digitalt system där parkenheten snabbt
kan bilda sig en uppfattning av vad
som kan hända vid kommande arbeten.
Man kan då i tillståndet hänvisa till att

RAPPORTER

Jenny Jansson, landskapsingenjör vid
parkförvaltningen på Jönköpings kommun.

Alnarpsmodellen gäller och att skador
värderas utefter den.
FÖRGIFTNING AV TRÄD

Borrhål på ett av de förgiftade träden.

För några år sedan såg parkpersonalen
hur en person hällde vätska från en
bensindunk i nyborrade hål på två lindar.
Personalen tog kort men trots bildbevis
lade åklagare senare ned fallet. Nu har
fallet istället blivit ett skadeståndsärende
via kommunens jurist. Lindarna värderades
till omkring 1 miljon kronor. De var
planterade 1910 och var fullt friska, men
idag är de döda och nedtagna.
Jenny berättar vidare att man använder
sig av Alnarpsmodellen vid alla typer
av skador på träd, vid upphandlingar
av till exempel mark- och parkskötsel
entreprenader och vid vinterväghållning.
ALNARPSMODELLEN I OLIKA FALL

Andra kommunala avdelningar som
till exempel bygglov, detaljplan och
exploatering lyssnar ibland av med park
avdelningen om hur Alnarpsmodellen
kan och bör användas.
Historiskt sett så har man fått ersättning enligt Alnarpsmodellen vid ett flertal
tillfällen:
• Sönderslagna ekar då en grävmaskin
slet av grenar för framkomst och
skadade trädet.
• Vid utbyggnad av Högskolan fick
byggföretaget betala ersättning för ett
alléträd då ett parkeringsgarage skulle
byggas.
• Ett äldreboende tog ned en lärk på
eget bevåg och fick sedan ersätta
kommunen.
• Skadat träd i Tenhult i samband med
en fibergrävning på kommunal mark.
• Vid anläggandet av ett eroderingsskydd intill järnvägsspår i Norrahammar togs några alar ned för att
möjliggöra maskinframkomst. Detta

Skadat träd
i Tennhult.

arbete skedde i samråd med kommunen
och ersättningen för träden var överens
kommen från början.
– Vi håller på att utreda hur Alnarps
modellen ska användas på ett konsekvent
sätt framöver säger Jenny. Vi ska ta fram
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riktlinjer, till exempel om hur vi ska
värdera träd när VA-avdelningen behöver
ta ned träd som står på deras ledningar,
vid ledningsomläggningar.
– Vi har arbetet med detta sedan
början av året och hoppas på att det kan
finnas ett resultat kanske till vintern.

RAPPORTER
LINKÖPINGS ARBETE
MED VÄRDERING

Nästa kommun på tur att bli uppringd är
Linköping och dess stadsträdgårdsmästare
Liselott Johansson.
– Vi har tidigare använt oss av andra
modeller vid trädvärderingar, men för ett
antal år sedan gick vi över till Alnarps
modellen. Den använder vi både mot våra
upphandlade markskötselentreprenörer
och mot andra entreprenörer som till
exempel ansöker om grävtillstånd. För
närvarande arbetar vi med att förtydliga
informationen kring ”försiktighet vid
träd” vid ansökningar om grävtillstånd,
där vi märker att informationen har varit
bristfällig innan. Vi har en konsult som
hjälper oss i det arbetet. Vi vill ju ha
samma krav för alla, och möjlighet att ge
samma typer av viten till alla som inte har
skött sig.
– Det är ju stora kostnader vid om-

läggning eller nyläggning av ledningar,
och billigare att gräva i gräsytor än i hårdgjorda ytor, därför skadas ofta träd vid
schaktarbeten. Precis som för Jönköping
så får man lida lite för ”gamla synder”, att
VA-bolaget hävdar att träd över ledningar
orsakar stora problem vid servicearbeten
på deras ledningar.
I de fall Linköping tagit ut viten för
trädskador har man använt sig av en
oberoende värderare, dels på grund av
att man inte har haft kunskapen själv
inom förvaltningen, dels för att undvika
problem i en eventuell tvist.
DUBBELT SÅ MÅNGA TRÄD
SKA PLANTERAS SOM TAS NER

– Vi håller även på att ta fram en trädvårdsplan och vill lyfta den för politiken
för att få tyngd bakom trädfrågan. Vi
har höga ambitioner kring träd och har
också mål kring att plantera dubbelt så

Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare på Linköpings kommun.

många träd som vi tvingas ta ner, till
exempel på grund av skador, ålder eller
exploateringar.

Billbäcks odlar kvalitetsträd som förskönar städer och landskap.
Kontakta oss för offert eller sortimentsförslag till ert gröna projekt idag!

billbacks.se
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Ekonomisk trädvärdering
i praktiken
FÖRFATTARE: CATHRINE BERNARD,

KONSULTERANDE ARBORIST, SVARTSJÖ TRÄDKONSULT

J

ag har arbetat med ekonomisk
värdering av träd i Sverige i
snart 20 år. I början utförde
jag värderingar enligt den brittiska modellen Amenity
valuationof trees and woodlands
(Dr Helliwell 1986) och den danska
modellen VAT 03 Vaerdisaettning af
traeer i byrum, have, park og landsakb
(Randrup, Poulsen, Holgersen 2003).
I vissa enklare fall använde jag även den
s.k. Bruksvärdesmodellen. Första versionen
av Alnarpsmodellen – Ekonomisk
värdering av återanskaffningskostnaden
för träd (Östberg, Kristofferson, Sjögren)
kom ut 2013 och jag har jobbat med den
modellen sedan dess.
TRÄDVÄRDERING IGÅR

Majoriteten av värderingarna jag gjorde
på 00-talet och början av 10-talet utfördes
på uppdrag av privatpersoner eller bostadsrättsföreningar som fått sina träd fällda
eller skadade. Men bland uppdragsgivarna fanns även kommuner eller
stadsdelsförvaltningar som råkat ut för
att entreprenörer eller privatpersoner av
misstag eller avsiktligen fällt eller skadat
träd på allmän mark, och därför ville få
fram en ekonomisk summa att yrka som
ersättning.
Några av dessa uppdrag ledde även
till att jag blev anlitad som expertvittne i
domstol vilket är en mycket speciell och
nervös situation. De flesta har nog sett
ett antal domstolsförhandlingar på film
och tv och det är faktiskt just precis så
pressande och allvarligt som det framstår.
För ett expertvittne handlar det till största
del om att den anklagandes sida ska få
en att framstå som inkompetent och
okunnig. Ingen trevlig situation alls kan
jag intyga. Det bästa man kan göra är att
vara extremt förberedd och påläst på allt
gällande fallet och inom sitt yrkesområde
och beredd på tuffa frågor eller till och
med personliga angrepp.
När det gäller värdering av fällda träd
utförs bedömningarna utifrån stubbar,
stockar och ris och/eller foton. Det är

Värdering
av träd
som fällts
olovligen i
Sollentuna
2010.
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Trädvärdering inför markförändringar kring Stockholms Stadsbibliotek 2015.

ibland svårt att göra en helt korrekt
bedömning till skillnad mot om man
jobbar med stående skadade träd. Men
det känns ändå som man kan hjälpa de
trädägare som fått sin tomt eller närmiljö
drastiskt förändrad och att de i slutändan
kunde få en viss ekonomisk kompensation.
En rättslig process som involverar
en större domstolsprövning och ofta
är utdragen över flera år är dock både
känslomässigt omvälvande och kan bli
kostsamt för privatpersoner. Inte sällan
var det personer som bodde grannar eller
i närområdet som var inblandade vilket
kunde leda till bråk som gjorde att folk
till och med inte kunde bo kvar.
I min roll som oberoende besiktnings
person hände det att jag fick ta emot upprörda känslor gällande mina värderingsrapporter och ibland även hot. För att

undvika dessa situationer gällande privata
uppdrag började jag jobba enbart mot
juridiska ombud eller försäkringsbolag.
TRÄDVÄRDERING I FÖRÄNDRING

En förändring har dock skett de senaste
åren gällande mängden och typen av
uppdrag som innebär ekonomisk värdering
av träd. Både jag och mina kollegor
upplever att det är få privatpersoner eller
deras ombud som numera efterfrågar en
värdering. Vad det beror på är oklart men
något som kan ha bidragit till detta var
ett uppmärksammat fall med olovligen
fällda träd som ledde ända till Högsta
domstolen 2015.
Det var en privatperson på Gotland
som fått flera träd fällda på sin tomt en
natt i juni 2010 av en bekant till grannen
som ville ha bättre utsikt. Under åren som

Värdering
inför exploatering
i Eskilstuna 2016.

fallet var aktuellt gjordes flera värderingar
enligt VAT03 och enligt Alnarpsmodellen
och ärendet gick igenom både Tingsrätten och Hovrätten. Till slut ledde en
överklagan till att fallet togs upp i Högsta
domstolen.
Många i vår bransch såg fram emot
att vi äntligen skulle få ett prejudicerande
fall som gynnade korrekt ekonomisk
värdering i framtiden men tyvärr blev
utslaget en, i mångas ögon, både luddig
och lam dom och den drabbade träd
ägaren fick en mycket låg ersättning.
Fallet blev som sagt vägledande och
fick viss uppmärksamhet i media men
blev troligen mer omtalad i den juridiska
världen. Det kan tyvärr ha bidragit till
att juridiska ombud numera avråder
sina klienter att låta göra en ekonomisk
värdering och gå vidare till domstol.

Motorsågs- och röjsågsutbildning
på alla nivåer för professionella användare.
www.nordfor.se
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TRÄDVÄRDERING IDAG

Uppdragen de senaste åren för min och
mina kollegors del har alltmer handlat
om att använda ekonomisk värdering vid
planering och utförande av nybyggnation
och exploatering för infrastruktur i stadsmiljö. Här kan det röra sig om situationer
då markägare behöver få fram ett värde
för ett eller flera träd om de står i vägen
för planerad byggnation eller redan
skadats i byggprocessen. Här fungerar en
ekonomisk värderingsmodell mycket bra
för att ta fram ett ersättningsvärde vid
en förhandling mellan markägaren och
byggherren eller entreprenören.
Detta gäller också om markägaren
vill sätta ett ekonomiskt vite på trädet
innan byggnationen startar. Då kan en
ekonomisk summa för att ersätta ett
stående träd verka avskräckande för byggherren och det kan i vissa fall leda till att
arkitekterna ritar om och trädet får stå kvar
eller ges adekvat skydd under processen.
Det är därför viktigt att använda en
värderingsmodell som även tar hänsyn till
det stående trädets storlek och kondition.
Att använda en s.k. bruksvärdesmodell
där enbart en summa för inköp och åter
plantering ingår är inte tillräckligt här. En
modell som enbart värderar virkesvärdet
av ett träd är helt förkastligt eftersom
det nästan alltid inte rör sig om träd som
är planterade i produktionssyfte. Det
händer dock fortfarande att dessa båda
sistnämnda värderingar dyker upp på
förhandlingsbordet och då gäller det att
vi som jobbar med detta kan argumentera
emot det.
TRÄDVÄRDERING I FRAMTIDEN

För att ekonomisk värdering av träd
ska bli mer utbredd och accepterad vid
förhandlingar i byggprocesser är det

Värdering av skadade träd vid exploatering i Bromma 2020.

viktigt att alla inblandade – beställare,
byggherrar, entreprenörer, planerings
konsulter och byggledare – känner till och
efterfrågar ekonomiska trädvärderingar
som bygger på en nationellt vedertagen
modell. Lika viktigt är att värderingarna
utförs av personer som är insatta och
kunniga på denna typ av uppdrag för att
värderingen ska få tyngd och trovärdighet
i en större förhandling.
Jag hoppas verkligen att vi kan få ett nytt
prejudicerande värderingsfall i domstolen
i framtiden gällande olovlig fällning eller
skadegörelse på större träd. Det är viktigt

Premiumträd:
handplockade, beskurna
och företablerade med
omsorg och yrkesstolthet
www.stangby.nu
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att det finns juridiska verktyg att ta till när
folk tar lagen i egna händer bara för att få
bättre utsikt eller mindre löv på tomten.
Även rättssystemet måste vakna upp och
acceptera att träd har stora ekonomiska
värden eftersom de fyller flera viktiga
funktioner i våra närmiljöer och samhällen. Det är viktigt att det finns för
ståelse för att det är tekniskt utmanande
och kostsamt att ersätta större träd
som försvinner exempelvis längs ett
promenadstråk, i en park eller trädgård.
Det är lätt att glömma bort att det är
rätt lång leveranstid på ett 100-årigt träd.

Halmstad
– olovlig trädfällning i Tylösand
Ett pågående rättsfall som fått stor uppmärksamhet är en större
fällning som gjorts i strandskogen i Tylösand. Detta är ett intressant
fall då det fått så stor medial uppmärksamhet och att personen som
beställt fällningen även gått ut i tidningen och uttalat sig.
FÖRFATTARE: JOHAN ÖSTBERG

D

å det är ett pågående
fall går det såklart inte
att veta hur utfallet blir,
men jag tyckte att det
var intressant att dels
beskriva processen bakom värderingen
och även lyfta några exempel på hur
media har reagerat. Jag har i artikeln valt
att endast ta med uppgifter som redan
publicerats i media.
HUR GÅR DET ATT VÄRDERA
TRÄD SOM INTE FINNS?

En av de stubb
frästa stubbarna.
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När jag kom till platsen där den olovliga
trädfällningen ägt rum fanns inget kvar av
träden, inte ens stubbarna! Detta är första
gången jag stött på en olovlig trädfällning
som även inkluderade stubbfräsning,
vilket gjorde arbetet lite mer utmanande.
Så hur kan man som trädvärderare
hantera denna typ av uppgift?
Då flygfoton visade att det funnits träd
på platsen, och det även fanns tydliga

rester från stubbfräsningen, är det säkert
att utgå ifrån att det ändå funnits träd på
platsen. Jag valde därför ut representativa
provytor runt platsen där de fällda träden
stått. Dessa provytor var 25 m2 stora och
inom dessa värderade jag samtliga träd.
För att inte övervärdera antalet träd, eller
återanskaffningskostnaden, valde jag
sedan att utgå ifrån provytan med lägst
återanskaffningsvärde. Denna provyta
användes sedan för att extrapolera värdet
till hela den olovligt fällda ytan.
Då den olovliga fällningen hade påverkat
ett stort område blev också värderingen
mycket hög. Totalt blev det runt 400 träd
med en total återanskaffningskostnad på
över 15 miljoner kronor!

Översiktsbild över området
som olovligt fällts i Halmstad.

MEDIAS REAKTIONER

Den olovliga fällningen har fått stor
medial uppmärksamhet, bland annat
har den lokala tidningen Hallandsposten
skrivit ett flertal artiklar om fallet, men
även nationell media såsom DN har
uppmärksammat fallet. Det finns nog
många anledningar till denna stora uppmärksamhet, men några av de bidragande
orsakerna är nog att personen som beställt
fällningen valde att uttala sig i media, att
den beräknade återanskaffningskostnaden
är mycket hög och att Halmstad kommun
varit duktiga på att informera om fallet.
VAD KAN FALLET
FÅ FÖR EFFEKTER?

Det i min mening viktigaste i ett så här
pass stort fall av olovlig trädfällning är
att ta det seriöst och se till att en korrekt
ekonomisk värdering genomförs. Även
om det inte går att få handlingen ogjord

Arbetet i en av provytorna.

är det viktigt att tänka preventivt, alltså
att se till att denna typ av handling inte
upprepas. Genom den ekonomiska
värderingen och medias rapportering blir
det förhoppningsvis tydligt att denna typ
av agerande är oacceptabelt och att det
även får stora ekonomiska konsekvenser
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för den som bryter mot lagen.
Att arbeta med denna typ av fall är nog
inte alltid det som man som trädansvarig
vill, men samtidigt kan denna typ av arbete
få stora positiva följdverkningar genom
att trädens ekonomiska värde lyfts och att
antalet olovliga trädfällningar minskar.

Plats där man har kört med tunga maskiner så nära som 0,5 m.

Alnarpsmodellen
I den bästa av världar
kommunicerar vi med varandra,
lyssnar och följer de överens
kommelser man gör. Tyvärr är
våra erfarenheter att så är ofta
inte fallet. Skälet till varför man
skadar träd och mark kan vara
flera. I huvudsak rör det sig om
att man sparar pengar genom
att inte genomföra de åtgärder
som behövs, eller för att kunna
ta sig fram på ett snabbare
och mindre kostsamt sätt.

– tankar och erfarenheter
från Södertälje kommun

FÖRFATTARE: DAG SALOMONSEN,

ENTREPRENADCONTROLLER SBK/ UTEMILJÖ

O

m man utgår från
att personerna/entre
prenörerna inte är helt
okunniga, så handlar det
enligt mig ytterst om
handling och konsekvens. Man väljer sina
handlingar utifrån ett troligt utfall och
vilka konsekvenser ens handlingar kan få.
Får man inga konsekvenser då gör man
som det passar en bäst/är billigast.
Den åtgärd som biter bäst är när man
tar ur deras ”pengakista”, då det ger en
direkt och påtaglig konsekvens. Det är
här Alnarpsmodellen blir relevant. Ju fler
vi är som använder oss av den ju större
blir chansen att den blir använd som ett
vedertaget instrument vid skadestånds
ärenden.

Uppsättning av julbelysning.

SKILJA MELLAN PRIVATA
AGERANDE ELLER FÖRETAGS
HANDLANDE

När privatpersoner agerar egenmäktigt,
och där det inte föreligger något avtals
förhållande, och om inte en förlikning
kan ske, är det domstol som gäller. För
företag som gör arbeten på kommunal
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mark där har vi, som de flesta kommuner,
ett dokument som reglerar vad och hur
saker ska utföras. I Södertälje har vi
dokumentet ”Arbeten i kommunal och
allmän mark”. Dessa regler är tvingande
och avvikelser från dessa kan innebära
olika konsekvenser som: Stopp av arbete,
återställnings-krav, kostnader för grävning

eller nyttjande av marken, och till sist viten.
Här är en viktig distinktionsskillnad
att vara medveten om, den mellan vite
och böter. Många fall där privata personer
agerat, och det inte finns avtal, så blir det
en domstolsförhandling om värdet på
trädet-en. I tidigare nummer av Svenska
Trädföreningens tidning Trädbladet har
problematiken med att komma överens
om trädens värde belysts. Där är arbetet
med att få Alnarpsmodellen till att bli en
rikslikare en central fråga. Vi bör jobba
konsekvent med att hänvisa till den för
att den så småningom ska bli vedertagen.

Körspår i gräsmatta.

ENTREPRENÖRER

Genom samarbete med vår inköpsenhet,
fick vi med Alnarpsmodellen i upp
handlingsunderlaget då vårt kommunala
bolag Telge nät tog in nya entreprenörer
för grävning av el- värme-och vattennäten.
Detta var viktigt att vi fick täckt in den
gruppen. Deras arbete utgör en stor del
av de grävningar som görs på kommunal
mark.
Där har vi ett avtalsförhållande, som de
godkänt. I avtalet ingår Alnarpsmodellen.
De har alltså godkänt att vi använder
den som underlag för framtagande av
vitesstorleken. Det betyder att vi kan
utfärda ett vite enligt modellen, och de
juridiskt sett inte kan överklaga det. Här
föreligger inte ett förhållande där parterna
ska tycka eller förhandla om saken.
Modellen är ju i huvuddrag en matematisk
värdering. Där diametern på trädet ger
värdet ( minus eventuellt klassning av
trädets tillstånd), sedan mäter man
diametern på skadade träddelar och
får fram ett vitesbelopp. Visst kan det
diskuteras om flyttning av en klass på
t.ex. vitalitet, vilket förändrar värdet med
5%, om vår bedömning skulle vara fel.
På ett träd på 400 000 kr som har skadats
helt, så blir skillnaden 20 000 kr mindre
= 380 000 kr, vilket får ses som en relativt
marginell skillnad.
HAR VI MÄRKT NÅGON
SKILLNAD EFTER INFÖRANDET
AV ALNARPSMODELLEN ?

Vi märker en skillnad i kontakten med de
flesta entreprenörerna att de numera är
måna om att fråga hur de ska agera – för
att undvika skador och påföljande viten.
Vi har fler entreprenörer som arbetar med
Stockholm där man har använt systemet
en längre tid, och de är klart medvetna
om vilka konsekvenser som kan komma,
och är noga med att göra rätt. Här vill jag

Svåra grävskador på ett ungt träd.

betona vikten av försynen, det är här man
först träffar entreprenören. Man kan bilda
sig en uppfattning om deras inställning
och kunskap i ämnet. Här kan man också
klargöra vilka ramar som gäller och vad
entreprenören absolut inte får göra,
exempelvis schakta för nära träden.
Vår förhoppning är att inte behöva utfärda viten. Grundtanken är att modellen
fungerar som avskräckande konsekvens,
att entreprenörerna arbetar på ett så bra
sätt som möjligt. Här bör påpekas att det
alltid kommer att uppstå konfliktpunkter
i en stad, där ytorna för att klara stadens
infrastruktur är begränsade. Då blir mötet
och samtalet för att hitta lösningar som
tillvaratar trädens behov i största möjliga
mån, en central punkt. Här ligger det
nog närmare ståndpunkten att minimera
skadorna snarare än att optimera för
hållandena.
För att ge riktlinjer på hur arbetet bör
skötas har vi även infogat den utmärkta
”Standard för skyddande av träd vid
byggnation 2.0.” Den är ett utmärkt stöd
för både tillståndsgivaren, (kommunen),
och utföraren- entreprenören.
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EXEMPELSAMLING

Vi har tagit fram en liten exempelsamling
på trädens värde för att kunna visa för folk,
en majoritet, inklusive mig själv tidigare,
hade ingen aning om trädens värde. Men
med bilder på träd och vad de är värda kan
folk få en uppfattning. Står det en ny bil
typ Tesla för en halv miljon så förstår man
att det blir dyrt om man skrapar upp sidan
på den med grävmaskinen, men kanske
inte att trädet man just skrapat är värt lika
mycket, eller mer!
Vi har även gjort en kortare version av
exempelsamlingen som vi har laminerat
för att kunna ha i fält oavsett väder,
och en större som vi kan skriva ut vid
behov eller skickar digitalt. Vi bifogar
dessa i artikeln (se länkar längst ner) och
ni får fritt använda er av dessa. Jag har
uppdaterat fältmodellen med exempel
på vad en skada på rot respektive gren på
det specifika trädet skulle innebära i vite
(har ni som läsare förslag till ytterligare
förbättringar så hör gärna av er till mig).
Jag rekommenderar dock att ni tar fram
en själv, dels får ni en övning att använda
er av metoden, och dels så får ni exempel

Grävning mycket nära träd i Stadsparken,
vilket svårt skadat ett träd. .

på befintliga träd som kan ses där ni
är verksamma. Sedan är det viktigt att
föra kontinuerliga samtal med entreprenörerna om arbetets utförande, och
lösningar på problem.
PRIVATPERSONER

Vi har några privatpersoner som skadat
träd, inte parkträd, men väl träd i gemensamma miljöer där folk rör sig. Där vi
kommer att använda Alnarpsmodellen
som underlag men göra någon slags
jämkning. Det är en gråzon att arbeta i
men vi provar och ser vad vi lyckas med.
Jag tänkte att vi kan återkomma senare
och redovisa utfallen när de är klara.
SVAGHETER MED
ALNARPSMODELLEN

Jag vill lyfta en svaghet och svårighet med
Alnarpsmodellen. Vid skador på träd och
rötter har trädet möjligheter att själv läka
sig. Men när det gäller kör/tryckskador på
jorden, har trädet inget ingen möjlighet att
reparera skadan, i bästa fall kompensera.
Som jag förstått det hela, så kanske vi

skall se dessa skador som det allvarligaste
hotet för våra träd. Det är av stor vikt att
vi säkerställer att ingen belastande aktivitet
sker närmast träden.
Problemet är när så har skett, hur hävdar
vi skadan, och framför allt storleken på
vitet? Hur stor procent av rotsystemet har
skadats? Det hela blir bara en hypotetisk
uträkning. Träd har sällan symmetrisk
utbredda rötter. Men hur ska vi annars
förhålla oss till saken? Med den långsamma
process som träden har, är det troligt att vi
inte ser omfattning av skadan trädet lidit
förrän flera år senare. Då är det för sent att
hävda ett vite gentemot entreprenören.
Jag ser ingen bra lösning på detta hur ett
vitesförfarande ska ske. Vi får lägga tyngdpunkten på att i planeringsstadiet säkerställa att rotområdet skyddas/hägnas in.
AVSLUTNING

Min mening är att ju mer vi lyckas etablera
Alnarpsmodellen som vedertagen metod
för viten och skadeståndsberäkningar
desto bättre kommer vårt förebyggande
arbete att fungera. Sedan kommer arbetet

i Svenska Trädföreningen med att sprida
kunskap om träden och dess behov och
funktion, att vara en pedagogisk uppgift
att envist arbeta vidare med.
Jag hoppas fler delar med sig av era
erfarenheter i detta ämnet så att vi kan
ta del av och hänvisa till praxis där det
fungerat, för att påskynda processen att
få AM som en rikslikare. Till sist vill
jag knyta an till rubriken ”Intäkter och
utgifter - Ekonomin styr vårt handlande!”
finns det tydliga kostnader-konsekvenser
av att skada träd så kommer en hel av
problematiken lösa sig, man är inte
beredd att ta konsekvensen.

Läs mer!

De två rapporterna som
Dag skriver om går att
ladda ner på vår hemsida
www.tradvardering.nu

www.tradflytt.se
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Ekonomisk
värdering av träd
i ett Göteborgskt perspektiv
Göteborg stad och Park- och
naturförvaltningen har värderat
träd sedan 1991 enligt Klaus
Stritzkes metod.
FÖRFATTARE: EVA MARIA HELLQVIST,

TRÄD- OCH VÄXTKONSULT PÅ TRADEKO AB

D

et hela startade med att
Klaus Stritzke höll en
kurs för medarbetarna
på dåvarande parkavdelningen på Fritidsförvaltningen i Göteborg. Därefter beslöts
att förvaltningen skulle värdera alla träd
som drabbades av skador i samband med
schakter mm. och gärna värdera träden
före en schakt skulle dras fram.
Detta fick ledningsdragande verk att
förstå värdet av träden. Jag minns första
gången vi fick ändrat ett schaktläge i
hänsyn taget till ett träd för det var billigare
att dra ledningen i ett annat läge än att
betala värdet på trädet! Något år innan
detta hände hade ett av verken på allvar
sagt att ”det vore allra bäst om det inte
fanns några träd på våra gator”.
45 TOPPKAPADE EKAR

I slutet av 1990-talet fick Parkavdelningen
ett tufft motstånd. 45 ekar hade topp
kapats eller tagits ner till ett värde av
flera miljoner för att en villaägare ville
ha mer havsutsikt. Vi värderade dem och
polisen hade kommit fram till vem som
hade beställt jobbet. Det blev en process
i rätten och nämndemännen gav sig till
och med ut för att titta på förödelsen. Vi
förlorade med en nämndemans övervikt
och man följde en värdering gjord av
lantmäteriet som gav 20 000 kronor.
Det som var viktigt i detta trots förlusten

Flytt av bok vid Västlänken.

var att villaägaren blev dömd i brottsmålet men i skadeståndsmålet blev vitet
20 000 kronor istället för flera miljoner.
Fallet gick tyvärr inte till någon högre
instans då en jurist ansåg att träden hade
lite gröna blad och sa att de skulle överleva så det var ingen idé...
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Parkavdelningen fortsatte ändå fortsättningsvis att värdera träd och såg värdet i
att ge träden ett värde.
Nästa milstolpe var 2006 när Lands
arkivet i Göteborg skulle byggas om
och vi värderade de stora blodbokarna i
anslutning till bygget till cirka 1 miljon

Nattlig flytt av hästkastanj
vid Västlänken.

Förberedelser för flytt av ek i Hamnbanan.

styck enligt Stritzkes metod. Det fick till
följd att de satsade pengar på att med
hjälp av Trädvård Väst och VIÖS beskära
rötter och grenar och bygga rotbryggor
för att skydda rötterna. Resultatet blev att
träden växer jättevackert intill fasaden och
är helt friska trots en stor ombyggnad.

Högt värderade och sparade träd i Hamnbanan.

STORA BYGGPROJEKT

På senare år har de olika byggprojekten
avlöst varandra i Göteborg. Detta har
gjort att i samma anda fortsätta att värdera
träden före byggandet eller ombyggnationen dvs att redan i detaljplanearbetet
skriva in att träden ska värderas och att
vite på träden skall fastslås. Nu börjar ett
nytt sätt att tänka växa fram där värdet på
träden fastställs och sedan multipliceras
detta med fem för att fastställa vitesbeloppet.
Ett av de vägvisande projekten var
om- och tillbyggnaden av Humanisten
vid Näckrosdammen. Där visades stor
hänsyn till träden tack vare värdering
och det satta vitesbeloppet. Detta gjorde
att det både blev ändrad sträckning på
gångväg och anpassad spont som kunde
användas för att inte skada träden.
Resultat: inga skador på träd.
VÄSTLÄNKEN

Nästa projekt var Trafikverkets utbyggnad
av Västlänken i Göteborg som pågår för
fullt med alla sina tunnelpåslag i direkt
anslutning till träd både i park- och gatumiljö. Från och med detta projekt gick
Göteborg stad över till Alnarpsmodellen

med tillhörande vitesmetod för att tydligt
visa att man tror på den samsyn över hela
landet och gärna i norden som eftersträvas
sedan modellen blev klar. Även här är
vitesbeloppet satt till fem gånger värdet
av trädet. Trafikverket har lagt ett antal
miljoner på att värdera alla träd i anslutning till de olika arbetsområdena och
att flytta mer än 300 träd. Varje total
entreprenör i projektet har dessutom
en arborist knuten till sig som gör
bedömningarna och arbetena kring
träden. Dessa krav har Göteborg Stad
tillsammans med Trafikverket tagit fram
där Trafikverket har haft hjälp av en
trädspecialist som är knuten till projektet
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under hela perioden från förberedelser till
slutprodukt.
Parallellt med Västlänken började även
projekt Hamnbanan planeras där samma
sätt med värderade träd och samma
metod har använts för att fastslå vitesbeloppet. Detta har fått till följd att kurser
genomförs av entreprenören om träd och
hur de ska hanteras och i entreprenörens
instruktionsfilmer som alla måste se
kommer ”skyltar” upp med ”var rädda
om träden”. Även här är en trädspecialist
knuten till Trafikverket, dessutom har
en trädspecialist och en arborist knutits
till projektets entreprenör för att hantera
träden rätt.

En del av de olovligt fällda
tallarna utanför Stockholm.

Ekonomisk
värdering av träd

– några funderingar och erfarenheter
Min första kontakt med att värdera träd var i början av 1980-talet,
vid min tid på gatukontoret i Malmö. Det var inte ovanligt att det
påträffades påkörda träd och med lite tur, fanns det en polisanmälan
som gjorde att vi kunde få tag på förövaren. Då var det ju bra om
man kunde berätta vad ett träd kunde vara värt.
FÖRFATTARE: ARNE MATTSSON, TRÄDKONSULT I SKÅNE AB
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D

et blev ganska tydligt att
vi behövde en modell
eller ett system för att
värdera dessa typer av
skador. Jag hade hört talas
om några olika modeller och fastnade för
Kochs metod som jag tyckte var ganska

rimlig. För att lära mig mer om hur man
skulle använda sig av metoden gick jag
en kurs i Stockholm med Per-Ola Fritzon
som kursledare.
Med dessa nya kunskaper om att
värdera träd kunde vi ställa krav gentemot
försäkringsbolag och enskilda personer.
Ett av de första (1983 - 1984) uppdragen
var att ställa krav på en entreprenör som
fällt ett träd på fel plats i samband med en
ombyggnation. Om jag kommer ihåg rätt
slutade värderingen på ca 50 000 kronor.
Det satt väldigt hårt inne för entreprenören
att betala ut dessa pengar. Kochs metod
blev allmänt vedertagen att använda som
värderingsmetod vid skador på träd i
Malmö. Oftast med gott gehör, även om
en del knorrade ibland.
Under mina senare år på gatukontoret
i Malmö blev det mer aktuellt att ta sig
an en ny metod, Alnarpsmodellen. Den
stora fördelen med Alnarpsmodellen är
att den är mindre subjektiv än en del
andra metoder. De moment som bedöms
finns tydligt beskrivna inom vilka gränser
de olika värderingsnivåerna håller sig. När
det gäller Kochs metod är det lätt att styra
resultatet genom att justera räntesats och
trädets tillväxtperiod.

Det blev 14 olika delområden med
helt olika karaktärer. Från gatumiljöer,
parkområden och ren naturmark.
Kartunderlag och trädnumrering
kunde varit tydligare. Min beställare
var Trafikverket, men gick via en
konsultfirma. Trädnumreringen var
inte helt samkörd med stadens träd
numrering vilket ibland ställde till det.
I de områden som betraktas som naturområden kunde det vara rätt besvärligt
att identifiera rätt träd. Visserligen fanns
trädnummer på kartunderlaget, men det
är inte alltid så lätt att orientera sig i rena
naturområden där övriga referenspunkter
var få eller saknades.
Dessa 1 244 träd som jag inventerat
och gjort ekonomisk värdering enligt
Alnarpsmodellen betingar ett värde på
drygt 279 miljoner kronor. Från drygt
3 miljoner kronor för en bok i Haga
parken till 10 000 kronor för en lind
vid Korsvägen.
HAMNBANAN I GÖTEBORG

Ett annat värderingsjobb i Göteborg,
var att göra ekonomisk värdering enligt
Alnarpsmetoden på träd som påverkas
av bygget av Hamnbanan i Göteborg.
Den stora skillnaden var att i detta
område var träden inmätta och det satt
en nummerbricka på varje träd för att
underlätta inventeringsarbetet. I detta
fallet handlade det om ca 600 träd. De
flesta träden stod i ett rent naturområde,
så utan nummerbrickor på träden hade
det varit näst intill omöjligt att göra rätt
identifiering av träden.
Som slutsats av dessa två inventeringar i
Göteborg, kan man konstatera att ett bra
och gediget underlagsmaterial är väldigt
viktigt för kvaliteten på den värdering
som görs. Bortsett från vem som gör
inventeringen.

31 FÄLLDA TALLAR I STOCKHOLM

Jag vill också nämna ett skadestånds
ärende som jag varit inblandad i. En
fastighetsägare på ett fritidsområde i
Stockholms närhet fick 31 stycken tallar
olovligt nedsågade. Grannen ville ha in
mera ljus till sin fastighet och anlitade en
entreprenör för att ta bort ett antal tallar.
De båda fastigheterna ligger i ett skogsområde så man skulle kunna tänka sig
att det var lite otydligt med gränserna. Så
var inte fallet här utan han som fick fällt
de 31 tallarna hade fullt klart för sig var
gränsen gick, men han brydde sig inte om
att fråga grannen om lov. När jag kom dit
för att göra min bedömning var allt fällt
och låg kvar.
Min värdering slutade på 3,7 miljoner
kronor och är nu föremål för rättslig
prövning. Företrädaren för den som fällt
träden, bestrider att träden är möjliga att
återanskaffa. Jag har dock varit i kontakt
med Bruns plantskola och de aktuella
storlekarna på de fällda tallarna finns att
köpa. Åtminstone om man ser till stam
omfånget, de är däremot inte lika höga.

Tid för vårplantering
Tid för vårplantering

VÄSTLÄNKEN I GÖTEBORG

Ett av de första jobben som nybliven
pensionär/konsult var att göra en ekonomisk värdering av alla träd i Göteborg
som påverkas av bygget av Västlänken.
Arbetet utfördes sommaren 2016. Till en
början var det inte riktigt klart hur många
träd som skulle värderas. Det talades om
600 – 800 träd, på några olika platser.
Efterhand som inventeringen satte igång
så ökade antalet, vilket slutade med att
sammanlagt 1 244 träd inventerats som
bedömdes kunna påverkas av bygget av
Västlänken.
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Jämförelse

mellan olika modeller
FÖRFATTARE: ANTON LANZ

S

yftet med det här examens
arbetet var att jämföra fyra olika
ekonomiska trädvärderings
modeller; Alnarpsmodellen 2.2,
Stockholmsmodellen, Stritzkes
modell och VAT19. Varje modell är
uppbyggda av olika parametrar som på
verkar slutvärdet och de parametrar som
analyserats är:
•
•
•
•
•

Basvärde
Trädart
Ålder
Kondition
Etableringskostnad

Den praktiska delen av arbetet innebar
att jag testade de fyra modellerna på
fyra olika träd. Målsättningen med detta
var att se i vilken omfattning värdet blir
beroende på modell. Nedan kommer
värdet från varje testträd att redovisas.
JÄMFÖRELSE AV PARAMETRAR

De undersökta modellerna är uppbyggda av olika parameter, bland annat:
Basvärdet, trädart, ålder, kondition och
etableringskostnaden. Genom att jämföra
parametrarna från de olika modellerna,
kan skillnader tydligt visas. Till exempel
åldersparametern som finns i två av
modellerna (Stockholmsmodellen och
VAT19) och skiljer sig i uträkningarna
avsevärt. Även Stritzkes modell bedömer
trädets ålder, men detta är inte lika
tydligt utan framkommer istället utifrån
olika helhetsintryck där äldre träd enligt
modellen ska bedömas som svagväxande
eller sjuka.

Vitpilen i Malmö.
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En överblick av modellernas uppbyggnad och parametrar.
Värderingsmodell

Basvärdet för modellerna

Trädets värde

Alnarpsmodellen 2.2

Pris per cm2 x stamarea

Basvärdet
x Skador och vitalitet (0-1)
+ Etableringskostnad

Stockholmsmodellen

Materialanskaffning,
Plantering
Risktillägg 15%
Etableringskostnader
Skötsel under tillväxttiden
Räntekostnader 5%
(Tillväxtens lägnd och
växtplatsen tas även hänsyn till)

Basvärdet
x Åldersparametern
x Skador (0-1)
x Övriga anledningar (0-1)

Stritzkes modell

Stamarea
x Omräkningsfaktor

Basvärdet
x Trädslag (Poäng 3-8)
x Helhetsintryck (Poäng 0-10)
x Växtplats (Poäng 6-10)
x Växtzon (Poäng 1,1-1,7)
x Skadereglering (0-100%)

VAT19

Etableringsomkostnad
+ Storlekstillägg

Basvärdet
x Hälsa (0-1)
x Placering (0-2,5)
x Ålder (0-1)

BASVÄRDE

Samtliga modeller har ett basvärde, vilket
utgör grunden för det slutliga trädvärdet.
Basvärdet i Alnarpsmodellen 2.2 är priset
per cm2 multiplicerat med stamarean
vid 1 meter över mark. Medan VAT19
använder storhetstillägg med hjälp av
stamomfång. I VAT19 adderar etableringskostnaden med storlekstillägget.
Stritzkes modell har basvärde där en
omräkningsfaktor används istället för pris
per cm2. Den modell som skiljer sig mest
kring basvärdet är Stockholmsmodellen.
Modellen har istället flertalet parametrar
som tillsammans framställer basvärdet.
TRÄDART

Trädarten behövs i olika omfattning för
modellerna. Alnarpsmodellen 2.2 och
VAT19 behöver den korrekta trädarten
för att räkna ut priset per cm2 som vidare
behövs i basvärdet. Alnarpsmodellen 2.2
menar att om en ovanlig art/sort inte
finns i plantskolorna behöver värderaren
ta fram en rimlig ersättningsart/sort.
Minst tre plantskolor rekommenderas
kontaktas gällande priser. Stritzkes modell
använder istället en poänglista med
trädsläkten istället för trädarter/sorter.
Trädsläktena får olika poäng beroende på

bland annat tillväxthastighet, trädpriser
och beräknad livslängd. Stockholms
modellen behöver trädarten för att beräkna
materialanskaffningen. Samtidigt behövs
trädsläktet för att fastställa tillväxttiden.
Tillväxttiden varierar om trädet ska stå i
hårdgjord- eller grön miljö.
ÅLDER

Stritzkes modell har två parametrar
som behandlar åldern. Poänglistan för
helhetsintrycket menar på att äldre träd
oftast blir bedömda som svagväxande,
sjukt eller värdelöst. De gör att träden får
en lägre poäng. Den andra parametern är
omräkningsfaktorn, där öresbeloppet
för träd över 1 000 cm2 i stamarea
sjunker på grund av tilltagande ålder.
VAT19 använder också trädets ålder som
eventuell värdeminskning. VAT19 menar
att när trädet uppnått två tredjedelar av
sin förväntade ålder så ska värdet minska.
Åldern kan inte heller öka trädets värde.
Stockholmsmodellen menar att när
trädet har överskridit sin optimala ålder,
som pågår under ca 20% av trädets totala
livslängd, så börjar en långsam minskning
av värdet. Alnarpsmodellen 2.2 har ingen
åldersparameter utan hänvisar till att
träd som närmar sig slutet av sin livstid
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kommer att ha skador och vitalitetsförsämringar som på sätt reducerar trädets
återanskaffningsvärde.
KONDITION

Alnarpsmodellen 2.2 bedömer trädets
livskraft och benämner det som vitalitet.
Modellen har även med riktlinjer för hur
man kan bedöma vitaliteten. Stockholmsmodellen förklarar kondition som övrig
värdeminskning. Värderaren får själv
bedöma om trädets kondition kan ge
värdeminskning, vilket i så fall ges i
procent. Det finns inte några riktlinjer
för hur man bör bedöma om trädet har
en dålig kondition, därför kan värderaren
välja att värdera trädet till värdelöst.
Stritzkes modell innehåller en tabell där
trädets helhetsintryck bedöms. Där finns
tre olika klasser, frisk, svagväxande eller
sjukt träd. Återigen behöver värderaren
ha god insikt hos den specifika trädarten.
Trädvärderaren behöver urskilja frisk med
svagväxande. Något som enligt modellen
kan vara svårt att bedöma. Ett äldre träd
kan vara friskt men bör bedömas svag
växande på grund av tilltagande ålder.
Stritzkes modell menar även att friska
träd som hamlas ska bedömas som missbildat träd, vilket i sin tur ger en lägre

poäng jämfört om den klassats som frisk.
VAT19 bedömer vitaliteten främst utifrån trädkronan, medan trädets stabilitet
bedöms utifrån rötter och stam. Utgångspunkten är trädets aktuella tillstånd
bortsett från skador.
ETABLERINGSKOSTNADEN

Stockholmsmodellen räknar på
etableringskostnad för träd i tre år,
vilket inkluderar:
•
•
•
•
•
•
•

vattning 4 - 6 ggr/år
uppbyggnadsbeskärning
tillsyn av uppbindningen
ogräsbekämpning
luckring
gödning
bekämpning av sjukdomar
och skadedjur

Stritzkes modell baserar etablerings
kostnaden beroende hur växtplatsen ser
ut. Värderaren får bedöma hur växtplatsen
är, sedan besluta vilket alternativ som
ska väljas. Vidare finns ingen tydligare
förklaring från Stritzke, om vad som ingår
i etableringskostnaden, inte heller kunde
det hittas någon tidsram för etableringen.
Modellen VAT19 skiljer sig från de andra,
då de eftersträvar riktiga kostnader i form
av anbud från två entreprenörer. Om inte
entreprenörerna är tänkta att användas
till jobbet, rekommenderar modellen
att 2 200 DKK för att täcka kostnaden
för entreprenörens beräkningsarbete.
Vidare har författarna framställt en lista
på genomsnittskostnaden som är mellan
15 000-35 000 DKK beroende hur växtplatsen ser ut. Kostnaderna baseras på en
femårsperiod.
Alnarpsmodellen 2.2 inkluderar en
noggrann redovisning av beräkningen
för etableringskostnaden. Likt VAT19 är
de baserade på en femårsperiod. Vidare
har de räknat ut etableringskostnaden
i kronor per cm2, vilket multipliceras
med det skadade trädets tvärsnittsarea i
cm2. Modellen har en maxgräns, hur hög
kostnaden kan bli.
TESTRÄDEN

Fyra testträd blev värderade med samtliga
modeller. Detta gjordes för att se i vilken
omfattning värdet förändras beroende på
modell. Som beskrivits ovan reducerar
modellerna VAT19 och Stockholms
modellen trädets värde om det överstigit

Bilderna visar vitpilen i Malmö, dess växtplats och skador.

en viss ålder. För att visa på detta har
därför värderingen för dessa modeller
gjorts två gånger; metod A följer
modellens beskrivning medans det i
metod B har gjorts vissa justeringar.
Nedan kommer värdet från varje testträd att redovisas.
VITPIL

Vitpilens (Salix alba) värde skiljde sig
mycket åt mellan de olika modellerna.
Återställningskostnaden från Alnarps
modellen 2.2 blev mycket högre jämfört
de andra modellernas värden. I huvudsak
utgjorde basvärdet (1 203 514 kronor)
i Alnarpsmodellen 2.2 det höga värdet.
Etableringskostnaden blev 85 000 kronor,
vilket är maxbeloppet. De andra modellerna fick inte lika höga basvärden, samtidigt som åldersparametern ytterligare
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reducerade värdet.
Testträdets ålder är 55 och för Stockholmsmodellen värderades testträdet två
gånger. Detta på grund av ålderspara
metern i Stockholmsmodellen (a)
hävdade trädets förväntade ålder att
uppnås om 5 år och då gjort trädet nästan
värdelöst. I Stockholmsmodellen (b) uppskattades den förväntade åldern till 10 år
längre. Skillnaden blev en värdeökning
med 113%. Sundhetsparametern i Stockholmsmodellen bidrog med en minskning
på 33%, medan synlighetsparametern gav
en ökning 70% av värdet.
De olika värdena som de olika
modellerna resulterade i. Då Stockholmsmodellens åldersparameter slog in har två
värderingar gjorts, där den förväntande
återstående åldern för trädet justerats
något för metod b.

PARKLIND

Parklinden (Tilia x europaea) fick en
högre värdering av Alnarpsmodellen 2.2
och Stritzkes modell, medan Stockholmsmodellen och VAT19 gav en något lägre
värdering.
Vid värderingen av Alnarpsmodellen
2.2 reducerades värdet på testträdet något
på grund av nedsatt vitalitet och skador.
Minskningen reducerade basvärdet med
19%.
För Stockholmsmodellen gjordes två
värderingar (a och b), vilket berodde på
modellens åldersparameter. I detta fall
var dock den förväntade åldern högre
än vad parklinden förmodligen kommer
uppnå. Stockholmsmodellen(a) hävdade
den förväntade åldern till först om 20 år.
I Stockholmsmodellen(b) föreslogs en
slutålder tio år tidigare än den förväntade,
för att vitaliteten ansågs dålig efter en
okulär besiktning. Skillnaden blev en
värdeminskning med 31% mellan värdering a och b.
Parklinden blev även värderat två
gånger med VAT19. Likaså berodde

Bilder på parklinden i Malmö som visar att den har en avtagande vitalitet och står på en utsatt plats.

det på åldersfaktorn. VAT19(a) beräknades med den föreslagna förväntade
åldern som skulle inträffa först om 70 år.
VAT19(b)s åldersfaktor speglade istället
individens förväntade ålder, vilket antogs
inträffa om 15 år. Skillnaden blev en
värdeminskning med 32%. Parametern
sundhet gav även en minskning 23%,

medan synlighetsparametern gav en
ökning 65% av värdet.
De olika värdena som de olika modellerna resulterade i. Då åldersparametern
för Stockholmsmodellens och VAT19 har
justerats har två värderingar gjorts, där
den förväntande återstående åldern för
trädet justerats något för metod b.

go

www.veabtrg.se
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Bilder på oxeln i Malmö som visar att den har en avtagande vitalitet och står på en utsatt plats vid Malmös hamnområde.

OXEL

Oxeln (Sorbus intermedia) fick en mycket
högre värdering av Alnarpsmodellen 2.2
där enbart etableringskostnaden stod
för 85 000 kronor, vilket är högre än
de totala värderingarna av Stockholms
modellen och VAT19.
Stockholmsmodellens värdering
användes två gånger på grund av liknande
orsak för tidigare testträd, alltså ålders
faktorn. Oxeln är 66 år, medan den
förväntade åldern för Sorbus enligt

Stockholmsmodellen(a) är 60 år. Vilket
resulterade i att Stockholmsmodellen
menade att trädet skulle värderas till
0 kronor. I den andra värderingen,
metod b, justerades åldersfaktor så att
den förväntade åldern istället sattes till
80 år, vilket resulterade i en värdering på
drygt 30 000 kronor.
Oxeln blev även värderat två gånger
med VAT19. Likaså berodde det på
åldersfaktorn. VAT19(a) beräknades
med den föreslagna förväntade åldern
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som skulle inträffa först om 34 år. Vid
den andra värderingen av VAT19(b)
justerades åldersfaktor så att den förväntade åldern istället sattes till 80 år.
Skillnaden blev en värdeminskning
med 27%.
De olika värdena som de olika modellerna resulterade i. Då åldersparametern
för Stockholmsmodellens och VAT19 har
justerats har två värderingar gjorts, där
den förväntande återstående åldern för
trädet justerats något för metod b.

Bilder på fågelbäret i Malmö som visar att den växer på en relativt god plats, men att den har en något avtagande vitalitet.

FÅGELBÄR

Fågelbäret (Prunus avium) blev av
Alnarpsmodellen 2.2 och Stritzkes modell
värderat kring 235 000 -250 000 kronor,
medan Stockholmsmodellen och VAT19
kring 47 000 – 68 000 kronor.
VAT19 fick en mindre värdeminskning
på grund av åldersfaktorn 11%. Parametern
sundhet gav även en minskning 27%,
medan synlighetsparametern gav en
ökning 70% av värdet.
De olika värdena som de olika
modellerna resulterade i. I detta fall

påverkade inte åldersfaktorn trädet och
därför har endast en värdering per modell
utförts.
SLUTSATS

Alnarpsmodellen 2.2, Stockholms
modellen, Stritzkes modell och VAT19
har alla skapats för att värdera träd i urbana
miljöer, men de ger varierande värde. Detta
beror på ett flertal olika faktorer, men
främst hur basvärdet beräknas.
I min mening är Stockholmsmodellen
och Stritzkes modell något föråldrade och
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behöver en uppdatering för att lämpa sig
bättre i nutiden, framförallt för att
kunna användas till fler trädsläkten.
VAT19 och Alnarpsmodellen 2.2 är
däremot uppdaterade och mer lämpade
att använda i Sverige, vilket till stor del
beror på deras flexibilitet för att få fram
basvärde för olika trädarter. VAT19 är
något mer subjektiv då många parametrar
är värderande och VAT03 påverkas även
av trädens ålder. Alnarpsmodellen 2.2
använder istället mer objektiva para
metrar och får ett generellt högre värde.

VÅRA ARRANGEMANG
Svenska Trädföreningen har ett stort antal arrangemang
under 2020 och flera är bekräftade för 2021.
Vi reserverar oss för ändringar till följd av coronaviruset.

2020
11 SEPTEMBER
Svampkurs i Göteborg

6 OKTOBER
Trädinventering i Jönköping

15 SEPTEMBER
Workshop med tema Trädplantering i Eskilstuna

20 OKTOBER
Skydd av träd och ståndortsförbättring i Malmö

16-17 SEPTEMBER
Grundläggande besiktning i Umeå

4-5 NOVEMBER
Träddagarna i Uppsala

18 SEPTEMBER
Svampkurs i Stockholm

6 NOVEMBER
Rätt träd på rätt plats och funktion i Uppsala

19 SEPTEMBER
ETW-certifiering i Kungälv

11-12 NOVEMBER
Skötsel av särskilt skyddsvärda träd i Vårdnäs

22-24 SEPTEMBER
TRAQ-Tree Risk Assessment Qualification i
Göteborg

2021

22-23 SEPTEMBER
Grundläggande besiktning i Göteborg

10 FEBRUARI
Blågröngrå system i Malmö
17 FEBRUARI
Skydd av träd och ståndortsförbättring i Göteborg

25 SEPTEMBER
TRAQ Uppdatering i Göteborg

3 MARS
Vinterkvist i Lund

25 SEPTEMBER
Svampkurs i Lund
29 SEPTEMBER
Skydd av träd och ståndortsförbättring i Stockholm

12 SEPTEMBER
ISA2021 i Malmö
30 SEPTEMBER
Svampkurs i Helsingborg

30 SEPTEMBER
Workshop med tema Trädplantering Märsta

6 OKTOBER
Skydd av träd och ståndortsförbättring i Umeå

1 OKTOBER
Ekonomisk värdering av träd i Örebro

Träddagarna 2021 utgår
till förmån för ISA2021 i Malmö

Vill ha mer information?

Besök gärna vår hemsida för det senaste
och läs mer om kurser och konferenser.  
www.tradforeningen.org/event
eller maila info@tradforeningen.org
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Svenska Trädföreningen
www.tradforeningen.org

