Träddagarna 2021
2-3 november i Goteborg, Liseberg. Under halloweenveckan!
Dag 1, 08.00-17.00 samt konferensmiddag

Dag 2, 08.00-16.30

• Terry Hartig, Professor of Environmental Psychology,

• Örjan Stål, Konsult på VIÖSAB

Uppsala universitet.
• Jessica Quinton, Doktorand University of British Co-

lumbia

• Karin Sandberg, Nationell koordinator för åtgärdspro-

grammet för särskilt skyddsvärda träd
• Björn Embrén, Konsult på Arbor Konsult AB

• Eric North, Assistant Professor of Practice, University

of Nebraska–Lincoln

• Ann Dolling, Universitetslektor, Sveriges lantbruksuni-

versitet

• Jeremy Barrell, Barrell Tree Consultancy

• Larsola Bromell, Landskapsarkitekt, Malmö Stad

• Rhonda Wood, Urban Forester, Disneyland Resort

• Anna Lund, Student, Sveriges lantbruksuniversitet

Horticulture Department
• Matthew Wells, Public Landscape Manager, City of

Santa Monica
• Keith Sacre, Barcham Trees

• Johanna Deak Sjöman, Forskare, Sveriges lant-

bruksuniversitet
• Henrik Sjöman, Forskare, Sveriges lantbruksuniversitet

Fullständigt program och anmälan via: www.tradforeningen.org
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Annual conference 2021
November 2-3 in Gothenburg, Sweden, Liseberg amusement park

Day 1, 08.00-17.00 including conference dinner

Day 2, 08.00-16.30

• Terry Hartig, Professor of Environmental Psychology,

• Örjan Stål, Konsult på VIÖSAB

Uppsala University
• Jessica Quinton, Doktorand University of British Co-

lumbia

• Karin Sandberg, Nationell koordinator för åtgärdspro-

grammet för särskilt skyddsvärda träd
• Björn Embrén, Konsult på Arbor Konsult AB

• Eric North, Assistant Professor of Practice, University

of Nebraska–Lincoln
• Jess Vogt, Assistant Professor, Environmental

Science & Studies, DePaul University
• Rhonda Wood, Urban Forester, Disneyland Resort

Horticulture Department
• Matthew Wells, Public Landscape Manager, City of

Santa Monica

• Ann Dolling, Universitetslektor, Sveriges lantbruksuni-

versitet
• Larsola Bromell, Landskapsarkitekt, Malmö Stad
• Anna Lund, Student, Sveriges lantbruksuniversitet
• Johanna Deak Sjöman, Forskare, Sveriges lant-

bruksuniversitet
• Henrik Sjöman, Forskare, Sveriges lantbruksuniversitet

• Jeremy Barrell, Barrell Tree Consultancy
• Keith Sacer, Barcham Trees

More information and registration via: www.tradforeningen.org
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Swedish Tree Associations annual conference 2021

2-3 November in Gothenburg, Program day 1—November 2th.
Alla presentationer under dag 1
kommer att hållas på engelska!

All presentations during day
1 will be held in English!

Program - Sv.
Registrering. Kaffe/Te serveras.

Program - Eng.
Registration. Coffee/Tea is served.

Utställarna finns på plats.

Exhibition outside the conference room.

08.45-08.50

Johan Östberg, konferensorganisatör

Johan Östberg, conference organiser

08.50–09.00

Peter Sandberg, Ordförande för Svenska
Trädföreningen välkomnar alla till konferensen.

Peter Sandberg, Chairman of the Swedish Tree
Association. Welcome to the conference.

09.00–09.45

Terry Hartig, Professor of Environmental
Psychology, Uppsala universitet.
Restorative environments theory: Beyond the
conventional narrative
Jessica Quinton, Doktorand University of British Columbia

Terry Hartig, Professor of Environmental
Psychology, Uppsala University´.
Restorative environments theory: Beyond the conventional narrative
Jessica Quinton, PhD-student University of British Columbia

The role of cemeteries in the urban forest: A
comparison between Halifax, Canada and
Malmö, Sweden
Fika.

The role of cemeteries in the urban forest: A comparison between Halifax, Canada and Malmö,
Sweden
Coffee/Tea and snacks.

Eric North, Assistant Professor of Practice,
University of Nebraska–Lincoln.

Eric North, Assistant Professor of Practice, University of Nebraska–Lincoln.

It's not easy being green!

It's not easy being green!

11.45–12.30

Jeremy Barrell, Barrell Tree Consultancy

Jeremy Barrell, Barrell Tree Consultancy

12.30–13.30

A different perspective on assessing tree risk;
no figures or calculations, just practical experience and intelligent analysis
Lunch.

A different perspective on assessing tree risk; no
figures or calculations, just practical experience
and intelligent analysis
Lunch.

Rhonda Wood, Urban Forester, Disneyland
Resort Horticulture Department
Disney Arboriculture program
Matthew Wells, Public Landscape Manager,
City of Santa Monica

Rhonda Wood, Urban Forester, Disneyland Resort Horticulture Department
Disney Arboriculture program
Matthew Wells, Public Landscape Manager, City
of Santa Monica

Sustainable Urban Forest Management: Turning Rhetoric into Reality
Fika.

Sustainable Urban Forest Management: Turning
Rhetoric into Reality
Coffee/Tea and snacks.

15.30–16.15

Sophie Nitoslawski, PhD Candidate, Department of Forest, UBC Vancouver.
Smart cities and smart technologies for urban
forests and green infrastructure

Sophie Nitoslawski, Doktorand, Department of
Forest, UBC Vancouver.
Smart cities and smart technologies for urban
forests and green infrastructure

16.15–17.00

Keith Sacre, Barcham Trees
Is the Tree Nursery Industry prepared to deliver trees for the urban forest of the future’
Årsmöte för Svenska Trädföreningen—på
svenska

Keith Sacre, Barcham Trees
Is the Tree Nursery Industry prepared to deliver
trees for the urban forest of the future’
Annual bussines meeting for the Swedish Tree
Association—In Swedish

Konferensmiddag på Koncerthuset.

Conference dinner at the conference center

Middagen ingår i konferensavgiften!

Included in the registation!

Tider/Time
08.00–08.45

09.45-10.30

10.30–11.00
11.00–11.45

13.30–14.15

14.15-15.00

15.00–15.30

17.30-18.30

19.00-22.00
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Träddagarna 2021
En konferens för alla som arbetar med träd!
2-3 november i Göteborg
Program dag 2 - 3 november.
Please note that all presentations during
day 2 will be held in Swedish!

Program— Dag 2
Tider
08.00-08.45

Program
Registering för alla, även de som varit med dag 1

08.45-08.50

Johan Östberg, konferensorganisatör

08.50-09.00

Peter Sandberg, Ordförande för Svenska Trädföreningen välkomnar alla till
konferensens andra dag.

09.00–09.45

Örjan Stål, konsult.
Erfarenheter av skydd och flytt av träd vid byggandet av Västlänken i Göteborg

09.45-10.30

Björn Embrén, konsult.
Urbana växtbäddar

10.30–11.00

Fika.

11.00–11.45

Ann Dolling, Universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Hur kan skogen och träden kan bidra till en bättre hälsa och hur vi kan använda
den för återhämtning?
Karin Sandberg, Nationell koordinator för åtgärdsprogrammet för särskilt
skyddsvärda träd
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd

11.45-12.30

12.30–13.30

Lunch.

13.30–13.50

Larsola Bromell landskapsarkitekt, Malmö Stad

13.50-14.10

Platsspecifik eller generell – hanteringen av gudaträd i Malmö
Anna Lund, student, Sveriges lantbruksuniversitet
Att beskära i tid och otid, resultat från ett fältförsök

14.15–15.00

Johanna Deak Sjöman, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Slutredovisning av projektet i-Tree Sverige

15.00–15.30

Fika.

15.30–16.15

Henrik Sjöman, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet & Vetenskaplig intendent Göteborgs Botaniska Trädgård
Trädplantskolornas ansvar för en hållbar trädanvändning – en framtidsspaning
Konferensen avslutas.

16.15–16.30
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Träddagarna 2021, 2-3 november i Göteborg
En konferens för alla som arbetar med träd!
Anmälningsinformation:

Sista dag för registrering: 15
oktober 2021

Datum: 2-3 november 2021

Avanmälan: Avanmälan kan göras fram till den 15
oktober. Efter detta debiteras hela kostnaden.

Plats: Liseberg Örgrytevägen 5, 402 22 Göteborg

Anmälningsalternativ: Eftersom konferensen har Boende: Runt om i Göteborg finns ett stort antal
en dag av helt engelska presentationer (dag 1) och hotell i olika prisklasser. Vi har fått specialpris för
en dag av enbart svenska presentationer (dag 2)
ett fåtal rum på Gothia Towers. Information om prihar vi tagit fram olika anmälningsalternativ:
ser och bokning finns på de kommande sidorna i
Pris:
programmet. OBS! Det kan ibland gå att få billigare
•
Medlem - BÅDA DAGARNA - 3500 kr
priser genom att använda olika bokningssidor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlem - ENDAST DAG 1 - 2500 kr
Medlem - ENDAST DAG 2 - 2500 kr
Ej medlem - BÅDA DAGARNA - 4300 kr
Ej medlem - ENDAST DAG 1 - 3000 kr
Ej medlem - ENDAST DAG 2 - 3000 kr
Vill bli medlem - BÅDA DAGARNA - 4000 kr
Vill bli medlem - ENDAST DAG 1 - 2800 kr
Vill bli medlem - ENDAST DAG 2 - 2800 kr
Student - BÅDA DAGARNA - 500 kr*
Student - ENDAST DAG 1 - 400 kr*
Student - ENDAST DAG 2 - 400 kr*
Student - BÅDA DAGARNA OCH middag - 900 kr
Student - ENDAST DAG 1 OCH middag - 800 kr
Student - ENDAST DAG 2 OCH middag - 800 kr

Anmälan:
https://forms.gle/gjuku9PEPgWVF84m8
För mer information kontakta Johan Östberg
info@tradforeningen.org
Vi ser fram emot att träffa dig i Göteborg!
- Svenska Trädföreningen
* I studerandepriset ingår inte middagen dag 1.

Alla priser är exkl. moms
*OBS! Konferensmiddagen ingår inte i studentpriset.

Guldsponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer
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Annual conference 2021,
November 2-3 in Gothenburg
Registration:
Dates: 2-3 November 2021

Last day for registration: October 15th 2021
Cancellations: The last day to change or cancel the registration is the 15th of October. After this date you will be
invoiced the full amount.

Location: Liseberg Örgrytevägen 5, 402 22 GothenAccommodation: There´s a large number of hotels difburg
Different registration options: Since the conference

have one day of only English presentations (day 1)
and one day of only Swedish presentations (day 2),
you will have the following options:
Price:

•
Member - BOTH DAYS - 3500 kr
•
Member - ONLY DAY 1 - 2500 kr
•
Member - ONLY DAY 2 - 2500 kr
•
Non-Member - BOTH DAYS - 4300 kr
•
Non-Member - ONLY DAY 1 - 3000 kr
•
Non-Member - ONLY DAY 2 - 3000 kr
•
Want to become a member - BOTH DAYS - 4000 kr
•
Want to become a member - ONLY DAY 1 - 2800 kr
•
Want to become a member - ONLY DAY 2 - 2800 kr
•
Student - BOTH DAYS - 500 kr*
•
Student - ONLY DAY 1 - 400 kr*
•
Student - ONLY DAY 2 - 400 kr*
•
Student - BOTH DAYS AND dinner - 900 kr
•
Student - ONLY DAY 1 AND dinner - 800 kr
•
Student - ONLY DAY 2 AND dinner - 800 kr
All prices are excluding. VAT at 25%

ferent price ranges all around Göteborg. We have received special rates at a limited number of rooms at Elite
Gothia Towers. Information on prices and booking can be
found on the upcoming pages of the program. Please
note, it may sometimes be cheaper to use a booking pages.

Registration: https://forms.gle/gjuku9PEPgWVF84m8

For more information contact Johan Östberg
info@tradforeningen.org
Hope to see you in Göteborg!
- Swedish Tree Association
* The student price does not include dinner on Day 1

* The student price does not include dinner on Day 1

Guldsponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer
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Boende
Svenska Trädföreningen har fått ett rabatterat
pris på hotellrum i Gothia Towers. Rabatten
dras av från hotellets ordinarie priser och rummen bokas via följande länk.

Bokning av boende

Accommodation
The Swedish Tree Association has received a
discount on hotel rooms at Gothia Towers. The
discounted rooms can be booked via the link
below.

Booking of hotel rooms

Guldsponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer
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Swedish Tree Associations annual conference 2021

2-3 November in Gothenburg
Speakers day 1—November 2nd.

Terry Hartig Ph.D., M.P.H.,
Professor of Environmental Psychology
Institute for Housing and Urban Research
Uppsala University
Box 514
SE-751 20 Uppsala, Sweden
terry.hartig@ibf.uu.se

Restorative environments theory: Beyond the conventional narrative
Theory and experimentation on restorative effects of nature experience gave impetus to the epidemiological research on nature and health that has grown so dramatically in volume and scope
over the past two decades. It did so by offering answers to questions about how forests, parks,
urban green spaces and other seemingly natural settings could come to provide such a broad
spectrum of cumulative health benefits.
Over the first decades of its development in environmental psychology and allied disciplines,
starting in the 1970s, research on restorative effects of nature experience has for many researchers consolidated around a narrative that emphasizes two contrasting theories: attention restoration theory, focused on a cognitive process of restoration, and stress recovery theory, focused on
a psychophysiological process. In this presentation I will look beyond this conventional narrative. Specifically, I will address important gaps in the description of three of the main aspects of
restoration: the condition from which a person can need restoration; characteristics of the environment that support restoration; and the psychological and health outcomes that allow inferences about restoration having occurred. This further theorizing about the restorative effects of
nature experience enhances our understanding of how forests can serve public health.

Guldsponsorer
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Jessica Quinton, PhD-student
University of British Columbia

The role of cemeteries in the urban forest: A comparison
between Halifax, Canada and Malmö, Sweden
Urban cemeteries are an unusual type of greenspace that can provide a wide range of ecosystem benefits and services. However, the extent to which tree management is prioritized
in cemeteries alongside tasks associated with burial and commemoration is unknown. Given the large differences in burial traditions and cemetery management around the world, it
seems likely that cemetery tree populations and their management will differ globally. To
investigate this, we compared cemetery governance and management in Halifax (Canada)
and Malmö (Sweden) to determine which factors influence their cemetery tree populations.
Tree inventories from cemeteries in both countries indicated differing age structures and
species composition. An inventory of places in which trees could be planted in cemeteries
found that a large number of planting locations in both cities. However, manager interviews and a review of cemetery legislation indicated multiple dimensions of governance
that suggest few of these spots will ever be planted with trees. These governance dimensions differed between the two cities, with financial constraints and limited knowledge
about trees playing a large role in Halifax vs. legislation and public opinion in Malmö. As
such, the cities require different solutions to address current problems with their trees, promote tree planting in their cemeteries to avoid future canopy loss and ensure the long-term
continued provision of current ecosystem benefits and services.

Guldsponsorer
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Eric North
Assistant Professor of Practice
University of Nebraska–Lincoln

It's not easy being green!
Arborists prune, drill, and inject trees on a daily basis using industry guidelines and techniques to improve the function of trees, but what happens inside the tree? How do trees biologically respond to pruning? What are the impacts to water and chemical movement with
changes in weather? Understanding the concepts of tree biology can help arborists better
communicate to home-owners why we prune and care for trees the way we do. We will explore wood production, wound response, water movement, and how trees build themselves
into some of the largest, longest-lived organisms on the plant. Research science of tree biology will be used to explain how tree respond to arborists and the environment. This presentation will cover tree biology from an applied perspective of a working arborist.

Guldsponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer
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Jeremy Barrell,
Barrell Tree Consultancy
Jeremy Barrell is the Managing Director of Barrell Tree Consultancy (www.barrelltreecare.co.uk), one of Britain’s leading planning and legal tree management practices. He leads a team of 15
specialists advising on tree management in a legal and planning
context.
During his early career, Jeremy worked for the UK Forest Service
before establishing his own tree contracting business in 1980,
which evolved into his current consultancy in 1995. He is an accomplished expert witness, regularly appearing in the English High
Court. He has been involved in six of the 11 civil cases relating to
harm arising from tree failures that have resulted in written
judgments in the last two decades https://www.barrelltreecare.co.uk/assets/Uploads/LegalCasesUpdated-081118.pdf.
Jeremy is a frequent keynote speaker at international conferences, authoring more than 130 articles and papers on tree management. He is a passionate advocate for balanced tree management
though his Facebook Page (Search Facebook ‘Heritage Tree Management’) and Twitter feed
(https://twitter.com/JeremyDBarrell).

A different perspective on assessing tree risk; no figures or calculations, just practical experience and intelligent analysis
Tree risk management around the world is in trouble. Academics with limited practical experience have attempted to transpose conventional risk management principles from the industrial environments, where the theory evolved, into the completely different world of trees without any
intelligent adjustments. Every tree is different, as is every location where each tree is growing,
and these variabilities make it difficult to apply principles conceived in circumstances where vast
and accurate data allowed reliable statistical analysis. No such data exists for trees and yet traditional number-oriented risk theory is still being used to manage tree risk. This has resulted in
complex and cumbersome methods for tree assessment that make it very confusing both for strategic managers and the arborists doing the inspections.
Mindful of these complications, Jeremy has applied his unique legal experience as an expert witness to provide a different perspective, focusing on what the UK courts are asking for, rather than
what the academics are advising. This has thrown up some interesting observations, primarily
that one of the central pillars of theoretical risk management is not reflected in the emerging body
of practical experience. Contrary to the conventional wisdom, his experience is revealing that
there is not a strong relationship between the size of the failed tree part and the level of harm that
arises. In the real world, small branches are causing much more harm than expected; there seems
to have been an incorrect academic assumption that the bigger the tree part the greater the harm,
but no one ever bothered to check it!
In this presentation, Jeremy will explain this new perspective, and set out a practical approach to
tree risk management that requires no figures or calculations, just practical experience and intelligent analysis.
11

Matthew Wells,
Public Landscape Manager,
City of Santa Monica

Sustainable Urban Forest Management: Turning Rhetoric into
Reality
Recent studies have also shown urban tree canopy declining in many U.S. cities and this can often be associated with population densification and development. Climate change and increased
urbanization can damage the urban forest but is also mitigated by the ecosystem services it delivers. Therefore, planning for and delivering sustainability and environmental resilience is increasingly essential for communities globally. Strategically planned and systematic urban forestry
management can maximize ecosystem services in an economically responsible manner. It can
turn the concept of sustainability into reality by showing progress towards agreed goals through
realistic metrics tracked within appropriate timeframes.
This presentation will explore how the critical challenge of urban forest sustainability is being
approached by the City of Santa Monica in California. It will look at the six different metrics being used to judge the City’s success in this endeavor. The presentation will also describe how
tree diversity, both in species and age range, are being planned for at a street and park level. Finally, the presentation will describe how GIS mapping and data analytics have been used to create a five-year street tree planting prioritization model in Santa Monica. This model uses eight
metrics that consider the condition of the urban forest, environmental concerns and human need.
Attendees at this presentation will increase their knowledge of how urban forest sustainability
can be delivered through strategic planning, community partnership and the timely tracking of
key metrics.

Guldsponsorer
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Keith Sacre
Barcham Trees

Is the Tree Nursery Industry prepared to deliver trees for the urban forest of the future’
This presentation will focus on the nursery industry and question whether it is meeting or is prepared to meet the increasing and ever changing demands of urban tree population management
through urban forestry. It will question the appropriateness of production methods, the understanding of those production methods by those responsible for procuring and planting trees, what
constitutes best practice and how this can be evaluated, and offer indicators as to how tree quality
and health can be evaluated on the nursery. The discussion will also consider the implications for
the nursery industry of the need for enhanced biosecurity measures as the threat from invasive
pests and diseases continues to grow and how policies impact on procurement and species choice.
The presentation will also question the range of species being grown on tree nurseries throughout
Europe and whether this range provides a wide enough palette to meet the challenges of climate
change and an ever more demanding urban environment.

Guldsponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer
13

Träddagarna 2021
En konferens för alla som arbetar med träd!
Talare dag 2 - 3 November.

Ann Dolling,
Universitetslektor,
Sveriges lantbruksuniversitet

Hur kan skogen och träden kan bidra till en bättre hälsa och hur
vi kan använda den för återhämtning?
Ann Dolling kommer att prata utifrån sin forskning om hur kan skogen och träden kan bidra till
en bättre hälsa och hur vi kan använda den för återhämtning. Några frågor som hon tänker avhandla: Går det t ex att bota utmattningssyndrom? Vilken typ av skog föredrar vi? På vilket sätt
påverkar skogsmiljön oss psykiskt och fysiskt och varför gör den det? Går det att kombinera
skog för hälsa med det traditionella skogsbruket.

Guldsponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer
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Karin Sandberg
Nationell koordinator för åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd
Gamla, grova och ihåliga träd är värdefulla för
en mängd olika insekter, lavar, mossor och
svampar. Olika arter lever i och på olika delar
av träden. Träden är också viktiga för t ex fladdermöss. Dessa skyddsvärda träd är en bristvara
i landskapet eftersom fler träd dör än vad som
hinner växa upp. Sett till norra Europa är vårt
land ett av få som fortfarande har stora bestånd
av dessa träd. Därför har Sverige ett internationellt ansvar för bevarandet. Naturvårdsverket och
Länsstyrelserna arbetar sedan 2004 med ett åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i
kulturlandskapet för att vårda och skydda dessa
träd.

vikten av samarbete med förvaltare av träd i offentliga miljöer. Både mål och åtgärder för att
bevara och sköta dessa träd lyfts tydligare in i
åtgärdsprogrammet. Att upprätta lokala kontaktnät och grupperingar där man kan utbyta senaste
rönen samt diskutera lokala problem och lösningar är också i fokus. Karin Sandberg som är
den nationella koordinatorn för åtgärdsprogrammet berättar mer om de olika målen och åtgärderna.
Definition av särskilt skyddsvärda träd:
Om träden uppfyller en eller flera av följande
kriterier pekas de ut som särskilt skyddsvärda:

•
jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter
Programmet tar ett helhetsgrepp på träd i hela
på det smalaste stället under brösthöjd.
landskapet även utanför skyddade områden och
•
mycket gamla träd; Ek, bok, gran och tall,
är ett samarbete med flera andra aktörer som
äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än
Trafikverket, kommunerna, Skogsstyrelsen,
140 år.
Svenska kyrkan, Artdatabanken och Jordbruksgrova hålträd; träd grövre än 40 cm i diaverket. Programmet förslår en rad olika åtgärder •
meter i brösthöjd med utvecklad hålighet i
som inte är bindande. Det beskriver fem priorihuvudstam
terade trädmiljöer som ofta har höga natur-, kultur- och upplevelsevärden. Dessa är: grova och Detta gäller både levande och döda träd.
gamla ekar, gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar, alléer samt hamlade träd.

Under 2021 kommer en uppdatering av programmet som i ännu större utsträckning lyfter

Guldsponsorer
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Anna Lund
Student
Sveriges lantbruksuniversitet

Att beskära i tid och otid, resultat från ett fältförsök
I stort sett alla gatuträd i Sverige beskärs för att garantera fri höjd för trafik och för att minska
sannolikheten för strukturella fel som kan göra att träden utvecklas till riskträd. Beskärning sker
även ofta av estetiska och sociala skäl som god genomsikt. Beskärning förutsätter dock att den
utförs korrekt utan att tillskapa röta för att vara försvarbar och lönsam. Med visa undantag för ek,
bok, björk och tall saknas emellertid empirisk data av träds motståndskraft mot rötangrepp vid beskärning i svenskt klimat.
Flertal studier visar på vikten av en tidig beskärning för att minimera snittyta och rötangrepp.
Dock saknas det idag kunskap om vilken tidpunkt på året som är mest lämplig för beskärning i ett
svenskt perspektiv.
Detta projekt har därför med stöd av Svenska Trädföreningen och KSLA analyserat ett fältexperiment utlagt 2014 i Landskapslaboratoriet vid SLU Alnarp. 84 träd av fyra olika arter beskurna vid
tre olika tillfällen, i januari, maj och september ingick i studien. Arterna som undersökts är fågelbär (Prunus avium), skogsek (Quercus robur), skogslönn (Acer platanoides) och skogslind (Tilia
cordata). Ur träden som fälldes extraherades 252 sektioner, ett för varje beskärningssnitt för digital scanning. Utifrån dessa scanningar mättes utbredningen av röta och missfärgning, som sedan
analyserades statistiskt i relation till art och beskärningstidpunkt. Resultaten från dessa analyser
presenteras och diskuteras i denna presentation.

Guldsponsorer
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Larsola Bromell landskapsarkitekt,
Malmö Stad

Platsspecifik eller generell – hanteringen
av gudaträd i Malmö
I tider av ett förändrat klimat och en tätare och
allt mer hårdgjord stad är varje planterad och
livskraftig trädindivid av oerhört stort värde.
Malmö stad drabbades under slutet av 1900- och
början av 2000-talet hårt av almsjukan och uppskattningsvis togs runt 40 000 almar ner under
denna period. För att minska risken att en liknande katastrof drabbar Malmö har vi valt att
inte förlita oss på enskilda trädarter utan istället
få en god artfördelning. För att lyckas med
denna goda artfördelning planterar vi både inhemskt och exotiskt växtmaterial, beroende på
växtplats och önskade värden. Efter många års
arbete har nu vetenskapliga undersökningar visat att Malmö nu har en av de bästa artfördelningarna i norden!

Men, under 2019 togs gudaträd (Ailanthus altissima) upp på EU:s förteckning över invasiva
främmande växter. Kort därefter begärde Länsstyrelsen Skåne in en rapport, gällande förekomsten av gudaträd samt metoder för hur de
ska tas bort. För Malmö stads del betyder detta
att 177 träd på allmän platsmark har krav på sig
att tas bort, där den äldsta individen är ca 120 år
och de yngsta 2 år.
Så… vad gör vi då? Hur ska vi tänka? Vad är
rimligt och vad är rätt?
Presentationen kommer att beskriva förvaltningens arbete så här långt samt öppna för fortsatt
diskussion kring begreppet lokalt problematiska
arter.

Guldsponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer
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Örjan Stål
Konsult
VIÖS AB
Erfarenheter av skydd och flytt av träd
vid byggandet av Västlänken i Göteborg
Byggandet av järnvägssträckningen Västlänken i
Göteborg med två nya stationer Haga och Korsvägen har höga miljökrav. Allt ifrån emissioner i luft,
vatten, buller och grönmiljö samt kulturvärden. När
det gäller grönområden som berörs av byggnation så
har det sats särskilt höga krav från Mark och miljödomstolen beträffande trädbeståndet. Målsättning
var att utformningen av järnvägen och dess tillhörande konstruktioner inkluderande arbetsområden
skulle anpassas för så få träd som möjligt skulle behövas beröras. I de fall där befintliga träd skulle
komma att hamna inom område för konstruktioner
och arbetsområde, var kravet att så många träd som
möjligt skulle flyttas i stället för att tas ned och ersättas av nya.

Totalt antal träd som berörs av byggnationen av
Västlänken är ca 1 500. Av dessa har 800 skyddat på
plats, 320 träd har flyttats och 323 har tagits bort,
men kommer att ersättas med nya träd. Av de flyttade träden har 100 placerats direkt till nya platser
inom staden medan 220 placerats i en temporär
plantskola utan för staden gränser. Dessa träd ska
sedan planteras tillbaka in i Göteborgs Stad, varav
ungefär hälften kommer att placeras så nära den ursprungliga plats där de tidigare växt, och övriga placeras ut inom befintliga och nya grönområden.
Projektet att flytta träd Västlänksområdena påbörjades 2017 och de sista träden flyttades 2020. Återflytt
av träden påbörjades i januari 2021 och förväntas
pågå fram till 2025. Det största trädet som har flytttas är en bok vars stamomfång var ca 370 cm.

Guldsponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer
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Johanna Deak Sjöman
Forskare
Sveriges lantbruksuniversitet

Slutredovisning av projektet i-Tree Sverige
i-Tree Sverige är ett unikt projekt som grundas på ett brett samarbete mellan flertalet svenska kommuner, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar och arboristföretag för ett gemensamt syfte – att lyfta fram svenska
stadsträds samhällsnyttor med tydliga värden på ekosystemtjänster. Projektet är också kopplat till ett forskningssamarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, Norskt Institut för Naturforskning och Naturresursinstitutet i Finland. Den geografiska spridningen av medverkande organisationer som bidrar med inventeringsunderlag har resulterat i ett omfattande underlag med resultat från olika klimat- och vegetationszoner. Projektet
åskådliggör på så sätt en relativt representativ bild av de trädbestånd vi har i våra svenska kommuner idag –
från Norrbotten till Skåne.
Genom att använda i-Tree Eco (en programvara från amerikanska motsvarigheten av skogsstyrelsen och jordbruksdepartementet) har en rad beräkningar genomförts över svenska stadsträds ekosystemtjänster och ekonomiska samhällsnytta. Det övergripandet resultatet visar att trädbestånden i flera fall domineras av samma arter,
såsom tall (Pinus sylvestris), hängbjörk (Betula pendula), gran (Picea abies), och rönn (Sorbus aucuaparia)
och att det är först i de allra sydligaste kommunerna som dessa inte ingår i de fem mest förekommande arterna.
Samtidigt visar beräkningarna i i-Tree Eco att tyngden av ekosystemtjänster inte enbart beror på att en viss
trädart dominerar i antalet individer utan att mängden bladmassa spelar en avgörande roll. Därför kan vissa
trädarter, som visserligen inte utgör en framträdande roll i antal träd, ha en central roll vad gäller ekosystemtjänster eftersom deras bladmassa (men även ålder och storlek) är så pass omfattande.
De ekosystemtjänster som beräknats och analyserats i i-Tree Sverige projektet inkluderar trädens kapacitet till
kolinlagring, årlig kolupptagning, omhändertagande av dagvatten och luftföroreningar. Resultaten kan ses som
en fingervisning till hur vi bör tänka när det kommer till dagens och framtida scenario kring klimatanpassning,
förtätning och byggnation, samt angrepp från skadedjur och sjukdomar.

Eng
i-Tree Sweden is a nationwide project funded by 26 municipalities and organizations such as housing companies, arboricultural contractors, and cemetery management organizations. A mutual interest in joining the project was to retrieve tangible results
relating to ecosystem services and to find means to support future policy making. Based on inventories conducted in nine municipalities, from the very far northern city of Luleå to Malmö in the south, i-Tree ECO v6 was used to value the ecosystem
services provided by Swedish urban forests throughout the country. This includes urban trees from a temperate continental
climate in the south to a subarctic climate in the north.
In most Swedish municipalities, Scots pine, Norway spruce, silver birch, and rowan dominate the tree population. It is only in
the most southern cities that these are not included in the top five most occurring species.
Similar to other i-Tree Eco projects, it is not only the number of species within a population that determine which species contribute the most to ecosystem services. The percentage of leaf area also plays a pivotal role, thus, a tree species with a limited
number of individuals may still provide considerable ecosystem services due to the expansive crowns associated with large
individual trees. The ecosystem services that are highlighted in the i-Tree Sweden project includes avoided runoff, carbon storage, carbon sequestration, and air pollution removal.
A final discussion of the results considers the role of species diversity and succession; future challenges of climate change and
urban development; and the future resilience from biotic threats.
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Henrik Sjöman,
Forskare och lärare
Sveriges Lantbruksuniversitet

&
Vetenskaplig intendent
Göteborgs Botaniska Trädgård

Trädplantskolornas ansvar för en hållbar trädanvändning – en
framtidsspaning
Trädplantskolorna har ett stort ansvar att distribuera ett pålitligt växtmaterial som har möjlighet
och kapacitet att hantera stadens varierande växtförhållanden och samtidigt bidra med viktiga
ekosystemtjänster. Förutom att träden ska vara av högsta kvalitet är även information om genetiskt ursprung lika viktigt. Idag pågår omfattande forskning kring variationen inom en och samma
art beträffande kapaciteten att hantera exempelvis ett varmare och torrare klimat. Särskilt omfattande är denna variation hos arter med ett stort geografiskt utbredningsområde som inkluderar
många olika typer av klimat och växtförhållanden. Att veta från vilken del av artens utbredning
samt under vilka växtförhållanden som trädet har sitt ursprung ifrån är av stor betydelse för att
kunna matcha träd till ståndortsförhållanden i staden – ett perspektiv som blir ännu mer angeläget
i takt med klimatförändringarna. Kunskapen om en arts ursprung har inte bara betydelse för dess
vinterhärdighet utan också betydelse för att klara av olika typer av ståndortsförhållanden och
därmed möjligheter att bidra med ekosystemstjänster.
Presentationen kommer att visa senare tids forskning inom trädselektion för urbana miljöer där
fokus ligger kring genetisk bakgrund och stresstolerans med tydliga bevis på att vi måste
ifrågasätta växtmaterialets ursprung. Plantskolornas ansvar och tilliten till gedigen kunskap av
trädens ursprung är en viktig diskussion eftersom detta krav kommer att öka framöver men också
bidra till nya möjligheter. Presentationen kommer även att diskutera vilket ansvar
trädplantskolorna har i att leverera ett pålitligt växtmaterial, men också vilket ansvar trädplanerare och projektörer har i en klimatsmart trädanvändning.

Missa inte Henrik Sjömans kurs

Rätt träd för rätt plats och funktion den 4 November
Anmälan och mer information finns på: https://www.tradforeningen.org/event/ratt-trad-for-ratt-plats-ochfunktion/
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Rätt träd för rätt plats och funktion
4 november i Göteborg

Mängder av ekosystemtjänster som dagens, och
inte minst framtidens, städer är beroende av för
att nå en hållbar stadsutveckling är kopplade till
deras trädbestånd. Insikten om trädens betydelse
för städerna har uppdagats såväl internationellt
som i Sverige, med bland annat ökade budgetar
för trädplanteringar som följd. Flera av ekosystemtjänsterna är tydligt kopplade till stora,
välmående och äldre träd. Små nyplanterade träd
har en mycket sämre förmåga att leverera de allra
flesta av dessa ekosystemtjänster jämfört med
större individer. Därför är det av allra största vikt
att vi vårdar städernas bestånd av äldre träd samtidigt som de nya träd som vi planterar måste få
rätt förutsättningar, så att de med tiden har
möjlighet att utvecklas till stora och välmående
träd. Idag tvingar man ofta in träd i situationer de
inte riktigt kan hantera och därmed kan de aldrig
komma att utvecklas till stora, vitala och gamla
träd. I många fall är det helt enkelt ett, just för den
platsen, felaktigt växtmaterial som har använts.
Dessutom använder vi i Sverige, och i Skandinavien, en mycket begränsat palett av växtmaterial,
där ett fåtal arter står för huvuddelen av städernas
trädbestånd vilket innebär stora risker ifall dessa
överanvända arter drabbas av allvarliga sjukdomar
eller insektsangrepp med enorma trädförluster
som resultat.

Denna studiedag kommer belysa det forskningsarbete som de senaste 10 åren genomförts vid SLU
Alnarp och Göteborgs Botaniska Trädgård med
målsättningen att identifiera olika trädarters kapacitet att växa i städernas varierande växtmiljöer
– från den lummiga parken till den karga gaturefugen. Forskningsprojekten som kommer att presenteras är samarbeten mellan SLU Alnarp, Göteborgs Botaniska Trädgård, Lancaster University
och Sheffield University i England och Cornell University i USA, där målsättningen har varit att skapa
en tydlig vägledning till varför vissa arter är bättre
lämpade än andra att växa i exempelvis gatumiljöer – en guidning som kommer att minska riskerna för att trädarter hamnar i situationer de inte
har kapaciteten att växa i. Utifrån denna sammanställning ökar möjligheterna att träd i framtiden kommer att planteras i miljöer där de kan
utvecklas till stora friska individer, och därmed
leverera viktiga och nödvändiga ekosystemtjänster. Studiedagen kommer inkludera presentation
av en stor andel trädarter som idag har en mycket
marginell användning i stadsmiljöer, men som har
kapaciteter och förmågor som gör att de är mycket lämpliga till att berika stadens trädbestånd med
och därmed också reducera eventuella förluster
ifall en farsot skulle slå mot trädbeståndet.

Anmälan och mer information finns på:
https://www.tradforeningen.org/event/ratt-trad-for-ratt-plats-och-funktion/
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ISA 2022
8-12 september
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).
ISA 2022 är ett samarbete mellan Svenska, Danska och Norska Trädföreningen, Malmö, Köpenhamn och Sveriges Lantbruksuniversitet och
Köpenhamns universitet.
VM i Trädklättring äger rum den 9-11 september 2022 i Fælledparken i
Köpenhamn. VM arrangeras av den Danska Trädföreningen i samarbete med övriga partners.
Konferensen äger rum den 11-14 september 2022 på Clarion Hotel &
Congress Malmö Live, i Malmö. Det kommer även hållas kurser och
workshops veckan innan, 8-12 september.

Vi räknar med över 1 000 deltagare från hela världen så boka redan nu in dessa datum!

Mer information finns på www.isa2022.com
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Träddagen 2022
En konferens för alla som arbetar med träd!

2 november i Stockholm

Endast en dag! 08.00-17.00
Inklusive efterföljande konferensmiddag & årsmöte
Fullständigt program och anmälan släpps 1 maj 2022
via: www.tradforeningen.org
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Träddagarna 2023
En konferens för alla som arbetar med träd!

7-8 november i Malmo

Dag 1 08.00-17.00, Dag 2 08.00-16.30
Inklusive konferensmiddag & årsmöte dag 1
Fullständigt program och anmälan släpps 1 maj 2023
via: www.tradforeningen.org
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