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Trädbladet ges ut av
Svenska Trädföreningen

Med	över	700	medlemmar	är	vi	landets	
största	förening	för	människor	som	arbetar	
med	och	intresserar	sig	för	träd	i	staden.

Svenska	Trädföreningen	är	en	ideell	 
förening	som	arbetar	för	att	möjliggöra	
	erfarenhetsutbyte	samt	höja	kunskapsnivån	
gällande	skötsel	av	träd	i	urbana	miljöer.	
Föreningen	är	öppen	för	alla	som	yrkes-
mässigt	arbetar	med	träd	och	trädvård	 
och	vi	välkomnar	även	dem	utanför	yrket	
som	är	intresserade	av	området.

Chefredaktör: Johan	Östberg

Ansvarig utgivare: Peter	Sandberg

Kontakta oss: 
Svenska	Trädföreningen 
c/o Innecta 
Åldermansgatan	10 
227	64	Lund

info@tradforeningen.org

Grafisk form: Lime AB

Framsidebild:	Gustav	Nässlander	 
guidar	trädskådning	i	Malmö

mailto:info%40tradforeningen.org?subject=
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I Svenska Trädföreningen har vi som överallt i vår 
omvärld nu ett mycket speciellt och i många 
delar tufft år både framför och bakom oss. När 
vi för en tid sedan tog det mycket tråkiga men 
samtidigt logiska beslutet att, liksom vårens 

kurser, även ställa in de mycket traditionsrika och 
uppskattade Träddagarna i november, fick vi åter se 
oss besegrade av Covid-19. Samtidigt är vi förstås 
otroligt glada över att kunna erbjuda er en mångfald 
av mindre kurser nu i höst, där vi kan möta och leva 
upp till de restriktioner och regler som gäller kring 
arrangemang och Covid-19. Låt oss nu därför även 
se framtiden an med viss tillförsikt, trots den rådande 
pandemin.

Aktiviteten i föreningen har trots besvärliga tider 
verkligen inte minskat. Medlemskåren är mycket 
aktiv, vilket är en stor källa till inspiration i styrelsens löpande arbetsuppgifter. Varje  
dag besvaras ett stort antal mail i frågor om allt från ETW-certifieringar, volontärskap,  
medlemskap och kursanmälningar.

DE GOURÉT LITCHFIELDS MINNESFOND
Det är en stor ära för Svenska Trädföreningen att från och med 2020 vara delaktig och  
ansvarig för utdelningen av ett årligt stipendium till minne av de Gourét Litchfield, en av  
de verkligt stora pionjärerna inom svensk och internationell trädvård. I samarbete med  
fondförvaltaren ser vi fram emot att årligen och under högtidliga former kunna premiera  
en av de många förtjänstfulla insatser som varje år görs i de Gouréts anda, och även allmänt 
sett när det handlar om träd- eller klättringsrelaterade frågor. 

Håll utkik, för inom kort publicerar styrelsen i Trädföreningen vidare detaljer kring vad 
som gäller för och hur ni ska gå tillväga för att kunna nominera kandidater. Vi är därmed 
också otroligt glada över att allt detta kan ske genom en så kallad öppen nominering, där 
ni alla, så snart detaljerna är klara, är varmt välkomna att nominera kandidater till det allra 
första stipendiet ur de Gourét Litchfields Minnesfond.

TEMA TRÄDARTER 
I detta 2020 års andra nummer av Trädbladet kan vi verkligen få vårt behov av fler och många 
nya insikter när det gäller trädarter tillgodosett. En lång rad av gästskribenter bidrar i detta 
nummer generöst med mycket matnyttig kunskap och intressanta aspekter av ett mycket brett 
ämne. Diskussionen om trädarter är högaktuell. I viss mening tyvärr så, då många allvarliga 
trädsjukdomar härjar i både städernas och landskapets trädbestånd, samtidigt som klimatför-
ändringarna verkligen prövar prestandan och uthålligheten i många av våra inhemska trädarter. 
Att minska spridningen av trädsjukdomar och därtill hejda en illavarslande klimatförändring, 
är förstås ett långsiktigt arbete. Känslan av maktlöshet kan vara stor. Men vi får inte glömma 
bort att alla vi trädengagerade är en viktig resurs när det gäller att slå vakt om, informera och 
tillgängliggöra kunskapen om trädens betydelse i våra samhällen. 

Redaktören för Trädbladet och alla gästskribenter hoppas därmed att ni som läsare nu har 
en intressant och givande stund av läsning framför er! 

Med hälsningar från styrelsen
Peter Sandberg 

Ordf. Svenska Trädföreningen
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ISA	2021
• Svenska Trädföreningen är  
otroligt glada över att ha fått det 
stora förtroendet att vara värdar  
för ISA:s (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: www.isa2021.com

Vi räknar med över 1000 deltagare 
från hela världen så boka redan nu 
in dessa datum!

PÅ GÅNG

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

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!

Hur uppdaterar  
jag min ETW- 
certifiering?
• Som ETW-certifierad arborist är du 
själv ansvarig för att hålla koll på när din 
certifiering går ut. Från och med den 
1 januari 2020 gäller även nya regler 
för fortbildning. All information kring 
uppdateringen och hur du skickar in den 
information vi behöver finns på Svenska 
Trädföreningens hemsida.

ETW-certifierade 
arborister
• Svenska Trädföreningens har den senaste 
tiden fått många frågor om ETW-certifie-
ringar, både från arborister och beställare, 
och vi vill därför hjälpa er med följande 
information och förtydliganden.

Vi hoppas att denna information 
hjälper både dig som vill göra upphand-
lingar, redan har kontrakt och för dig som 
är ETW-certifierad! All information finns 
även på Svenska Trädföreningens hemsida.

Vad är en ETW-certifiering?
• ETW– European Tree Worker  
är den vanligaste certifieringen för 
klättrande arborister i Sverige och 
drivs av EAC – European Arbori-
cultural Council. För att kunna bli 
ETW-certiferad krävs att personen 
arbetar  som arborist i minst ett år  
och sedan testas utifrån både  
teoretiska och praktiska prov.

Mer information om ETW-certifie-
ringen och hur upphandlingar  
kan göras finner du på Svenska  
Trädföreningens hemsida.

Hur vet jag om  
någon är ETW- 
certifierad?
• För att veta om någon har en 
giltig ETW-certifiering kan du gå in 
på på EAC´s hemsida. Ange Sweden.

En ETW-certifiering är giltig i 
tre år, räknat från den 1 januari året 
efter att personen certifierat sig. Efter 
dessa tre år är personen inte certifie-
rad, men har ett år på sig att skicka 
in allt material för att återfå sin 
certifiering. Detta anges på EAC´s 
hemsida som ”(to be renewed)”.

Hur många 
ETW-certifierade 
arborister finns  
det i Sverige?
• Den 4 september 2020 fanns  
det 146 ETW-certifierade arborister 
i Sverige och 21 vars certifiering  
gått ut, men som fortfarande går  
att uppdatera.

http://www.isa2021.com
https://www.tradforeningen.org/event/
https://www.tradforeningen.org/certifieringar/etw-2/uppdatering-av-din-certifiering/
https://www.tradforeningen.org/certifieringar/etw-2/uppdatering-av-din-certifiering/
https://www.tradforeningen.org/certifieringar/etw-2/
https://www.tradforeningen.org/certifieringar/etw-2/
https://www.tradforeningen.org/publikationer/upphandling-av-arborister/
https://www.tradforeningen.org/publikationer/upphandling-av-arborister/
https://www.eac-arboriculture.com/certified-european-tree-workers.aspx
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NOTISER

Svensk	uppdatering	av	i-Tree	Canopy
• Svenska Trädföreningen finansierar en 
uppdatering av i-Tree Canopy så att det 
går att få fram kvantitativa värden för de 
ekosystemtjänster som träd ger upphov 
till. Detta görs genom en enkel mätning 
av trädkronstäckningen och kommer ge 
resultat baserat på svensk data. Detta gör 
att Sverige och Storbritannien kommer 
att bli de enda länderna utanför USA där 
detta är möjligt! Uppdateringen kommer 
ske vid årsskiftet och i-Tree Canopy hittar 
ni via canopy.itreetools.org

Medfinansiärer
• Svenska Trädföreningen är en av 
medfinansi ärerna till i-Tree Sverige och vi  
har därför lagt upp en ny flik på vår hemsida 
med information och material från i-Tree 
Sverige projektet. För att göra allt lätt att  
hitta har vi registrerat www.i-tree.se som  
leder direkt till sidan!

Ny	rapport	i	högaktuell	fråga
• En ny rapport kring Främmande trädarter i stadsmiljö har publicerats av SLU. 
Rapporten är skriven av Jörgen Wissman och Tuija Hilding-Rydevik, utgör ett  
diskussionsunderlag i denna högaktuella fråga. Rapporten går att ladda ner via: 

www.slu.se/ew-nyheter/2020/2/ny-rapport-frammande-tradarter-i-stadsmiljo

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

 

 

 
 

 

Främmande trädarter i 

stadsmiljö 

Kunskapsunderlag om hot och möjligheter 

Jörgen Wissman, Tuija Hilding-Rydevik 

SLU Centrum för biologisk mångfald 

 

 

https://canopy.itreetools.org/
http://www.i-tree.se
https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/2/ny-rapport-frammande-tradarter-i-stadsmiljo/
https://www.arboristbutiken.se/
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Artspecifika 
beskärningstider

Trots att beskärning är 
centralt i trädvård finns 
det förvånade liten mängd 
forskning kring trädarters 
reaktion på vassa sågblad 

och skarpa sekatörer vid olika tidpunkter 
på året. I denna artikel belyser vi denna 
viktiga fråga genom att presentera resultatet 
från ett forskningsprojekt vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp 
som finansierats med stöd av Kungliga 
Skogs- och Lantbruksakademien, Svenska 
Trädföreningen och Nordisk fond för 
Bytræer.

EN TILLBAKABLICK
I Sverige har vi länge rekommenderat  
att beskära under de så kallade JAS- 
månaderna, det vill säga juli, augusti och 
september. Troligtvis kommer denna 
rekommendation ursprungligen från 
Shigos [1] tolkning av trädens energi- 
dynamik under en växtsäsong. Under 
perioder med hög energi, vilket enligt 
Shigo är mellan bladutveckling och löv-
fällning borde träden vara bättre rustade 
att hantera beskärning. Ursprunget från 
den energimodell som Shigo utgick ifrån 
har dock visat sig vara mycket gammal 
och bara baserad på en art, sötkörsbär 
(Prunus avium) [2]. 

Trädarter har inneboende olikheter 
formade av evolutionen, vilket kan 
göra generalisering utifrån enstaka arter 
problematiska. Nutida studier som testat 
flera olika trädarters energi-dynamik 

(non-structural carbohydrates) har  
visat att energinivån för lövträd ökar 
under lövsprickning och skottillväxt,  
i motsats till vad vi länge trott [3].  
Huruvida vi överhuvudtaget bör  

Beskärning beställs och utförs av 
flera olika anledningar, bland annat 
riskminimering, framkomlighet  
och estetiska värden. Idealt bör 
beskärning valla över snabbt och 
ge upphov till så lite missfärgning 
som möjligt.

FÖRFATTARE:  
ANNA LUND & BJÖRN WISTRÖM

[1] Shigo, A.L., Modern arboriculture : a systems approach to the care of trees and their associates. 1991, Durham, N. H: Shigo and Trees.
[2] Hirons, A., Straightening Out the Askenasy Curve. Arboriculture & Urban Forestry, 2012. 38(1): p. 31-32.
[3] Hoch, G., A. Richter, and C. Körner, Non‐structural carbon compounds in temperate forest trees. Plant, Cell & Environment, 2003. 26(7): p. 1067-1081.

Vid utvärderingen av försöket fälldes 
träden så att rötan kunde undersökas. 
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använda energidynamik för att bestämma 
beskärningstidpunkt kan därför ifråga-
sättas, eftersom ingen av de undersökta 
arterna hade otillräckligt med energi vid 
någon tidpunkt på året. 

De senaste tjugo åren har en handfull 
vetenskapliga studier undersökt beskär-
ningsårstiden i relation till övervallning 
och missfärgning. Få lövträdsarter har 
studerats och sällan flertalet samtidigt, 
men slutsatsen från dessa försök är att 
effekten av beskärningstidpunkt verkar 
variera mellan olika arter.

MISSFÄRGNING  
OCH ÖVERVALLNING
Missfärgning definieras som avvikande 
färg i veden som bildas av abiotiska och 
biotiska faktorer, där det sistnämnda ofta 
ger upphov till röta. Övervallning sker 
när träd producerar kallus över exponerad 
ved, till exempel efter ett beskärnings-
snitt. Minimal missfärgning och hastig 
övervallning reducerar risk för utbredd röta 
i trädet, något som skulle kunna leda till 
lägre vitalitet samt utgöra potentiell risk. 

STUDIEN OCH DESS  
RESULTAT I ETT NÖTSKAL
För sex år sedan påbörjades ett fältförsök 
i Alnarp Västerskog, en del av Alnarps 
landskapslaboratorium vid SLU Alnarp 
i Skåne. Fyra trädarter beskars vid tre 
tillfällen, i januari, maj och september. 
Arterna som beskars var sötkörsbär 
(Prunus avium), skogsek (Quercus robur), 
skogslind (Tilia cordata) och skogslönn 
(Acer platanoides). Trädarterna valdes för 
att representera vanligt förekommande 
urbana träd men med olika egenskaper 
gällande vedanatomi, livslängd och risk 
för att blöda. 

Tvärsnitt på en av beskärningarna. Trädet har inte vallat över beskärningsskadan. 

I januari 2020 fälldes träden och prover 
samlades in för att undersöka mängden 
missfärgning samt övervallningstid.  
Proverna bestod av stamsektioner som 
sågats itu så att veden vid beskärnings-

snitten exponerades. Missfärgningens 
yta, beskärningssnitt och övervallningen 
mättes i ett bildbehandlingsprogram och 
statistiska analyser utfördes. 

Mängden missfärgning varierade 

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

Två av de undersökta träden där träden vallat över skadorna. 



https://nordfor.se/
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mellan arterna och mellan månaderna 
(figur 1). Skogsek och skogslind ut- 
vecklade minst missfärgning när de 
beskars i januari, medan sötkörsbär 
utvecklade minst missfärgning då den 
beskars i september. Skogslönn visade 
ingen signifikant skillnad mellan beskär-
ningsmånaderna. Mängden missfärgning 
varierar mellan arterna, vilket är tydligt 
i grafen nedan där sötkörsbär hade klart 
mer missfärgning än de andra arterna.

 
Samtliga arter övervallade snabbast då 

de beskars i januari, men andel över-
vallade beskärningssnitt per art varierade 
(figur 2). Skogsek övervallade klart flest 
beskärningssnitt, följt av skogslönn och 
skogslind på delad andra plats, medan 
sötkörsbär tydligt hade övervallat minst 
antal snitt. Beskärningssnittets storlek 
påverkade starkt resultaten för både miss-
färgning och övervallning, oavsett art. 

 
FRAMTID
Hur det kommer sig att arterna reagerar 
så olika på beskärning är fortfarande en 
öppen fråga. Artspecifika egenskaper 
såsom vedanatomi, produktion och 
komposition av sekundära metaboliter 
skulle kunna ha en avgörande roll men 
mer forskning krävs i ämnet för att 
kunna dra slutsatser om vilka egenskaper 
hos träd som avgör den bästa tiden för 
beskärning av specifika arter. Troligen är 
det också minst lika relevant att diskutera 
olämpliga tider för beskärning, eftersom 
det är lättare att använda ur ett praktiskt 
perspektiv.

Oavsett beskärningstidpunkt är det 
uppenbart att praktiker bör sträva mot så 
små snitt som möjligt då dess storlek tydligt  
påverkar mängden missfärgning och 
övervallningstid. Detta belyser betydelsen 
av trädförvaltares framförhållning och 
planering samt understryker vikten av 
uppbyggnadsbeskärning i urban miljö. En 
nyanserad blick behövs när vi diskuterar 
lämplig och olämplig beskärningstid-
punkt eftersom arter reagerar olika på 
denna typ av ingrepp, men också för att 
det vetenskapliga underlaget är begränsat 
till ett relativt fåtal arter och studier. 

Figur 1 
Mängden	missfärgning	per	växtsäsong	 
för	varje	art	och	beskärningsmånad	(mm2/år).		

Figur 2 
Övervallad	längd	per	växtsäsong	 
för	varje	art	och	beskärningsmånad	(mm/år).
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Tre av de totalt sex 
skogsalmar som 
finns kvar längst 
med Allégatan 
och de planterads 
omkring 1840. De 
ingår i vaccinations-
programmet. Foto 
Anton Spets

Borås har alltid varit en stad 
med en stadsbild som har 
påverkats av träd och natur-
miljöer. I och med stadens 
låglänta placering längs med 

ån Viskan och mellan två större åsar syns 
alltid skogsområden i fonden av Borås 
gator. 

Staden har brunnit fyra gånger varav 
de två senaste gångerna var under början 
av 1800-talet. Som ett skydd mot att fler 
bränder skulle uppstå fick staden om- 

kring år 1830 bredare gator och alléer 
planterades som ett levande brandskydd. 
Allén i centrum längst med Allégatan  
planterades med skogsalm (Ulmus glabra). 
Idag finns en handfull av almarna kvar 
och de bildar stiliga träd silhuetter som 
samspelar väl med stadens allt högre 
byggnader. 

Strax norr om centrum i stadsdelen 
Norrby återfinns, förutom flera stora 
exemplar av skogsalm, även lundalm 
(Ulmus minor), hörsholmsalm (Ulmus 

minor ’Hoersholmiensis’), jersyalm  
(Ulmus minor ’Sarniensis’) och paraplyalm 
(Ulmus glabra ’Horizontalis’). Åt sydväst 
från centrum, i stadsdelen Göta stoltserar 
två långa alléer, den ena är en enkelsidig 
allé med lundaalm längs med gamla  
Varbergsvägen och den andra är 
en dubbelsidig allé med skogsalm 
mot regementsområdet, längs med 
Regementsgatan. Även (Ulmus glabra 
’Exoniensis’) – pyramidalm återfinns på 
många platser runt om i stadsbilden.

Borås och 
almarna

– att bekämpa en pandemi i trädens värld
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BEVARA TRÄDSTRUKTUREN
Mot bakgrund av att det första utbrotten 
av almsjukan konstaterades i stadskärnan 
under sensommaren 2019, togs beslutet 
att genomföra ett kvalificerat försök att 
bevara den viktigaste träd strukturen av 
Ulmus i Borås tätort. Totalt valdes 229 
trädindivider ut under hösten och tyngd-
punkten för urvalet koncentrerades till:

• träd och/eller trädalléer som konsta-
terats friska, intakta och vitala

• träd och/eller trädalléer som står 
strategiskt bra, det vill säga som  
inte riskerade att fällas på grund av 
kommande större exploateringar  
eller infrastrukturprojekt närmaste 
10-15 åren

• träd och/eller trädalléer som är  
kulturellt viktiga för stadens historia

• träd och/eller trädalléer som fungerar 
som solitärer eller viktiga strukturella 
träd i parker och bostadsområden

Samtliga 229 träd mättes in och analy-
serades med programmet i-Tree Eco för 
att på så sätt belysa de värden träden ger 
tillbaka till staden varje år i form av eko-
systemtjänster. Totalt gav de 229 utvalda 
almarna under 2019 ekosystemtjänster 
till ett värde av 141000 kr. Kostnad för 
inköp av vaccin samt arbetstiden för 
arborist att utföra vaccinationen upp- 
gick till 243000 kr. Park och skogs-
avdelningens utgifter för vaccinationen 
täcktes av sökta medel ur kommunens 
egen fond för klimatanpassningar. Från 
och med 2021 finns kostnaden med i 
budgeten för trädvård 

ÅTERKOMMANDE VACCINATION
Vi bedömer att den stora kostnaden i 
projektet inte ligger i kostnaden för  
vaccinationen av den del av beståndet 
som är värt att bevara, utan i de insatser 
som måste vidtas för att avveckla och 
destruera sjuka almar. Viktigt är också 
att komma ihåg att vaccinationen måste 

utföras årligen tills dessa att beståndet 
endast består av friska träd och att mycket 
få nya utbrott konstateras i närområdet. 

Svenska kyrkan genomförde samtidigt 
som Borås stad en vaccination av ett 
50-tal almar på stadens två mest centrala 
griftegårdar.

Under augusti och september utförs 
inventeringar av beståndet för att ge 
underlag till eventuella insatser under 
höst och vinter. Det är inte troligt att 
alla vaccinerade almar går att rädda men 
om större sammanhängande bestånd kan 

www.tradflytt.se

säkras för framtiden ser vi insatsen som 
framgångsrik. Den årliga utgiften för att 
vaccinera almarna måste ställas mot vad 
avveckling, anläggning och etablering 
av nya träd och trädmiljöer kostar för 
att ge en rättvis ekonomisk kalkyl. Även 
tidshorisonten spelar in i argumentationen 
kring hur vi ska se plantering av träd och 
trädmiljöer som en investeringen snarare 
än en kostnad som belastar driften.

Anton Spets, stadsträdgårdsmästare
Borås stad, augusti 2020

Delar av allen med lundalm längst med 
gamla Varbergsvägen. Foto Anton Spets

Verktyget som vaccinet injiceras med. Nålen steriliseras mellan varje träd för att inte sprida ev 
smitta. Ampullen med vaccinet förvars kyld fram tills dessa att den används. Foto Anton Spets

http://www.tradflytt.se
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I naturen pratar vi ofta om  
ståndorter som en beskrivning av 
en avgränsad växtplats. Det kan vi 
även göra i stadsmiljö men landar 
oftare i något som vi kan kalla  

typsituation. Att bestämma vilken typ-
situation som avses som växtplats åt våra 
träd kan avgränsas ur flera hänseenden. 

VIKTIGA FAKTORER
Den första och kanske viktigaste faktorn 
är huruvida växtplatsen har kontakt med 
grundvatten eller ej. I gaturummet finns 
ofta någon form av kontakt med grund-
vattennivån via terrassen men vad gäller 
bjälklag är växtplatsen helt avskärmad 
från grundvattnet. Detta i sig ställer olika 
krav på växtbädden och dess förmåga att 
buffra vatten för torra perioder. 

En annan viktig faktor är växtbäddens 
komposition. I hårdgjord stadsmiljö 
rekommenderas ofta 20 m3 rotutrymme 
per träd men det skalas inte sällan ned på 
grund av externa faktorer som exempelvis 

Att välja trädart kan vid första anblick te sig enkelt och roligt, det 
finns ju en ofantlig mångfald att välja mellan. Många ställer sig frågor 
som: ”Vilken bladfärg vill jag ha?”, eller ”När vill jag att blomtiden hos 
trädet skall infalla?”. Det kan så klart vara viktiga frågor, men än  
viktigare är att ställa sig frågan: ”Vilken situation erbjuder jag träden, 
och vilka träd klarar av den situationen?”

FÖRFATTARE & FOTOGRAF:  
GUSTAV NÄSSLANDER, SCANDINAVIAN  
GREEN ROOF INSTITUTE, 2020-08-24

Trädarter för 
bjälklag och 
andra utmanande 
situationer



Lyckad trädplantering på Triangelhusets  
tak, på bilden (Acer tataricum ssp. ginnala)  
i förgrunden, i bakgrunden prydnadsapel.

Gustav Nässlander.
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ledningar. Att växtbädden skall ha riklig 
tillgång på syre med exempelvis öppna 
förstärkningslager eller luftbrunnar börjar 
bli en självklarhet men är ändå viktigt att 
poängtera. 

Sedan kommer mer förlåtande faktorer 
som väderstreck, vindpåverkan och till-
försel av organiskt material. 

VÄXTVAL EFTER FAKTORER
När alla faktorer är fastställda, oavsett om 
det är befintliga faktorer i en renovering/
ombyggnation eller om det är faktorer 
som beslutats efter ekonomiska begräns-
ningar vid nybyggnation, så är det dags 
för växtval. Att välja växter efter faktorer 
i typsituationen kräver god ståndorts-
kännedom likväl god växt kännedom. 

Det viktiga i sammanhanget är att 
kunna översätta den artificiella ståndort 
som vi skapat till en befintlig ståndort i 
naturen. Det är där du hittar dina  
lämpliga trädarter för platsen. 

ETT TANKEEXPERIMENT
När vi nu sammanfattat detta så vill jag 
starta ett tankeexperiment. Om vi tar 
ett hårdgjort torg i Malmö stad som 
exempel. Var i naturen kan vi hitta den 
ståndorten? I det närmaste skulle jag vilja 
jämföra det med den perifera skärgården, 
alternativt alvarsmarker eller fjällhedar. 

Om vi då ser till vilka trädarter som 
klarar sig i dessa situationer inser vi 
snabbt att vi kommer att landa i ett 
mycket begränsat växtval. Särskilt om 
vi ska ta med ytterligare faktorer som 
exempelvis avsaknad av humus, då krävs 
kvävefixerande egenskaper vilket väldigt 
få svenska arter har. 

Kan vi istället tillåta oss att se utanför 
Sveriges gränser öppnar sig en betydligt 
bredare flora av lämpliga trädarter för den 
angivna typsituationen. Jag tror därför 
att det inte är möjligt att få gröna och 
frodiga städer, särskilt i södra Sverige, om 
vi enbart använder inhemskt växtmaterial. 

BERÄKNAD LIVSLÄNGD
En annan faktor som ofta inte får så stort 
utrymme i växtvalsprocessen är anlägg-
ningens beräknade livslängd. Om vi utgår 
från exemplet träd på bjälklag till att 
börja med. 

Mellan växtbädden och bjälklaget 
skall ett tätskikt anläggas för att und-
vika fuktskador i byggnaden under. Ett 
tätskikt har ofta en beräknad livslängd 
på cirka 30 år men kan antas hålla i 
50-100 % längre tid under skyddet av en 
växtbädd. 

Vi landar alltså i en anläggning som 
kommer behöva en totalrenovering om 

maximalt 60 år. Dessa siffror är bra att 
ha med vid val av trädart. Vi kommer i 
denna anläggning behöva välja trädarter 
som kommer att leverera till fullo innan 
de fyllt sina 60 år. 

Då är kanske en snabbväxande al-art 
eller en rönnsumak ett mycket bättre val 
än en bergek som trots att den eventuellt 
skulle tåla situationen inte kommer att 
vara mer än i sina biologiska tonår innan 
det är dags att kapas ned. 

ANPASSA EFTER SITUATIONEN 
Jag fick en gång frågan att hjälpa till med 
växtval till en förskola som skulle anläggas 
på ett öppet tak i Södra Sverige. När jag 
väl kom in i projektet var i stort sett alla 
parametrar redan på plats, varför jag fick 

anpassa växtvalet efter rådande situtation. 
Underlaget var på plats och lastbegräns-
ningarna var fasta. 

Projektören hade uppenbarligen inte  
så mycket erfarenhet på området och 
hade rekommenderat att plantera träd i 
höga men smala urnor på taket. För att 
minska risken för torkstress hos träden  
rekommenderade jag istället att bygget 
skulle anlägga upphöjda växtbäddar där 
träden kunde stå. 

Enligt viktbegränsningarna fick vi hålla 
oss till lägre växtbäddar (50 cm) men det 
kunde kompenseras på brädden för att 
ändå få till acceptabel volym för träden. 
Som substrat valdes lättviktsjord med hög 
andel pimpsten. 

För att välja växter till en sådan utsatt 

Klassikern (Prunus cerasifera I) öppet utsatt läge 
på taket till MKB:s Greenhouse, Augustenborg.

Triangelhusets tak. Skyddat läge och här fungerar 
(Prunus ’Accolade’) oväntat bra. Gott om konstbevattning.
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tillräckligt noga på naturen så kommer vi 
hitta våra svar där.

KOMMANDE BILAGA 
Jag vill avsluta med att tipsa om en  
kommande bilaga till ”Grönatakhand-
boken” med titeln ”Träd på bjälklag”. 
Den utkommer förhoppningsvis under 
hösten 2020 och mina inspel i denna 
text kan ses som en introduktion till den 
kommande bilagan. 

situation krävdes en del eftertanke. Vi 
landade i trädarter som ofta förekommer 
relativt tidigt i successionsordningen och 
som även inte kommer att bli allt för 
stora med åren. Det var även viktigt att 
det var relativt torktåliga trädarter. I och 
med att det var kort tid mellan rådgiv-
ning och projektets färdigställande fick vi 
även begränsa oss till marknadens utbud 
för tillfället. 

Några av träden som valdes var Körs-
bärsplommon (Prunus cerasifera ’Cecilia’ 
E), Körsbärskornell (Cornus mas) och 
Bergtall (Pinus mugo). Några ”jokrar” 
testades också och det återstår att se hur 
de klarat sig efter utvärdering, dessa var 
Freemanlönn (Acer x freemanii ’Autumn 
Blaze’) samt Kinesträd (Koelreuteria 
paniculata).

SAMLA VÅRA ERFARENHETER 
Trots att det finns många lathundar på 
lämpliga trädarter för ovan nämnda 
situationer skall vi inte nöja oss med 
dessa. Dels så utvecklas materialen som 
vi använder i växtbäddar och vi lär oss 
ständigt under resans gång. Dessutom 
så är plantering av träd på bjälklag och 
i hårdgjord stadsmiljö ett relativt nytt 
påfund. 

Vi kan omöjligt ha tillräckligt med 
erfarenheter för att säkert veta vilka träd 
som levererar bäst i respektive situation. 
Jag tror därför att det krävs att vi samlar 
våra erfarenheter av både lyckade och 
misslyckade trädplanteringar för att 
kunna utröna vilka arter som faktiskt 
lämpar sig bäst i respektive situation. 

Erfarenhetsutbyte kommer att vara en 
nyckel till framgångsrika trädplanteringar 
i framtiden. Och en sak är säkert, tittar vi 

Riktigt stora träd på bjälklag på Tivoli Kongresscenter i Köpenhamn. Bland annat  
(Metasequoia glyptostroboides), (Salix sepulcralis ’Chrysocoma’) och (Prunus avium).

http://www.essungaplantskola.se/
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Är framtiden 
städsegrön?

Intresset för vintergröna och 
städsegröna växter har de  
senaste decennierna gått  
från att vara mycket lågt till  
att verkligen bli en faktor att  
räkna med. I såväl privata som  
offentliga miljöer har onekligen 
acceptansen och intresset ökat.
FÖRFATTARE: HENRIK SJÖMAN  
OCH JOHAN SLAGSTEDT

I diverse publikationer såsom böcker 
och branschtidningar, inslag i 
media samt ett nyvaket vurmande 
i sociala medier skvallrar om något 
som kan liknas vid ett mindre 

återtåg från detta, tidigare så utskällda 
och ibland till och med avskydda, växt-
material. 

Frågan vi måste ställa oss är ifall 
städsegröna träd även kan vara med oss i 
framtidens städer, då kraven på våra fram-
tida stadsträd skiljer sig markant åt från 
hur vi såg på dem för bara 10 år sedan.   

KVALITÉT SNARARE ÄN KVANTITET
Två uttryck som kommer att bli allt 
vanligare i framtiden, när det kommer 
till stadsträd och deras användning, är 

att vi måste bli skickligare på att vara 
plats specifika och artspecifika. Med det 
menas att vi måste utgå från den specifika 
platsen och de förutsättningar som den 
representerar i form av klimat, mark-
förhållande, nyttjande och vilka tjänster 
trädet förväntas att leverera på platsen. För 
att sedan koppla detta till ett väl uttänkt 
växtval för platsen och situationen. Sort-
valet måste vi skräddarsy i detalj så att  
trädets kapacitet att utvecklas framgångs-
rikt på platsen, och samtidigt leverera 
viktiga ekosystemtjänster, blir optimal 
eller i alla fall tillfredställande. 

Idag ser vi en internationell trend 
där man tittar på trädpopulationen i 
stort – kanske utifrån en stadsdel eller 
en hel stad. Utifrån detta kollektiv 

av träd kan man få fram information 
kring kollektivets kapacitet att hantera 
framtida utmaningar såsom ett framtida 
klimat eller hotande sjukdomar eller 
skadeangrepp. 

Vi kan även beräkna trädkollektivets 
kapacitet att leverera olika typer av 
ekosystemtjänster. I detta kvantitativa 
perspektiv utgår man bland annat ifrån 
krontäckningsomfattningen av ett trädbe-
stånd – eng. Tree Canopy Cover. 

Ett arbetssätt som man idag använder  
i många städer är att man tittar på olika 
typer av ekosystemtjänster, utifrån 
exempel vis krontäckningsgraden.  
Resonemanget kan till exempel vara att 
öka den befintliga krontäckningsgraden 
med 10% och då automatiskt öka träd- 

Många barrväxter växer naturligt under 
riktigt utmanande förhållanden. Bilderna 
visar svarttall (Pinus nigra) från sydvästra 
Rumänien, på gränsen till Serbien. De 
växer där i varma och periodvis väldigt 
torra miljöer, men kan trots det utvecklas 
till stora välmående individer. Denna 
naturliga tolerans kommer vara av stor 
betydelse vid användningen av den i 
utmanande stadsmiljöer idag, samt i ett 
framtida klimat.
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kollektivets mängd levererade ekosystem-
tjänster. 

Att utgå från denna generella slutsats 
utan att diskutera trädens (de som skall 
vara en del av den 10%-iga ökningen), 
placering i stadsrummet samt artval 
är helt felaktigt och något som aldrig 
kommer att fungera i verkligheten. 

Istället måste vi bli skickligare på att 
veta vilka arter eller typer av träd som  
har kapaciteten att leverera specifika 
ekosystemtjänster. Detta för att få ut 
det mesta av dessa träd avseende just de 
ekosystemtjänsterna. 

STÄDSEGRÖNA TRÄD 
Den forskning och kunskapsutveckling 
som författarna till denna text är en del 
av gäller främst val av träd för olika typer 
av växtmiljöer samt utvärdering av olika 
träds kapacitet att leverera ekosystem-
tjänster. 

Vi vill med denna text visa lite preli-
minära resultat i arbetet där vi testar träd 
för stadens olika miljöer och funktioner. 
Där vill vi lyfta fram en växtgrupp som 
idag genomgår lite av en rännesans,  
nämligen städsegröna träd. 

I en del litteratur råder det en för-
virring kring vad vintergröna växter 
respektive städsegröna växter är. Vinter-
gröna växter är sådana som behåller sina 
blad gröna hela vintern för att till våren 
vissna ner och få nya, såsom hos julrosen 
(Helleborus spp.). Städegröna växter är 
sådana som investerar i blad eller barr 
som skall sitta kvar och vara användbara i 
flera år, såsom hos ädelgranar (Abies spp.) 
och tallar (Pinus spp.). 

STÄDSEGRÖN REVANSCH 
Just de städsegröna växterna har under 
lång tid varit outnyttjade och närmast 
hatade i vår bransch. Detta har sitt 
ursprung i överanvändningen (och fel-
användningen) av växtgruppen under 
främst 1960-70-talet. 

Under denna tid var ett skönhets-
ideal den ständigt gröna trädgården 
eller parken vilket åstadkoms genom en 
omfattande plantering av just städsegröna 
träd och buskar. De ansågs också vara 
ekonomiskt fördelaktiga då de marknads-
fördes som närmast skötselfria. 

Tyvärr användes ofta ett, för många 
platser i Sverige, olämpligt växtmaterial.  
Ett exempel på detta är de många kinesiska 
enar som i bland annat Mälardalens styva 
lera fick stora problem med svampsjuk-
domar. 

Likaså planterade man sorter som 
enligt säljinformationen skulle bli sådär 
lagom kompakta. När de då blev många 
gånger större än angiven slutstorlek, ofta 
åtskilliga meter större, fick de genomgå 
mindre smickrande beskärningsinsatser 
för att passa in. 

Resultatet blev en ordentligt ihärdig 
”barr-baksmälla”. Något som under flera 
decennier nästan tog död på intresset att 
prata, plantera eller engagera sig kring 
barrväxter och andra städsegröna växter. 

Denna generation av förstörda växtan-
vändare har nu successivt ersatts av en 
yngre och en mer medveten generation, 
med kunskap om olika städsegröna 
växters lämplighet beträffande växtmiljöer 
samt slutliga storlek. 

Idag när vi besöker trädplantskolor  

ser vi att det lastas en massa tallar 
och granar för att levereras till olika 
planteringsprojekt. I plantskolekataloger 
ser man dessutom inte bara en större 
andel barrträd till försäljning utan även 
en större tillgång på olika storlekar och 
kvaliteter. 

HÖG SMÄRTTRÖSKEL
Då vi i Sverige kan odla mycket få  
städsegröna lövträd så handlar detta i 
princip uteslutande om barrträd. Ur 
ett evolutionärt perspektiv har många 
barrträd en gång i tiden haft ett stort 
geografiskt övertag i världen. 

De senaste årtusendena har barrträden  
blivit nedpetade från tronen av de mer 
sofistikerade lövträden som idag är 
dominerande, åtminstone i den norra 
hemisfären. 

Barrträden har därmed fått anpassat 
sig till betydligt mer extrema växtmiljöer. 
Där har de å andra sidan utvecklat en 
imponerande tolerans för några av de 
mest utmanande förhållandena en växt 
kan hantera. 

Oavsett ifall man ser på Europa, Asien 
eller Nordamerika så återfinns barrträd på 
de allra torraste och fattigaste miljöerna. 
Enar (ex. Juniperus virginiana) eller tallar 
(ex. Pinus nigra) får där en god utveckling 
trots en hård tillvaro. 

Likaså finner vi i de allra mörkaste 
växtmiljöerna barrträd såsom idegranar 
(ex. Taxus baccata) och ädelgranar  
(ex. Abies fargesii). Dessa kan växa  
under ett tätt krontak av andra växter  
och trots det med tiden utvecklas till  
stora och vackra träd. 

Här pågår provtagning av svarttall (Pinus nigra) 
i Göteborg. De provtas för att utvärdera deras 
kapacitet att ta upp partiklar i luften och därmed 
bidra till en bättre luftkvalitet. De preliminära 
resultaten visar på de städsegröna trädens över-
lägsenhet i att ta upp partiklar, genom en tätare 
grönmassa som sitter kvar året runt. 
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Även i de allra kallaste delarna av världen  
finner vi dominans av barrträd såsom 
granar (ex. Picea glauca) och ädelgranar 
(ex. Abies lasiocarpa). Alla med en impo-
nerande tolerans för kalla och snörika 
förhållanden. 

Även på blöta platser återfinns barrträd 
såsom sumpcypress (Taxodium distichum), 
även den med en bra utveckling trots 
extrema växtförhållanden. 

Eller varför inte se till vår inhemska  
tall (Pinus sylvestris)? Den som i den 
svenska naturen ofta är förpassad till 
extrema växtmiljöer där inte många andra 
konkurrerande växter blir framgångsrika. 
Det kan vara sura och näringsfattiga 
mossar, karga berghällar, vindpinade 
sanddynor eller ogästvänliga kalkklippor. 

URBAN ANPASSNING
Det här är bara några få exempel på vilka 
extrema förhållanden som många barrträd 
kan bemästra i sina naturliga växtmiljöer. 
Detta är dock av stor betydelse vid deras 
användning i urbana sammanhang. 
Växtförhållandena är där många gånger 
långt ifrån optimala och strategier för att 
hantera mer extrema förhållanden är av 
stor betydelse. 

Att hitta en stor mångfald av träd för 
generösa parkmiljöer är sällan något 
 problem. Utmaningen brukar istället vara 
att finna träd som får en fin och lång siktig 
utveckling på besvärliga platser. 

Som till exempel den saltbemängda, 
torra och blåsiga gatan som halva dagen 
beskuggas av husfasader och andra 
halvan av dagen steks av gassande sol. 
För denna typ av miljö kommer de mer 
specialiserade trädarterna in. Många av 
dem är just städsegröna barrträd som 
utvecklat en hög smärttröskel för dessa 
typer av problem.

SOL, VIND OCH VATTEN
Förutom att kunna utvecklas framgångs-
rikt under mer utmanande förhållanden 
kommer kraven på att leverera viktiga 
ekosystemtjänster att vara avgörande 
vid val av framtida stadsträd. Idag pågår 
ett intensivt forskningsarbete med att 
utvärdera olika typer av träd och deras 
kapacitet att leverera viktiga ekosystem-
tjänster. 

Tyvärr är barrträden många gånger 
exkluderade i dessa typer av försök vilket 
tråkigt nog försvårar deras återtåg. De 
studier som ändå inkluderar städsegröna 
barrträd visar på imponerande förmågor 
som ofta gör dem betydligt mer lämpande 
än lövfällande träd.

GEMENSAMT  
FORSKNINGSPROJEKT
I ett pågående forskningsprojekt mellan 
Göteborgs Universitet, Lunds Universitet,  
Sveriges Lantbruksuniversitet och 
Göteborgs Botaniska Trädgård utvärderas 
olika trädarters möjlighet att bidra till att 
förbättra luftkvaliteten i staden. Detta 
genom att farliga partiklar fastnar på blad 
och barr. 

I de preliminära resultaten har barrträd 
såsom tallar och ädelgranar en betydligt 
större kapacitet än lövträd. Dels för att de 
kan ta upp partiklar under hela året och 
dels genom att barren sitter kvar länge. 
Detta gör att varje barr kan ta upp en 
betydande större del partiklar jämfört 
med samma yta av ett löv. Dessutom har 
barrträd generellt sett en högre bladtäthet 
(Leaf Area Index) jämfört med många 
lövträd. Det bidrar till att kollektivet av 
grönmassa hos träden kan ta upp mer 
partiklar.

Just den höga barrtätheten har även 
betydelse för hur mycket ett träd kan 
minska nederbörd att nå marken genom 
interception. Interceptionskapaciteten är 
alltså den andel regn och snö som fastnar 
i trädkronan och som där med tiden 
avdunstar. Denna andel av nederbörden 
kommer aldrig att påverka dagvatten-
systemet på platsen eller i det området. 

Interceptionskapaciteten hos en trädart 
varierar beroende på tätheten i blad-

massan. Något som gör många barrträd 
mycket användbara för denna inriktning, 
samtidigt som de har sin täta barrskrud 
året runt.

Att ha sin grönmassa kvar även vinter-
tid har förstås betydelse för att begränsa 
kalla vindar som annars hade kylt platser 
och byggnader. Just nedkylda byggnader 
medför en ökad värmekostnad då dessa 
måste värmas upp mer, jämfört med 
byggnader som inte utsätts för kall blåst. 

Att placera in pelarväxande barrträd 
strategiskt i stadsrummet har dels visat sig 
bidra till en minskad uppvärmningskost-
nad av byggnader, dels bidra till en mer 
gemytlig utomhusmiljö för människor att 
vistas i under årets kalla delar.   

PLACERINGEN VIKTIG
Även om ovan nämnda exempel av eko-
systemtjänster av barrträd upplevs som 
väldigt positiva finns det förstås risker 
med att använda städsegröna träd. 

Vårt lands nordliga position ger en 
väldigt låg solvinkel vintertid. Det medför 
att de träd som ger välriktad skugga 
sommartid kan kasta en väldigt lång och 
kall skugga vintertid och göra platser 
väldigt kalla – både för människor och 
byggnader. 

Därför blir placering av träden, och 
då speciellt de städsegröna träden, 
väldigt viktiga att få till. Allt för att få 
ut alla de positiva effekter som denna 

Andelen barrträd börjar sakta att öka i offentliga 
miljöer. Än en gång anses de vara en prydnad med 
sina formstarka växtsätt och året-runt-kvaliteter. 
Här en koreagran (Abies koreana) i Enköping. 
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växtgrupp har, utan att de ställer till med 
negativa effekter såsom en lång och kall 
vinterbeskuggning.

YTTERLIGARE NACKDELAR…
ELLER?
Mycket i vår utemiljö styrs av en  
ekonomisk realitet och generellt kan 
man konstatera att barrträd initialt är 
dyrare att begrönska städerna med. De 
kostar i de flesta fall betydligt mer än 
motsvarande lövfällande växter och de är i 
många fall även dyrare att etablera. 

Många barrträd är specialister som 
inte förtar sig och växer på ohämmat 
utan istället tar det lite försiktigt 
(s.k. stresstrateger). Den dyrbara 
etableringsskötseln blir då i många fall en 
lång process på 4-6 år. Detta har varit ett 
problem och hämmat populariteten av 
barrträd som stadsträd. 

Det glädjande är dock idag att träd 
numera ofta får kosta väldigt mycket 
mer än de fick göra för bara 20 år sedan. 
Träden tillåts vara avsevärt mycket större 
vid inköp, växtbäddarna är betydligt mer 
påkostade och etableringsskötseln mer 
rigorös. ”Återbetalningen” kommer med 

tiden genom de ekosystemtjänster träden 
levererar. Detta borgar för en framgångs-
rik ökning av städsegröna växter i våra 
städer.

FRAMTIDSVISION
Denna text är bara en början från oss 
att lyfta fram en växtgrupp utifrån deras 
växttekniska aspekter. Den talar på många 
olika sätt för en mer städsegrön framtid 
av våra städer – men då gäller det att vi 
är mer kvalitativa i vårt val av växt och 
placering. 

Vi lever idag i en tid av förenklingar 
där träden generaliseras till att de kan 
leverera en massa ekosystemtjänster. Helt 
utan att diskutera de olika arternas, eller 
sorternas, varierande kapacitet att göra 
detta och hur deras placering ytterligare 
kan påverka deras kapacitet. 

Vi hoppas att vi snart kan presentera 
mer noggranna guidningar där man tittar 
på varför en art eller sort är mer lämpad 
än en annan. Det vi saknar idag är en 
tydlig förklaring till varför ett specifikt 
träd är mer lämpat än ett annat. Men 
mycket talar för att vi kommer se en mer 
städsegrön framtid. 

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

billbacks.se

http://www.billbacks.se/
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Mer information!
Läs	mer	på	vår	hemsida	 
gronytekosult.se 

Få	inspiration	av	vårt	flöde	i	 
sociala	medier	@silkyscandinavia	

Det var trädgårdsläraren på 
Vassbo, Lars Åkerström, 
som grundade företaget. 
Han lyckades vinna 
japanernas förtroende på 

en trädgårdsmässa i Köln och fick år 1991 
agenturen för de japanska Silkysågarna 
i Sverige, Norge och Finland. Grönyte 
Konsult var Silkys första kund utanför 
Japan.

Idag drivs Grönyte Konsult av Monica 
Hagberg Andersson, som tog över verk- 
samheten 2010 efter 10 år inom före-
taget, tillsammans med maken Thomas 
Andersson och nyaste rekryteringen 
dottern Caroline Engström. 

– Det känns riktigt kul, Caroline 
kommer in med massor av energi och 
nytänk, säger Monica Hagberg Andersson,  
VD på Grönyte Konsult. Det blir lite 
av en nytändning även för mig. Vi delar 
samma filosofi och värderingar så de här 
nya visionerna går helt i företagets linje. 
Jag är stolt över den verksamhet vi byggt 
upp och det är ärofyllt att det finns ett 
intresse inom familjen att ta över på sikt.

Grönyte Konsult AB

SILKY SÅGAR  
– THE WORLD´S FINEST SAWS 
Silkysågar tillverkas i Japan av  
UM:KOGYO INC., ett företag som 
specialiserat sig på sågtillverkning sedan 
1919. Unik teknologi och design har 
resulterat i många modeller av Silky-
sågar med mycket vassa skär för effektiv 
sågning.

Silkysågarna sågar i dragläget, när du 
drar sågen mot dig. Sågning i dragläget 
kräver mindre energi och ger dig mer 
kontroll över sågningen.

VÅRA KUNDER 
Kommuner, kyrkogårds- och parkskötsel-
förvaltningar samt arborister är de 
största kunderna tillsammans med lokala 
återförsäljare runt om i landet. Allt fler 
privatpersoner har även hittat trädgårds- 
och friluftsprodukter via våra sociala 
medier och företagets hemsida.

Våra produkter håller extremt hög 
kvalitet och vi är mycket stolta över dem. 
Kvalitet handlar inte bara om produkterna 
vi levererar. För oss är bemötandet mot 
kund också otroligt viktigt, vi vill alltid 
kunna ge personlig och snabb service.

Vi hoppas på fortsatt förtroende och 
vill här passa på att hälsa gamla och nya 
kunder varmt välkomna! 

Grönyte Konsult AB har varit  
verksamt i trädgårdsbranschen  
sedan 1979 och haft agenturen  
för japanska Silkysågar i över  
25 år. Våra andra varumärken är 
de japanska proffssekatörerna 
Golden Star och de japanska 
blomsaxarna Chikamasa.

Monica Hagberg Andersson tillsammans 
med maken Thomas Andersson.

Caroline Engström.

SPONSORERNA PRESENTERAR SIG

https://gronytekonsult.se/
https://gronytekonsult.se/
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Artrikedom  
i sjukhusmiljö

– ständig utveckling av utemiljön vid 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Coloradogran, cissuslönn,  
kamtjatkabjörk, katalpa,  
glanshagtorn, näsduksträd,  
weymouthtall och grå douglas-
gran är några av de många arter 
man kan se i parken omkring 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. 
FÖRFATTARE: JENNY JANSSON

Landskapsingenjören Robert 
Burman och hans kollegor  
Christer Sandin och  
Sandra Jonsson på Region 
Jönköpings län är en del 

av den arbetsgrupp som förvaltar och 
sköter denna gamla park. En park med 
fantastisk artdiversitet och som ständigt 
utvecklas med hälsoperspektivet i fokus. 

EN HISTORISK PARK
På området vid Länssjukhuset Ryhov  
i Jönköping fanns en medeltida by och 
sedan dess har en lång historia utspelat  
sig där. Från Kungsgård och säteri på  
1500-1600-talet till ett 1700-talets  
sommarresidens för landshövdingen. 

I början av 1900-talet byggdes kasern-
hus för Jönköpings regemente men redan 

Mångfald bland både trädbestånd och andra växter 
bidrar till hälsofrämjande upplevelser för patienter, 
anhöriga och anställda vid Ryhovsområdet.
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på 1930-talet avvecklades den militära 
verksamheten till fördel för ett sinnes-
sjukhus. Utomhusmiljön har länge varit 
viktig på platsen då sinnessjukhuset var 
självförsörjande på frukt och grönsaker. 

Sedan 1988 är det länssjukhus och 
även nu är utemiljön en viktig del av 
området som helhet. 

HÄLSOPERSPEKTIVET 
Utemiljöns betydelse för människans hälsa 
är något som personalen på Mark och 
Trädgård Regionfastigheter i Jönköpings 
län brinner för. 

”Träd har en viktig roll symboliskt och 
känslomässigt” säger Robert Burman, 
landskapsingenjör och driftschef. Han 
arbetar även med ny- och ombyggnads-
projekt där han förmedlar vikten av en 
bra utemiljö i vårdsammanhang. Minskat 
behov av smärtstillande läkemedel,  
förbättrad sömn och en sänkning av 
stressnivåer och blodtryck är effekter  
som gynnar både vårdtagare, personal  
och besökare på sjukhuset och det är  
argument för att satsa på utemiljön. 

Robert och hans kollegor har haft ett 
nära samarbete med Sveriges lantbruks-
universitet i utvecklandet av Ryhovs-
parken. Artrikedom är en av de åtta 
parkkaraktärer som människan enligt 
Patrik Grahns forskning har behov av.  
Att kombinera hälsoperspektivet med 
utvecklandet av Ryhov som en artrik 

plats har därför förefallit sig naturligt för 
Robert och hans kollegor. 

För att förstärka människans upplevelse 
av årstidsväxlingarna har bland annat 
körsbärsträd planterats de senaste åren. 
Med blomning på våren och sedan varma 
höstfärger ger de åskådaren något vackert 
att vila ögat på. 

Lindallé in till Ryhovsområdet. I Jönköping råder det som i de flesta andra svenska 
städer ingen brist på lindar men inne på Ryhovsområdet är mångfalden bland träd stor.

EN VILJA ATT PROVA NYTT 
De senare åren har många nya trädarter 
planterats på Ryhov. En vilja att prova 
nytt har lett till en stor artrikedom med 
247 trädsorter fördelade på 78 släkten. 

En del träd som inte bör klara växt-
zonen har planterats och det har gett bra 
resultat i många fall. De senaste åtta åren 

Träd med olika karaktär ger besökare i sjukhusområdet en intressant naturupplevelse att återhämta sig i.
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Antal trädplanteringar
Nyplantering	av	träd	har	ökat	stadigt.	Under	år	2000-2020	planterades	885	träd	på	Ryhov.
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har främst exoter planterats, men man 
föryngrar även det inhemska beståndet. 

I de naturlika planteringarna planteras 
mindre skogsplantor för att budgeten 
ska kunna användas till dyrare träd i 
parkmiljöerna. 

Den mest fascinerande naturlika 
planteringen på området är under upp-
byggnad på en innergård till en blivande 
akutvårdsavdelning. Där ger det nya 
projektet patienter, personal och anhöriga 
möjligheten att kunna ta sig ut i en 
avslappnande skogsmiljö av vild karaktär. 

På en sandig jord har en finsk skogs-
matta med bland annat blåbärsris lagts 
ut och stommen i anläggningen är vanlig 
tall. Robert berättar att en skötselplan 
får utvecklas över tid, antingen kommer 
träden beskäras eller byts de ut när de har 
blivit för stora. 

KUNNIG OCH  
INTRESSERAD ARBETSGRUPP 
Sjukhusområdets över 450000 kvadrat-
meter stora utemiljö sköts i egen regi  
och totalt arbetar sju personer med ute-
miljöerna inklusive cirka 30 innergårdar. 

”Det är en kunnig och intresserad 
arbetsgrupp som gör det möjligt att vi 
har en så fin park. Vi ansvarar även för 
två olika Vårdcentrum i Jönköping och 
kulturhuset Spira. Totalt i länet så har 
 vi en skötselyta på ca 1000000 kvm.  
På de andra orterna i länet ansvarar 

Några Rhododendronbuskar planteras om då de hotades att förstöras i en byggprocess. 
Robert Burman, Christer Sandin och Sandra Jonsson planerar placeringen av buskarna.

Akutvårdsavdelningens nya innegård har 
fått en ny design med tallar, skogsmatta 
och gångar av organiska former.
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externa entreprenörer för skötseln.” berättar 
Robert, som arbetat på Ryhov i nio år. 

Med på plats för att presentera 
Ryhovsområdet för Trädbladets läsare var 
förutom Robert Burman även Christer 
Sandin som har arbetat på Ryhov sedan 
1988 och Sandra Jonsson som anställdes 
2017. 

EN ANDRA CHANS  
STÅNDORTSMÄSSIGT
”Det är inte alltid man lyckas med att 
plantera rätt träd på rätt plats. Då flyttar 
vi träden!” säger Robert och Christer. 

Som exempel visar de en valnöt som 
har utvecklats otroligt snabbt sedan den 
flyttades till en växtbädd med ny jord och 
ett halvsoligt läge. 

En amerikansk strimlönn som stod för 
torrt innan har nu flyttats till en fuktigare 
ståndort som gynnar artens tillväxt. 

I våras flyttades även axlönn,  
cissus lönn och storblommig halesia  
med snabba positiva resultat framför allt 

Den amerikanska strimlönnen som flyttades fick en förbättrad tillväxt snabbt efter flytten till den nya växtplatsen. 

Bild från nybyggt hus på Ryhov. Burspråken skapar god kontakt med lindarna, vilket ur ett hälsoperspektiv har stor betydelse.

från lönnarna.
”Det har hänt att man i nya anlägg-

ningar har planterat träd på platser där de 
inte kan utvecklas över tid. Då flyttas de 
till en annan plats i sjukhusområdet och 
den vanliga underhållsbudgeten belastas 
inte för det nya trädet.” säger Robert. 

Precis som i många andra organisationer 
och verksamheter är det även i Region 
Jönköping de nya investeringarna som 
ekonomiska möjligheter finns och det 
gäller att berika och utveckla trädbeståndet 
med dessa medel. 

BEVARANDE AV TRÄD SOM  
RESURS FÖR NYBYGGNATIONER 
Diversitet bland träd handlar inte enbart 
om en mångfald av arter utan även i 
ålder. Ett stort fokus finns därför på 
att bevara och använda äldre träd i nya 
anläggningar. 

Ett exempel är en äldre lindallé, 
som står nära den nya akutvårdsavdel-
ningen, som planerades att tas ned i 

bygg processen. Robert berättar att tack 
vare argument om forskningsresultat av 
bland andra Anna Bengtsson kring att 
möjlig heten att uppleva natur inifrån har 
hälsofrämjande effekter, står lindarna nu 
kvar och dessutom är de en del av den 
nya inomhusmiljön. 

Utsikten från ett inglasat burspråk och 
en balkong kommer ge möjlighet för 
personer som i stunden inte kan ta sig ut 
att uppleva lindarna på nära håll utan att 
lämna sjukhusbyggnaden. 

EN ARTRIKEDOM  
INTE ENBART BLAND TRÄD
Tack vare att området har varit i statlig 
ägo under lång tid har Ryhov en av  
Sveriges äldsta tallskogar. De äldsta 
tallarna är mellan 300-350 år och ger 
habitat åt den rödlistade reliktbocken. 
Reliktbocken huserar enbart i solbelysta 
tallar som är minst 150 år gamla. Utöver 
reliktbock ger naturområdena hem åt 
diverse andra djur. 
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Vi kan tipsa alla trädintresserade att besöka Ryhovs karaktärsrika platser;  
Rhododendrondalen, Vårlunden, Paradiskullarna och Sandplanteringen på  
takterasserna eller åtminstone följa GronaRyhov på Instagram!

Området kan upplevas i Natur- och 
kulturstigen Slingan. Slingan är ett anlagt 
motionspår som finns antingen som  
3 km-spår som ringlar sig igenom  
varierad terräng av både natur- och park-
karaktär eller som ett kortare 1,9 km-spår 
närmre sjukhusbyggnaderna. Längsmed 
spåren och ute i området finns informa-
tionsskyltar som beskriver både träd- och 
djurarter för besökarna. 

På regionens hemsida finns även mer 
information om de många trädarterna 
som berikar Ryhovsområdet.

FRAMGÅNGSRECEPT FÖR  
ETT BLIVANDE ARBORETUM
Ett gott samspel i planering och skötsel 
samt uppmärksamhet på mikroklimat  
där mer ovanliga träd trivs har resulterat  
i en välskött och inspirerande utemiljö  
på Ryhov. Säkerligen har den höga 
standarden på anläggningen delvis gjort 
reklam för sig själv. 

I kombination med forskarsamar-
bete, informationsspridning och goda 
argument kring utemiljöns betydelse för 
hälsan har en bra grund skapas för en 
fortsatt utveckling av parken som börjar 
likna ett arboretum. 

Varierande växtmaterial 
ger en levande miljö på 
en av innegårdarna.

Träd höjer upplevelsen av innegården för  
besökaren och ger samtidigt personer som  
vistas inomhus något grönt att titta ut på.

Informationsskyltar finns att 
läsa för den som vill lära sig 
känna igen växtarterna.

De hårdgjorda ytorna är 
begränsade till ytan till  
fördel för grönskan men 
tillgängligheten är god.
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I Norrköping har man i veckan 
släppt en karta på deras hemsida 
där allmänheten kan se var det 
står olika sorters fruktträd. 

Från kommunen sida är idén 
att allmänheten ska kunna plocka den 
frukt som finns på kommunens träd. 

Johan Lewander, landskapsingenjör 
på Samhällsbyggnadskontoret förklarar:

"Jag tyckte att det är synd att så 
mycket av kommunens frukt går till 
spillo. Vi har en massa fruktträd runt 
om i kommunen där aldrig frukten 
används till något. Då är det roligt 
att kunna erbjuda kommuninvånarna 
gratis frukt." 

Kommunen har tagit fram en karta 
som visas var det finns äpplen, päron, 
plommon och körsbär.

De flesta av våra fruktträd står där 
det har funnits gamla torp, gårdar och 

Premiumträd:
handplockade, beskurna
och företablerade med
omsorg och yrkesstolthet

www.stangby.nu

herrgårdar. Skicket på träden kunde vara 
bättre men det finns ambitioner för att 
försöka få till en beskärningsplan så att vi 
kan få mera frukt på träden.

"Responsen från allmänheten har varit 
väldigt positiv", säger Johan Lewander. 

Ta tillvara på 
              stadens frukt

Länk till hemsidan!
kartor.norrkoping.se

Johan Lewander, landskapsingenjör 
på Samhällsbyggnadskontoret.

https://stangby.nu/
https://kartor.norrkoping.se/
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Arrangören Gustav  
Nässlander från  
Augustenborgs botaniska 
takträdgård, beskriver 
själva trädskådning som 

en trädvandring för deltagare som vill 
lära sig se skillnad på träden i staden och 
uppskatta den trädmångfald som finns 
i Malmö. Målet med vandringen är att 
deltagaren, efter avslutad vandring ska ha 

lärt dig grunderna i vad som krävs för att 
artbestämma stadsträd. 

Bakgrunden till namnet trädskådning 
går att hitta i fågelskådningen, men som 
Gustav själv påpekar finns det i över 
700 trädarter representerade i Malmö 
idag, vilket kan jämföras med att det i 
hela Sverige finns ungefär 250 häckande 
fågelarter. Det mycket ambitiösa målet 
för trädskådning som fritidssysselsättning 
är att det ska växa och nå samma status 
som fågelskådning!

HUR GÅR DET TILL?
Vår rundvandring i Folkets Park i Malmö 
inleddes med att Gustav beskrev tanken 
bakom trädskådningen och hur deltagarna 
kan se skillnad mellan olika trädarter. 
Under vandringen jämfördes sedan olika 

arter med varandra, samtidigt som vi 
under vandringen även fick veta mer 
om de positiva egenskaper som träden 
har, bland annat inlagring av koldioxid, 
reducering av luftförorening osv. 

Vandringen innehöll även en del 
anekdoter som jag är säker på lättade 
upp vandringen och gjorde att deltagarna 
lättare kunde komma ihåg arterna. 

VAD SÅG VI?
Under den drygt 90 minuter långa 
rundvandringen skådades totalt 27 arter/
sorter, alltså strax över 3 minuter per art. 
Kanske på grund av det höga tempot 
fick samtliga deltagare i början av en 
skådningen en länk till en hemsida där 
samtliga arter fanns listade och en kort 
beskrivning av dessa. 

Trädföreningen 
           följde med på 
trädskådning i Malmö
En regnig eftermiddag i maj  
hade Trädskådning världspremiär  
i Malmö och Svenska Träd-
föreningen var självklart med  
och skådade träd! 
FÖRFATTARE: JOHAN ÖSTBERG



Gustav Nässlander guidar vid världspremiären av trädskådning i Malmö. 
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ÄR TRÄDSKÅDNING NÅGOT FÖR ER?
Många trädförvaltare har nog arrangerat 
trädvandringar, och i min mening finns 
det många likheter mellan en trädvandring 
och en trädskådning, men jag tror att träd- 
skådning ändå fyller en viktig funktion då 
det ger en nystart och en annan funktion  
till trädvandringarna. 

Precis som att vi idag går mer från att 

Mer information!
Kulturcentralens	hemsida	där	deltagarna	kan	anmäla	sig:	 
www.kulturcentralen.nu/evenemang/tradskadning-i-den-urbana-skogen

Trädpodden,	avsnitt	21.	 
podcasts.nu/avsnitt/tradpodden/21-tradskadning-ar-var-nya-folkrorelse

prata om det svårdefinierbara konceptet 
hållbarhet till det mer konkreta ekosystem- 
tjänster (och på vissa håll även Nature 
Based Solutions!), kan trädskådningen bli 
en mer praktisk tillämpning av trädvand-
ringarna. Detta gör att deltagarna får den 
kunskap de behöver för att kunna genom-
föra egna trädvandringar genom deras 
nyfunna kunskap att identifiera träd. 

De arter/sorter vi såg:
• Acer campestre

• Ailanthus altissima

• Araucaria araucana

• Carpinus betulifolia

• Catalpa bignonioides

• Cedrus deodara

• Davidia involucrata

• Euodia daniellii  
(syn. Tetradium daniellii)

• Fagus sylvatica ’Dawyck’

• Fagus sylvatica  
’Purpurea Latifolia’

• Koelreuteria paniculata

• Liquidambar styraciflua  
’Worplesdon’

• Morus alba

• Paulownia tomentosa

• Phellodendron amurense

• Pinus nigra

• Platanus x hispanica

• Prunus ’Kanzan’

• Prunus padus ’Watereri’

• Prunus sargentii

• Quercus ’Fastigiata Koster’

• Robinia pseudoacacica

• Robinia pseudoacacica  
’Umbraculifera’

• Salix x sepulcralis ’Chrysocoma’

• Styphnolobium japonicum

• Xanthocyparis nootkatensis

• Zelkova carpinifolia

Trädskådning kan även locka nya  
personer till att intressera sig av träd då 
den har en annan infallsvinkel än en 
vanlig trädvandring. Genom att ifråga-
sätta, utvärdera och förändra gamla 
koncept kan vi fortsätta att vara aktuella, 
vilket på sikt är en nödvändighet om vi 
ska kunna hävda oss mot andra krafter 
inom och utanför våra respektive fält. 

Under guidningen besöktes 
bland annat en pelarek  
Quercus ’Fastigiata Koster’.

https://www.kulturcentralen.nu/evenemang/tradskadning-i-den-urbana-skogen
https://podcasts.nu/avsnitt/tradpodden/21-tradskadning-ar-var-nya-folkrorelse
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Projektet i-Tree Sverige är ett 
samarbete mellan SLU och 
26 organisationer runt om i 
Sverige. Med hjälp av verktyget 
i-Tree Eco är syftet att beräkna 

en rad ekosystemtjänster från våra svenska 
stadsträd – både i mängd och i pengar. 
I projektet har nio kommuner och fyra 
bostadsbolag bidragit med en inventering 
av totalt 16223 träd. Trädbestånden upp-
skattas representera totalt 12522003 träd 
i kommunerna och 8552 träd i bostads-
bolagens distrikt. Tillsammans utgör dessa 
populationer ett stort ”kapital” i fråga om 
en rad eko systemtjänster och utifrån i-Tree 
Eco går det även att urskilja art- och stor-
leksfördelning inom trädpopulationerna. 

Under hösten 2020 kommer projektet 
att sammanställas i en slutrapport. En 
övergripande bild visar att samtliga  
kommuners trädpopulationer övervä-
gande består av gran, tall, björk och ek, 
med undantag från de mer sydligt belägna 
städerna där även arter som skogslind, 
vitpil, fågelbär, bok och avenbok är  
representerade i toppskiktet av mest 
förekommande arter. Samtidigt visade 
resultaten att det inte nödvändigtvis var 
de arter som förekom flest i antal som 
bidrog till störst kapacitet till ekosystem-
tjänster. I några fall visade det sig att arter 
som befann sig under en två procentig 
representation inom trädpopulationen 
översteg andra mer förekommande 

Projekt i-Tree Sverige

 
www.jacksonstradvard.se

GÖTEBORG  
076 633 33 90 
infovast@jtvab.se 
 

STOCKHOLM  
08 410 470 70
info@jtvab.se 

TRÄDVÅRD 
 BIOENERGI   

NATURVÅRD 

SKARABORG 
076 633 33 90 
infovast@jtvab.se 
 

arter i just möjligheten att bidra med 
ekosystemtjänster. När det kommer till 
ekosystemtjänster såsom att binda och 
lagra kol och förhindra koldioxidutsläpp 
visar resultaten hur den totala mängden 
kol som finns inlagrat i i-Tree Sveriges 
trädbestånd uppskattas till 727821 ton. 
Omvandlat till koldioxid motsvarar 
detta 8460587 ton och representerar det 
årliga koldioxidutsläppet från 5640391 
personbilar. Förutom kolinlagring och 
kolupptagning redovisar rapporten också 
hur mycket träden bidrar till att minska 
luftföroreningar och fördröja dagvatten 
samt ger en övergripande prognos inför 
framtida utmaningar. Rapporten kommer 
att publiceras i slutet av året. 

https://www.jacksonstradvard.se/
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Alla trädsamlingar 
behöver en Henrik

Men Henriks arbete  
skiljer sig på flera 
sätt från det på ett 
museum eller en 
konsthall. Arbetet med 

en levande trädsamling är sällan temporär 
och då utställningen varar längre än livet 
självt, behöver det här göras så mycket 
mer. Det är ett kon tinuerligt arbete med 
att underhålla beståndet, föröka växterna 
och se till att samlingen hålls i god vigör. 
Henrik ser till att samlingen växer, både i 
storlek och i antal. 

Arbetet innebär att hela tiden se till att 
föra trädens talan, både i och utanför den 
botaniska trädgårdens gränser. Att berätta 
om trädens roll i våra liv, i våra städer och 
för vårt välbefinnande. Självklart är han 
inte ensam i detta arbete. Där finns flera 
mycket duktiga medarbetare som bidrar 
i arbetet, men det övergripande ansvaret 
för samlingen och styrdokumenten är det 
han som har. 

Det innebär ibland tuffa beslut i ett 
träds varande eller icke varande eller välja 
den inriktning samlingen ska ha under 
lång tid framöver. Det är på hans axlar 
samlingen vilar, för att sedan gå i arv till 
kommande generationer.

Med detta vill jag argumentera för att 

alla trädsamlingar behöver en förespråkare 
och beskyddare. Varje bestånd kan och 
bör betraktas som en samling. En samling 
kräver omsyn och vidareutveckling 
oavsett storleken på trädbeståndet. Den 
lilla staden såväl som den stora parken 
behöver någon som hela tiden ser till 
samlingens (eller beståndets om man så 
vill) bästa.  

EN TRÄDSAMLING  
ÄR ALDRIG STATISK
En trädsamling kan inte samla damm, 
den går inte att lagra eller pausa. Det går 
inte att spara, att tro att du ska kunna 
frysa tiden när träden väl är välväxta och 
välmående är att lura sig själv. En träd-
samling behöver ständig uppdatering  
och omhändertagande. Kortsiktiga 
operationella insatser såsom beskärning, 
vattning och ogräsrensning såväl som 
större mer långsiktigt strategiska sådana. 

Kort- som långsiktiga planer är något få 
trädsamlingar har, istället blir de ingrepp 
som görs snarare reaktioner på att nya träd 
tillkommer eller äldre behöver tas bort. 
I en levande samling kommer självklart 
akuta och oplanerade situationer alltid 
uppstå, men att hela tiden ha en över-
gripande plan om både kort- och lång-

siktiga mål gör arbetet betydligt mycket 
enklare. Det finns då hela tiden något att 
sträva efter, eller att falla tillbaka på. 

En trädplan i sin tur behöver också 
arbetas fram, revideras och förnyas. Och 
vem är då bäst lämpad att arbeta med 
ett sådant dokument? Självklart den som 
ansvarar för samlingen och dess styrning 
och därmed kan träden och beståndet bäst.

DATABASEN OCH DEN  
STÄNDIGA UPPDATERINGEN 
Ett stort första steg, men kanske det  
viktigaste verktyget i arbetet med  
samlingen är upprättandet och under-
hållandet av en träddatabas. Dock är 
implementerandet ofta en kostsam och 
tidskrävande uppgift. 

Till grunden ligger en noga utförd 
inventering. Beroende på vilken  
information du väljer att samla in  
under inventeringen, kan du sedan ta 
fram så gott som en obegränsad mängd 
information om samlingen. 

För kortsiktiga operationella insatser 
behövs information om trädens vitalitet, 
skador och riskklassificering, medan mer 
långsiktiga strategiska planer bygger på 
information om art- och åldersfördelning. 

Precis som trädsamlingen i stort 

Min	vän	Henrik	arbetar	som	intendent	vid	Göteborgs	
botaniska	trädgård.	Han	ansvarar	för	trädgårdens	
samling	av	vedartat	material.	Precis	som	en	kurator	 
vid	ett	museum	eller	en	utställningsintendent	i	en	
konsthall	har	han	hand	om	utställningen.		
         FÖRFATTARE: PATRICK BELLAN
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är databasens innehåll aldrig statiskt 
utan något som behöver kontinuerligt 
upp datering. Nyplanterade träd ska 
registreras och insatser som beskärningar 
eller fällningar behöver också föras in i 
databasen. 

Även om implementerandet kräver en 
kraftansträngning och uppdateringen 
fodrar goda kontinuerliga rutiner, är data-
basen ditt starkaste verktyg i förvaltandet 
av din samling. En översikt över vad  
samlingen består av, eller har bestått av, 
ger möjligheten att styra arbetet med 
samlingen i en specifik riktning. Den 
gör det även möjligt att kommunicera 
samlingen både inom och utanför för-
valtningen, till både insatta och noviser. 

En viktig del i arbetet som kurator 
är nätverkandet med andra liknande 
instanser. Här finns mycket att lära av 
varandra och den information du besitter 
om din samling kan vara mycket värdefull 
för andra organisationer i utvecklandet 
av sina samlingar. Kunskapsfördelning 
sins emellan sker idag i väldigt liten 
utsträckning men kan absolut utvecklas. 
Tillgången till varandras databaser blir 

en källa till mycket kunskap om tillväga-
gångssätt, beprövade arter eller arter som 
bör prövas.

ARTDIVERSITET
Att upprätta en trädplan eller liknande 
styrdokument kring beståndet kan som 
sagt vara en både kostsam och krävande 
insats. Ofta bygger planen på data insamlat 
från en trädinventering, och även den kan 
vara något som kräver tid och pengar. 

För strategiska och långsiktiga styr-
dokument behövs det vanligtvis inte lika 
mycket och detaljerad data, jämfört med 
de mer operationella och kortsiktiga. Här 
kanske det räcker med att ha ett hum 
om antal träd i parken eller en ungefärlig 
uppskattning av art- eller åldersfördelning. 
I vissa fall kan det räcka med ett flygfoto 
över samlingen för att med enklare 
datorverktyg kunna bedöma samlingens 
krontäckningsgrad. 

Dock kommer mer och precisare 
styrning med mer kunskap om beståndet. 
Ett gott första steg är att räkna antalet 
träd och identifiera vilka arter samlingen 
består av. En förteckning över antalet 

arter och fördelningen mellan arter är en 
stor tillgång i arbetet med att utveckla 
samlingen. 

Med denna kunskap kan du lättare 
styra beståndet mot en hållbar artför-
delning. Detta är sällan någon raket-
forskning, devisen ”inte lägga alla ägg i 
samma korg” brukar alla förstå. Ju mer 
olika träd, spritt över antalet, desto mer 
resilient är trädbeståndet. 

Vad en hållbar artfördelning är varierar 
mellan förvaltningar, men en god tumregel 
är Santamours (198X) 10-20-30 regel, 
där inga arter skall överstiga 10% av det 
totala beståndet, inget släkte överstiga  
20 % och ingen familj över 30%. 

Ju större en trädsamling är desto svårare 
blir det att hålla en jämn fördelning över 
samlingen. Frågan behöver hanteras olika 
beroende på om du arbetar i liten skala, 
såsom en park, gata eller kvarter eller i 
större skala såsom stad eller region. Men 
oavsett, med kunskapen om vilka arter 
samlingen består av får man en god rikt-
ning mot hur samlingen bör underhållas 
och vilken riktning det långsiktiga  
arbetet ska ta.    
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SÄKRA KORT OCH NYA JOKRAR
Arbetet med att utöka och diversifiera en 
trädsamling bygger på att introducera, 
för samlingen, nya arter. Det är inte utan 
en viss risk som man provar arter eller 
sorter som tidigare aldrig beprövats. Dock 
är arbetet ett mycket viktigt sådant. Det 
är genom detta arbete vi utvecklar den 
gemensamma kunskapen kring en arts 
användning. Ett nödvändigt och lång-
siktigt arbete, som måste få ta sin tid. 

Det är kanske inte de nya obeprövade 
jokrarna som planteras i långa rader längs 
stadens paradgator. Nej, här väljer vi  
snarare säkra, redan beprövade arter där  
vi har god kännedom om arten/sortens 
proveniens, krav på växtplats, och fram-
tida skötselbehov. Men för samlingens 
bästa är det viktigt med båda delar. 

Idag finns mycket kunskap att ta del 
av gällande erfarenheter kring arter och 
sorter. Så när vi provar nya arter kan 
vi styrka möjligheterna för framgång 
genom att först sätta oss in i artens behov, 
utbredningsområde och annan kunskap 
kring träden. Särskilt viktigt är frågan 
kring potentiellt invasiva arter. 

Här vilar också ett ansvar kring för-
ökning av unikt material i samlingen, 
växter som inte går att få tag på i handeln. 
Det kan exempelvis vara växter som slutat 
saluföras eller där proveniensen av nytt 
material inte går att säkerställa. 

Särskilda former, friska kloner eller 
dylikt som uppstått i samlingen och 
som handeln inte kan bistå med, men 
som förtjänar större spridning eller som 
riskerar att gå förlorade i samlingen bör 
hela tiden ses efter. En bra dialog med 
en intern eller extern plantskola med 
rätt kompetens är i detta essentiellt. Med 
tiden kan även materialet spridas utanför 
samlingens gränser.  

ÅLDERSDIVERSITET
Samma riktlinjer som för artdiversiteten,  
gäller även för åldersdiversiteten i 
samlingen. En jämn spridning mellan 
unga, adulta och gamla träd säkerställer 
att beståndet hela tiden har nya träd som 
mognar, allt eftersom de äldre trädens 
vitalitet avtar. Att hela tiden se till att där 
finns stora välmående träd för kommande 
generationer är ett viktigt arbete, och 
något som måste ske kontinuerligt. 

Arbetet är likt det som för artfördel-
ningen och med mer underlag om trädens 
planteringsår och vitalitet blir arbetet mer 
precist. Men även med en ytlig förståelse 
om samlingens ålder kan arbetet komma 

långt. Att dela upp träden utifrån just 
ung, adult och gammalt ger god finger-
visning i hur samlingen ser ut och var det 
bör läggas mer fokus.

ALLMÄNHETENS  
INTRESSE FÖR TRÄD
Aldrig har väl träden spelat så stor roll i 
våra liv som nu. Eller visst har de gjort 
det, ekosystemtjänsterna har vi tagit nytta 
av långt innan vi visste om dem, men 
aldrig har väl träden varit så populära 
som de är nu. Det bloggas, poddas, 
instagrammas om träden. Som trädguide 
och konsult har jag varit väldigt upptagen 
de senaste åren, och guidningarna verkar 
bara bli fler. Här hade en kurator, någon 
som arbetat med trädbeståndet kunnat 
vara till stor hjälp! 

Man kan bli överraskad över allmän-
hetens intresse för just träd. Att upprätta 
ett mailkonto dit intresserade kan vända 
sig är aldrig en dum ide och mailboxen 
står sällan tom. Vi vill interagera kring 
träd! Vi vill lära oss mer, hitta bland 
träden, ha en åsikt eller bara visa vår 
uppskattning. 

Inspelade guidningar bland stadens 
träd erbjuds på flera både större och 
mindre kommuners hemsidor. Och trots 
den något begränsade bildåtergivningen 
är träd och trädgård på instagram en 
riktig hit! Många parker har sitt eget 
trädkonto med bilder och berättelser om 
samlingens träd. 

Särskilt viktigt är det kanske nu under 
den pandemi som råder. När människor 
inte kan samlas inomhus i samma 
utsträckning som tidigare finns det lite 
mer frihet att samlas utomhus, bland 
träden.  

ATT FÖRA TRÄDENS TALAN
I så gott som samtliga fall förlorar träden 
när det kommer till exploatering eller 
ombyggnation. Ofta handlar det snarare 
om okunskap kring trädens morfologi 
och behov än om att man faktiskt vill 
träden illa. Men resultat blir förödande 
oavsett. Kanske vore det till och med 
bättre om man ville träden ont och fällde 
dom direkt, snarare än att orsaka skador 
som istället sakta tar träden av daga. Ett 
sakta döende träd är sällan en vacker syn. 

Här behövs redan i planeringsstadiet  
en trädkunnig som kan vaka över trädens 
bästa och föra trädens talan. Ju tidigare  
i processen desto bättre. Ofta kan 
kon flikter undvikas tidigt, bara någon 
bevakar frågan. I de fall när träden 
faktiskt hamnar i kläm är det alltid bättre 
att ta ett aktivt beslut kring trädens vara 
eller icke vara. Hellre än att långt senare, 
på grund avtagande vitalitet och förhöjd 
risk, akut behöva fälla träden. 

En vilja att renovera och exploatera  
behöver ju inte stå i motsats till om- 
händertagande eller bevarande av en  
trädsamling, utan kan mycket väl gå  
hand i hand. 

Alnarpsparken, en av Sveriges största samlingar av trädarter. 
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RAPPORT

  Stadsträd och  
biologisk mångfald 

– ett osannolikt giftermål eller 
ett nödvändigt partnerskap? 

Vi har idag liten kunskap 
om hur dessa träd klarar  
av att hysa våra svenska 
arter av mossor, lavar, 
tickor och trädlevande 

insekter och därmed deras möjlighet till 
att bidra till Sveriges miljömål. Vissa av 
de exotiska trädslagen skulle mycket väl 
kunna hysa en stor mångfald och andra 
relativt få arter. 

Målet med den här studien var att 
göra en sammanställning av forskning 
som finns om hur väl olika trädarter kan 
hysa biologisk mångfald i Sverige och ta 
fram ett förslag över vilka trädarter som 
lämpar sig för att hysa biologisk mång-
fald. Trädförvaltare ska kunna ha med 
denna kunskap när de väljer vilket träd de 
ska plantera i staden. Målet var även att 
identifiera brister i kunskapsunderlaget. 

I svenska städer planteras idag många exotiska trädsorter. Orsakerna 
är flera, t.ex. risk spridning och att träden ska klara de tuffa kraven som 
finns inne i städerna. 

FÖRFATTARE: VIKKI BENGTSSON OCH KARIN SANDBERG



Läderbagge (Osmoderma eremita)  
en rödlistad skalbagge som lever  
i hålträd med mulm. Den lever inne  
i vissa av våra svenska städer.
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VARFÖR BEHÖVER  
VI TÄNKA PÅ BIOLOGISK  
MÅNGFALD I STADSMILJÖER? 
Landskapet i Sverige har rationaliserats  
under många år, med resultat att biologisk 
mångfald har minskat kraftigt under de 
senaste 200 åren. Träd och i synnerhet 
gamla träd hyser en stor mängd både  
vanliga och sällsynta arter och det har 
visat sig att stadsmiljö har en viktig 
funktion när det gäller befintliga träd 
och framtida trädbestånd. De träd som 
bedöms vara särskilt skyddsvärda har stor 
betydelse för bevarandet av biologisk 
mångfald och för att uppfylla flera av 
riksdagen antagna miljökvalitetsmål.

"Enligt Åtgärdsprogram för särskilt skydds-
värda träd – Mål och åtgärder 2012-2016 
(Rapport 6946, Naturvårdsverket 2012) 
avses med särskilt skyddsvärda träd jätteträd 
(över 1 m i diameter), mycket gamla träd 
(över 140 år och för ek, bok, gran och tall 
över 200 år) och grova hålträd (över 40 cm  
i diameter med hål i stammen). Döda träd 
ingår i definitionen."

Många lavar och insekter som är knutna 
till träd har en mycket begränsad benägen- 
het att förflytta sig till andra träd och när 
det väl inträffar är det oftast bara korta 
sträckor på några hundra meter det  
handlar om. Flera studier av både insekter 
och lavar knutna till exempel gamla ekar 
visar att dagens förekomster förklaras 
bättre av hur eklandskapet såg ut för  
180-200 år sedan än av dagens utbredning 
av gamla ekar (Hedin 2003, Ranius m fl 
2008, Johansson 2013 b). Sverige har ett 
internationellt ansvar att värna och vårda 
dessa träd, så att de även i framtiden kan 
utnyttjas av fåglar, svampar, lavar och 
kommande generationer. 

Det finns flera studier som visar att 
träd i stadsmiljöer är viktiga för många 
grupper av arter. Jonsell, 2012 studerade 
skalbaggsfauna i gamla lindar och drog 
slutsatsen att gamla lindarna i park-
miljöerna var lika värdefullt som de i 
mer naturliga miljöer. Andra studier har 
visat liknande resultat och även kunnat 
visa värde av stadsträd för pollinatörer 
(Sörensson 2008; Somme et al, 2016). 
När det gäller fåglar och fladdermöss som 
oftast utnyttjar hålrum i äldre träd så 
kan stadsträd vara värdefulla. Lavar och 
mossor däremot är oftast mera känsliga 
för luftförorening och därmed är stads-
träd sällan lika värdefulla som värdträd. 
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EXOTISKA TRÄDSLAG OCH DEN 
BIOLOGISKA MÅNGFALDEN
Sammanfattningsvis kan man säga att 
stadsträd, i synnerhet äldre sådana, har en 
viktig funktion för biologisk mångfald. 
Det som dock fortfarande är oklart är 
betydelsen av trädslag för den biologiska 
mångfalden. 

En hel del arbete har gjorts under 
de senaste åren som har tittat på värdet 
av olika trädslag när det gäller arterna 
knutna till dem (Sundberg et al, 2019).  
I synnerhet också undersökning om  
alternativa trädslag till ask (och även  
alm) (Jönsson & Thor, 2012; Mitchell 
et al, 2016; Broome et al, 2019) för att 
ask och alm är hotade på grund av olika 
trädsjukdomar. Just på grund av olika 
trädsjukdomar har det även skrivits en del  
artiklar som har ifrågasatt naturvårdens  
sätt att bara fokusera på inhemska 
trädslag (Townsend, 2005; Alexander et 
al, 2016). Denna ståndpunkt har lett till 
en del konflikt inom stadsplaneringen 
mellan trädförvaltare och biologer, där 
olika egenskaper prioriteras när det gäller 
val av träd.

METODIK
Arbetet delades upp i tre steg:

Steg 1 omfattade att gå genom en del 
befintliga studier från Sverige och andra 
länder med liknande klimat och träd-
artsammansättning där vi försökte få 
kunskap om eventuella naturvärden för 
olika artgrupper. Dessutom tog vi reda på 

vilka som är de vanligaste trädslagn som 
har planterats i stadsmiljö, både exotiska 
och inhemska (Sjöman et al, 2012; Sjöman 
& Östberg, 2019) i de nordiska städerna. 

Steg 2 omfattade ett antal intervjuer 
med både trädförvaltare, naturvårds-
förvaltare samt forskare där vi försökte 
få ta del av deras erfarenheter angående 
trädval, naturvärdena, prioriteringar och 
kunskap, se nedan. 

Steg 3 innebar en tolkning av de 
olika resultaten. 
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Lunglav (Lobaria pulmonaria)  
en rödlistad lav som här växer på parklind.
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Trädslag
Rang- 

ordning Trädslag
Rang- 

ordning

Quercus robur/petraea 1 Corylus avellana 11

Picea abies 2 Fraxinus excelsior 12

Betula spp. 3 Acer spp. 13

Pinus sylvestris 4 Sorbus spp. 14

Populus spp. 5 Prunus spp. 15

Salix spp. 6 Caprinus betulus 16

Fagus sylvatica 7 Malus spp. 17

Alnus spp. 8 Crataegus spp. 18

Ulmus spp. 9 Juniperus communis 19

Tilia spp. 10 Sambucus nigra 20

Tabell 2
De	20	inhemska	trädslag	som	hyser	flest	arter	rang	ordnade	efter	 
antalet	arter	som	trädet	hyser	i	Sverige.	(Efter	Sundberg	et	al,	2019)

RESULTAT
Hur många av stadens träd är exoter?
Utifrån två studier gjort av Sjöman et al 
(2012) och Sjöman & Östberg (2019), 
har vi tagit fram tabell 1 som presenterar 
de 10 vanligaste inhemska och de 10  
vanligaste exotiska trädslag som är  
planterade i städerna. Det är intressant  
att se att mer än 60% av trädbeståndet i 
de nordiska städerna i undersökningen 
var inhemska träd, och 24% exotiska. 
Den andel som saknas (16%) är träd 
som bara bestämts till släkte, där de flesta 
är släkten som finns i Norden och med 
största sannolikhet därför är inhemska. 
Parklind (Tilia x europea) är det vanligaste 
trädslaget av de exotiska trädslagen (då 
parklind är en korsning som inte före-
kommer i naturen i Sverige, räknades den 
som ett exotiskt trädslag). 

Vilka inhemska trädslag är mest  
värdefulla för biologisk mångfald?
I tabell 2 presenterar vi de 20 trädslag i 
Sverige som hyser flest arter enligt arbete 
gjort av Artdatabanken (Sundberg et al, 
2019), detta är en indikation på deras 
värde för biologisk mångfald. Data an- 
gående de inhemska trädslagen är väl 
underbyggd och baseras på mycket  
detaljerad information, till skillnad 
från vår kunskap när det gäller exotiska 
trädslag. Utifrån Sundberg et al, 2019 är 
det också intressant att uppmärksamma 
att det är inte alltid så att ju vanligare 
ett trädslag är desto fler arter det kan 
hysa. Ekar och bokar hyser fler arter i 
förhållande till hur vanliga de är medan 
alar och oxlar (inklusive rönn) hyser färre 
arter än förväntat.

Inhemska träd

Andel av  
totala träd- 
beståndet Exotiska träd

Andel av  
totala träd- 
beståndet

Acer platanoides 8,9% Tilia x europaea 15,4%

Betula pendula 8,9% Aesculus hippocastanum 2,4%

Sorbus intermedia 4,6% Platanus acerifolia/hispanica 2,0%

Tilia spp. 4,5% Acer pseudoplatanus 1,3%

Sorbus aucuparia 3,8% Populus simonii 0,7%

Ulmus glabra 3,1% Picea omorika 0,6%

Quercus robur 2,8% Robinia pseudoacacia 0,5%

Fraxinus excelsior 2,4% Acer campestre 0,5%

Pinus sylvestris 2,2% Populus canadensis 0,4%

Fagus sylvatica 2,1% Quercus rubra 0,4%

Tabell 1
De	10	vanligaste	inhemska	trädslagen	och	de	10	vanligaste	exotiska	
trädslagen	(efter	Sjöman	et	al,	2012	och	Sjöman	&	Östberg,	2019)
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Gamla träd har ofta höga natur-
värden. Här en ek inne i Växjö. 
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I tabell 3 kombinerar vi data från 
tabell 1 och 2 och visar de 10 vanligaste 
inhemska trädslagen rangordnade efter 
hur vanliga de är i stadsmiljö. Här kan 
man se att de trädslag som är vanligast i 
stadsmiljö inte nödvändigtvis är de som 
hyser störst mångfald. 

Hur stor mångfald hyser de exotiska 
trädslagen och finns det något trädslag 
som är bättre lämpat än något annat?
Enligt Sundberg et al, 2019, kan man 
generellt säga att främmande arter har 
färre eller få arter knutna till sig än in- 
hemska trädslag. Detta beror förmodligen  
på att dessa träd lever, i Sverige, i ett av- 
vikande klimat och många arter som är 
knutna till dem i deras ursprungsländer 
inte finns i Sverige eller har svårt att 
sprida sig hit. Det finns några undan-
tag exempelvis släktet lärkar, tysklönn, 
svartpoppel och hästkastanj som har en 
del arter knutna till sig. I många fall kan 
det handla om att arter har flyttat från 
när stående arter (t.ex. att arter från skogs-
lönn har “flyttat” till tysklönn). 

Enligt de forskare som vi pratade med, 
så kan främmande trädslag vara intressant 
för olika organismgrupper, och beror på 
hur krävande arterna är. När det gäller 
fåglar och fladdermöss, så spelar trädslag 
liten betydelse för deras vidkommande. 
För dessa arter är det viktigast att det 
finns lämpliga hålrum, lös bark eller om 
det finns insekter eller bär att äta. Om 
man tittar på vedlevande skalbaggar, är 
det viktigare vilken svampart som har 
brutit ner veden än trädslag. Här är även 

Inhemska 
trädslag

Andel planterade  
i städerna

Rangordning efter antalet arter 
som trädet hyser i Sverige

Acer platanoides 8,9% 13

Betula pendula 8,9% 4

Sorbus intermedia 4,6% 17

Tilia spp. 4,5% 12

Sorbus aucuparia 3,8% 17

Ulmus glabra 3,1% 10

Quercus robur 2,8% 3

Fraxinus excelsior 2,4% 11

Pinus sylvestris 2,2% 2 

Fagus sylvatica 2,1% 5

Tabell 3
De	10	vanligaste	inhemska	trädslag	planterade	i	städerna	rang- 
ordnade	efter	andel	planterade	i	städerna	och	antalet	arter	som	trädet	
hyser	i	Sverige.	(Efter	Sjöman	&	Östberg,	2019;	Sundberg	et	al,	2019)

lämpliga hålrum och nedbrytningsstadiet 
viktigare än trädslag. Det finns dock arter 
såsom barkborrar och långhorningar som 
är mer specialiserade på ett visst trädslag  
eller ett visst släkte. När det gäller  
svampar så finns det ganska lite forskning  
publicerad, men enligt de forskare vi 

har pratat med, kan man exempelvis 
hitta arter som svavelticka eller fjällticka 
– svamparter som annars koloniserar 
inhemska ädellövträd – på olika popplar. 
Dessa svampar kan, på exotiska trädslag, 
skapa samma typ av vedhabitat som i de 
inhemska trädslagen. 

RAPPORT

Hästkastanj är ett träd som är ganska vanligt i våra städer.  
Samtidigt som det kan hysa naturvärden kan det också vara invasivt.
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Tabell 4 visar de 10 vanligaste exotiska 
trädslagen som är planterade i stadsmiljöer 
i norden (Sjöman & Östberg, 2019). Det 
är mycket svårare att klassa dessa träd-
slag nedan i liknande rangordning som 
inhemska eftersom väldigt lite forskning 
finns om deras värde för biologiska 
mångfald.  Vi har dock hittat två brittiska 
undersökningar (Alexander et al, 2006; 
Alexander et al, 2016) och den svenska 
sammanställningen från Artdatabanken 
(Sundberg et al, 2019). I tabellen pre-
senteras deras potentiella värden utifrån 
informationen som hittades.

För tysklönnen (Acer pseudoplatanus) 
råder delade meningar om trädets potential  
att hysa arter. I Storbritannien anses detta 
trädslag ha bra potential inför förlust av 
ask. Men tysklönnen är inte lika uppskattat 
i Sverige då förutsättningarna är olika. 

Trädslag Andel
Potentiellt  
naturvärde Motivering

Tilia europaea 15,4% Hög	 Många	arter	kan	använda	trädet,	men	få	specialister.

Acer pseudoplatanus 1,3% Medel	 Här	är	råder	delade	meningar,	i	Storbritannien	anses	detta	
trädslag	ha	bra	potential	inför	förlust	av	ask.	Det	är	inte	lika	
uppskattat	i	Sverige.	Det	finns	15	arter	som	är	beroende	av	
detta	trädslag	enligt	Sundberg	et	al,	2019.

Acer campestre 0,5% Medel	 Liknande	barkstruktur	som	skogslönn,	det	finns	11	arter	som	
är	beroende	av	detta	trädslag	enligt	Sundberg	et	al,	2019.	

Aesculus hippocastanum 2,4% Medel	 5	arter	som	är	beroende	av	detta	trädslag	enligt	 
Sundberg	et	al,	2019.

Robinia pseudoacacia 0,5% Medel	 Ev.	liknar	ek	i	svampfloran.

Platanus acerifolia/hispanica 2,0% Låg

Populus simonii 0,7% Begränsad	 
kunskap

Populus canadensis 0,4% Begränsad	 
kunskap

Picea omorika 0,6% Begränsad	 
kunskap

Quercus rubra 0,4% Begränsad	 
kunskap

Tabell 4
De	10	vanligaste	exotiska	trädslag	planterade	i	städerna	rangordnade	efter	potentiellt	naturvärde	
(efter	Alexander	et	al,	2006;	Alexander	et	al,	2016;	Sundberg	et	al,	2019)

Tysklönnen är precis som i Sverige införd 
i Storbritannien, men den räknas som 
naturaliserad där sedan 1632. I Sverige 
är den införd mycket senare. I Sverige 
räknas skogslönnen som det träd som bäst 
kan ersätta asken (Sundberg et al, 2019)

Invasiva arter
Fyra av de vanligaste exotiska träd- 
slagen i svenska städer är klassade som 
invasiva utifrån en rapport som Artdata- 
banken har gjort (Strand et al, 2018). 
Dessa är Acer pseudoplatanus, Aesculus 
hippocastanum, Robinia pseudoacacia samt 
Quercus rubra. En spännande diskussion  
som vi inte ska fördjupa oss i här är 
att Acer pseudoplatanus och Aesculus 
hippocastanum på samma gång klassas 
som invasiva och potentiellt värdefulla för 
biologisk mångfald. 

Intervjuer med  
trädförvaltare och forskare?
Utifrån intervjuer med trädförvaltare kan 
man konstatera att biologisk mångfald 
och potentiella naturvärden har oftast en 
lägre prioritering i trädvalet. Denna bild 
speglas även i de olika trädvalsdatabaser 
som finns där information om naturvärden 
ofta saknas eller är väldigt ytlig. Det är 
vanligare bland de vi pratade med att 
tänka på förutsättningarna som finns 
på platsen där trädet ska stå (ljus, vind, 
vatten), de estetiska värdena (t.ex blom-
ning, bär, höstfärg) eller växtsättet – dvs 
rätt träd på rätt plats (storlek, väderför-
hållande osv) eller historiken på platsen.  
Alla var måna om att välja inhemska 
trädslag om detta lämpade sig utifrån 
platsens förutsättningar. De flesta vi  
frågade tyckte att de exotiska trädslag  

RAPPORT
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de hade kommit i kontakt med i de flesta 
fall inte hade blivit tillräcklig gamla för att 
utveckla egenskaper som gör dessa träd 
värdefulla för biologiska mångfald. Därför 
hade de svårt att bedöma skillnaden mellan 
inhemska och exotiska trädslag som värdar 
för olika arter. Många förstod värdet av 
gamla träd, oavsett trädslag, för biologisk 
mångfald. Generellt tyckte de vi pratade 
med att variation i trädbestånd var viktigt 
för att begränsa risk av sjukdomar och 
därmed framtida trädmiljöer. De äldsta 
exotiska trädslag som de trädförvaltare vi 
intervjuade hade erfarenhet av var från 
1800-talet. Dessa utgjordes av arter såsom 
äkta kastanj, vingnöt, hängask, blodbok, 
robinia, hästkastanj och ginko. I samtliga 
fall hade dessa trädslag utvecklat hålrum 
och flera hade grov bark och död ved. 

Utifrån intervjuer med forskare, så 
saknas tillräckliga studier på naturvärden  
kopplade till exotiska trädslag, men det 
finns ett antal studier på gång. En studie 
med fokus på en sällsynt skalbagge  
(Cucujus cinnaberinus) i Europa (som 
brukar finnas på grov asp) har kommit 
fram till robinia är ett bra värdträd för 
arten (Vrezec et al, 2017). En studie på 
lavar i Göteborgs botaniska trädgård 
(Hammarström, muntligt, 2020) visar att 
sällsynta lavar har även hittats på exotiska 
trädslag, men vanligaste när dessa trädslag 
är nära släkt med inhemska trädslag. 
Generellt är exotiska arter som är väldigt 
annorlunda från våra inhemska trädslag 
tämligen ointressanta för lavar. Alla var 
överens om att det är när träd börja bli 
gamla som de hyser mer naturvärden. 

DISKUSSION
Träd är generellt viktiga som värd i 
Sverige. Ek är en art, i södra halvan av 
Sverige, som är en viktigt värd för nästan 
900 arter, och ytterligare nästan 900 arter  
nyttjar den (Sundberg et al, 2019). Tall 
och björk är däremot viktigare i den norra 
delen av landet; en gran i södra Sverige 
hyser inte alls lika många arter jämfört 
när den växer i norra Sverige. Detta 
betyder att man måste ta hänsyn till vart 
i landet träd ska planteras när det gäller 
deras möjlighet att kunna hyser natur-
värden. 

Skogslönn och skogslind är exempel på 
inhemska träd som hyser relativt få värd-
beroende arter, dvs arter som endast hittas 
på en trädart. Men dessa trädslag kan 
hysa en del arter som går på flera olika 
lövträd och kan därmed ändå vara viktiga 

för arter som förekommer på ask och alm 
nu när ask och alm hotas av sjukdomar.  

Det finns ett ganska stort glapp i 
underlaget när det gäller värde av exotiska 
trädslag och det behövs mer arbete och 
undersökning, men det tar tid! Vår ambi-
tion med det här arbetet var att ta fram 
en lista över exotiska trädslag som kan 
gynna den biologiska mångfalden. Detta 
var tyvärr inte möjligt. Det finns arbete 
på gång på olika håll (t.ex på SLU) som 
förhoppningsvis kan hjälpa till i detta 
arbete. Exotiska trädslag kan vara ett bra 
alternativ i stadsmiljö, men det är svårt 
för trädförvaltare att göra val utifrån det 
potentiella naturvärdet eftersom infor-
mation oftast saknas i underlaget som 
används i trädvalsprocessen. Till exempel 
i de olika databaser som vi har tittat på, 
finns det väldigt begränsad information 
om biologisk mångfald. Här önskar vi att 
ett liknande arbete som Artdatabanken 

har gjort i Sundberg et al, 2019 kunde 
göras även för exotiska trädslag. Detta 
skulle ge ett mycket bättre underlag för 
alla inblandade i trädförvaltning för att 
kunna öka värdet av trädbeståndet i stads-
miljö för biologisk mångfald. 

Främmande arter kan också bli  
problematiska och invasiva, som kan leda 
till kostsamma åtgärder för att få bort 
dessa arter från olämpliga platser (till 
exempel gudaträd). Det kan även vara 
oförutsedda konsekvenser i tider med 
klimatförändring. Arbetet gjort av Art-
databanken (Strand et al, 2018) identi-
fierade arter där det finns en sannolikhet 
att de utgör, eller kan komma att utgöra, 
en risk för inhemsk biologisk mångfald 
eftersom de kan tränga ut inhemska träd. 
Med detta arbete identifierade Strand et 
al, 2018 tysklönn och hästkastanj som 
högsta risknivå samt Robinia pseudoacacia 
och rödek som näst högsta risknivå. 
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Tysklönn är ett annat träd som både kan  
hysa biologisk mångfald och kan vara invasivt. 



38    Trädbladet  Nr 2 • 2020

Enligt både forskningsunderlag och 
utifrån intervjuer med forskare kan man 
generellt ge ett antal förslag när det gäller 
träd som kan gynna/missgynna biologisk 
mångfald:

• Gamla träd är värdefulla oavsett träds-
lag och oavsett vart de växer, därmed 
är det bra att välja ett trädslag som kan 
stå kvar länge. Det är därför bättre att 
välja ett exotiskt träd som kan överleva 
än ett inhemskt trädslag som inte 
kommer att överleva på platsen. 

• Om det går, plantera ett inhemskt 
trädslag. 

• Det är viktigt att ta hänsyn till listan 
över träd och buskar som anses vara 
invasiva enligt Strand et al, 2018 när 
man väljer ut trädslag att plantera.

• Chansen att ett trädslag gynnar den 
svenska biologiska mångfalden ökar 
om den är nära släkt eller har liknande 
egenskaper som våra inhemska träds-
lag till exempel Fraxinus angustifolia 
är ganska likt Fraxinus exelsior i bark 
och vedstruktur. 

•  Tänk på att träd med mycket bär är 
bra för fåglar, men då är det en ökad 
risk på spridning i naturen på grund 
av fåglarnas flyttning. 

• Mångfald i trädslagsval är bra både för 
hållbarhet av trädpopulationen i våra 
städer men även för den biologiska 
mångfalden. 

• “Rätt träd på rätt plats” – potentiella 
värden för biologisk mångfald bör 
vägas in lika mycket som andra  f 
aktorer i trädval (till exempel kultur-
historia, sociala, förutsättningar på 
plats, estetiska värden). 

• Det är nog lättare än vad man tror  
att gynna biologisk mångfald genom 
att tänka på blommande trädslag, 
trädslag som har samma ved- eller 
barkegenskaper som våra egna. 
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Blommande träd är ett sätt att gynna 
många olika pollinerande insekter. 
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SPONSORERNA PRESENTERAR SIG

Verksamheten är belägen 
utanför Norrköping och 
vi har många fingrar i 
jorden. Utöver parkträd 
odlar vi även äppelträd 

för försäljning av frukt och dryck, driver 
trädgårdsbutik med restaurang beläget i 
en av Östergötlands vackraste trädgårdar.

Trädodlingen anno 1959 är kvalitets-
märkt och utgör grunden för den verk-
samhet vi driver idag. Vår specialitet är 

Billbäcks förädlar 
park- och alléträd för 
skandinaviskt klimat

att förädla ett sortiment som är levnads-
kraftigt i skandinaviskt klimat med stort 
intresse för träd från kulturhistoriska  
miljöer. Träden vi tar fram blir på så 
sätt en del av historien, som de också 
bär vidare in i framtiden. De ståtliga 
exemplar vi tar ur jorden förskönar en 
bred variation av gröna miljöer runt om i 
norden med träd för generationer. 

Vår trädodling är Svenskt sigill 
klimatcertifierad och kvalitetsmärkta 
med E-planta, allt för att slutkund kan 
förlita på högsta kvalitet och optimalt 
etableringsresultat. Här odlar vi ett brett 
utbud av träd såsom lönn, björk, bok, ek, 
rönn, oxel, lind med flera. På 60 hektar 
står 110000 träd i varierande ålder och 
storlek. 

I företaget pågår ständig strävan för 
att utveckla sortiment och möta den för-

Vi levererar kvalitét, kunskap och 
upplevelser med hjärta för det gröna 
och goda. Förra året firade vår  
gröna verksamhet 60 år som idag 
drivs av andra och tredje genera-
tionen Billbäckare tillsammans med 
många fina medarbetare. 

änderliga efterfrågan. Du som kommun, 
kyrkogårdsförvaltning, trädgårdsanläggare,  
plantskola, företag eller privatperson är väl-
kommen att vända dig till oss. Vi ser fram 
emot att hjälpa dig i ditt val av växter. 

Genom ett bra samarbete med andra 
odlare kan vi leverera ett komplett 
sortiment med alltifrån perenner till stora 
träd. På så vis vare sig du söker växter 
till den lilla trädgården eller stora parken 
löser vi dina önskemål. För snabba, säkra 
leveranser har vi både egna lastbilar och 
nära samarbeten med transportbolag. 

Mer information!
Läs	mer	på	vår	hemsida	 
www.billbacks.se

http://www.billbacks.se/
http://www.billbacks.se/
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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

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
20 OKTOBER
Skydd av träd och ståndortsförbättring i Malmö

6 NOVEMBER
Rätt träd på rätt plats och funktion i Uppsala

11-12 NOVEMBER
Skötsel av särskilt skyddsvärda träd i Vårdnäs 

2021
10 FEBRUARI
Blågröngrå system i Malmö

17 FEBRUARI
Skydd av träd och ståndortsförbättring i Göte-
borg

3 MARS
Vinterkvist i Lund

12 SEPTEMBER
ISA2021 i Malmö

30 SEPTEMBER
Svampkurs i Helsingborg 

6 OKTOBER
Skydd av träd och ståndortsförbättring i Umeå

Träddagarna 2021 utgår till förmån för ISA2021 
i Malmö

2022
2-3 NOVEMBER
Träddagarna i Göteborg

https://www.tradforeningen.org/event/skydd-av-trad-och-standortsforbattring-i-malmo/
https://www.tradforeningen.org/event/ratt-trad-for-ratt-plats-och-funktion/
https://www.tradforeningen.org/event/skotsel-av-sarskilt-skyddsvarda-trad-avancerad-niva-2/
https://www.tradforeningen.org/event/blagrongra-malmo/
https://www.tradforeningen.org/event/skydd-av-trad-och-standortsforbattring-i-goteborg/
https://www.tradforeningen.org/event/skydd-av-trad-och-standortsforbattring-i-goteborg/
https://www.tradforeningen.org/event/vinterkvist/
https://www.tradforeningen.org/event/traddagarna-2021-isa2021/
https://www.tradforeningen.org/event/svampkurs-i-helsingborg-2021/
https://www.tradforeningen.org/event/skydd-av-trad-och-standortsforbattring-i-umea-2021/
https://www.tradforeningen.org/event/traddagarna-2021-isa2021/
https://www.tradforeningen.org/event/traddagarna-2021-isa2021/
https://www.tradforeningen.org/event/1650/
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