Varför standarder via SIS
• SIS är specialiserad på nationella
och internationella standarder
• SIS har rutiner för standarder
• SIS-standarder är frivilliga!

Första standarden
Svensk standard SS 990000:2014 Trädvård
Trädvård – Termer och definitioner
• Startade februari 2013
• Publicerad november 2014
• Första kommitteen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arborist Areskough AB
Göteborgs Stad
Hvilan Utbildning
Länsstyrelsen Västmanland
Malmö Stad
Micasa Fastigheter
Stockholms Stad
Svenska Trädföreningen
Sveriges Arboristförbund (SAF)
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Nya versionen
Svensk standard SS 990000:2020 Trädvård
Trädvård – Termer och definitioner
• Startade januari 2019
• Publicerad december 2020
• Andra kommitteen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anders Gren Trädservice AB, OLOFSTORP
Arbor Konsult AB, STOCKHOLM
Göteborgs stad Park- & naturförvaltningen, GÖTEBORG
Hvilan Utbildning, ÅKARP
Jacksons Trädvård AB, HÄGERSTEN
Landskapsingenjör J Östberg AB, MALMÖ
Malmö stad, Malmö
Statens Fastighetsverk, Stockholm
Stockholms stad Trafikkontoret, STOCKHOLM
Svenska Trädföreningen, LUND
Sveriges Arboristförbund Saf, STOCKHOLM
Trafikverket, Malmö
Trädliv AB, FARSTA
Yggdrasil Trädservice AB, LÖDDEKÖPINGE

Hur ser standarden ut?
3.1 abiotisk skada

skada som uppkommit vid ett specifikt tillfälle
av annat än levande organism
3.2 abiotisk stress
påfrestning orsakad av annat än levande
organism

3.3 adventivknopp
knopp som utvecklas från annan position än
normalt
Anm. 1 till termpost: Den kan bildas direkt från
icke tillväxtvävnad eller från kallus efter att en
stam- eller grenskada har uppstått.
Anm. 2 till termpost: Adventknopp saknar
koppling eller spår till ledningsvävnad.

Toppkapning jmf
kronreduktion
3.192 toppkapning
avlägsnande av större stam eller gren till en
förutbestämd höjd utan hänsyn till trädets
struktur eller förmåga att hantera ingreppet

Anm. 1 till termpost: Orsakar ofta strukturell
försvagning och röta. Syftet är att efterlämna
ett levande träd.
Anm. 2 till termpost: Skiljer sig från hamling,
kronreduktion och högkapning.
3.100 kronreduktion
beskärning för att minska kronans omfång
medan trädets karaktär bibehålls

Minskad svengelska
(Toppdöd inte dieback)

3.191 toppdöd
successiv död i trädkronans övre
delar från grenändar och inåt

Besiktning
3.58 fördjupad besiktning

besiktning som är mer ingående än
grundläggande besiktning och vars omfattning
specificeras avträdets förvaltare/ägare
2.72 grundläggande besiktning

besiktning som innebär okulär besiktning av
trädart, stamdiameter, vitalitet, skador samt
riskbedömning
Anm. 1 till termpost: Vid denna typ av
besiktning kan även enklare hjälpmedel
användas.

Grundläggande besiktning
3.174 stamdiameter
Anm. 1 till termpost: Stams diameter ofta mätt
på 1,3 m höjd
Anm. 2 till termpost: Se även DBH.
3.210 vitalitet
trädets livskraft
3.1 abiotisk skada
skada som uppkommit vid ett specifikt tillfälle av
annat än levande organism
3.133 risk
osäkerhetens effekt på mål

Arborist
3.8 arborist
yrkesperson med arboristutbildning och/eller certifiering i
trädvård och vars kunskap är dokumenterad
Anm. 1 till termpost: Arborister arbetar normalt inte med
produktionsskog.
3.9 arboristutbildning
eftergymnasial utbildning om minst två år som resulterar i en
examen där trädvård är ett huvudämne

2.28 certifierad arborist
arborist som är certifierad enligt för branschen
internationellt vedertaget system
EXEMPEL: ISA Certified Arborist och Certified European Tree
Worker.

2.86 klättrande arborist arborist med i huvudsak
praktiska arbetsuppgifter som innefattar trädklättring
2.90 konsulterande arborist arborist med i huvudsak
rådgivande arbetsuppgifter

Underhållsbeskärning
Från beskärning av döda, skadade och/eller
olämpligt placerade grenar, kvistar och epikorma
skott

Till beskärning av instabila grenar och olämpligt
placerade grenar, kvistar och epikorma skott

Rötangrepp är nu svampkoloniserad
Från rötangrepp
Till svampkoloniserad
3.211 vitröta
svampkoloniserad ved där lignin, cellulosa och
hemicellulosa bryts ned
Anm. 1 till termpost: Nedbrytningen är beroende
av svampart.

Anm. 2 till termpost: Se även brunröta.

Nytt ord högkapning
högkapning för att skapa högstubbar, till att
förtydliga vad som skiljer högkapning från
toppkapnin
3.79 högkapning
kapa eller på annat sätt ta av ett träd högt upp på
stammen för att skapa en högstubbe som är minst
2 m hög
3.80 högstubbe
stubbe efter avbruten eller avsågad stam som är
minst två meter hög

Definition av våra olika planer (osv)
•
•
•
•
•

Trädplan
Trädprogram
Trädpolicy
Trädstrategi
Trädvårdsplan

Definition av våra olika planer (osv)
3.197 trädplan
övergripande styrdokument för ett befintligt
trädbestånd
3.200 trädstrategi
övergripande målsättningar för ett befintligt eller
planerat trädbestånd
3.199 trädpolicy
av organisation antaget dokument med
övergripande, vägledande principer samt
övergripandemål och värden för arbete med, och
användandet av, träd
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Mycket fokus på beställarens ansvar
• Identifiering av åtgärdsbehov
• Fastställande av mål och syften
• Datainsamling
• Val av åtgärder
• Fastställande av överenskommelse
• Utförande av uppdraget
• Besiktning och uppföljning av
uppdraget

Identifiering av åtgärdsbehov
Exempel på åtgärdsbehov:

• reducera risker för skada på person eller egendom,
• problematik kring utrymme eller framkomlighet,
• reducera risk för förlust av naturvärden,
• reducera risk för förlust av estetiska värden,
• förbättring av utsikt,
• ljusbrist.

Fastställande av mål och syften
EXEMPEL Förbättring av framkomligheten är ett
åtgärdsbehov och syftet blir att säkra denna. I
dialog med sakkunnig identifieras även andra syften
som att behålla estetiska värden och förbättra
grenstruktur.

Datainsamling
Med nödvändig datainsamling avses

• identifiering av träd och trädens positioner samt
insamling av
• relevant data för att säkerställa att korrekta
åtgärder beställs och utförs
Datainsamlingen bör även omfatta
• artnamn, i förekommande fall sortnamn,
• bedömning av trädets ålder

• trädets stamdiameter,
• eventuell förekomst av håligheter och mulm,
• samt förekomst av trädsjukdomar

Val av åtgärder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avlastningsbeskärning •
Fnasning
•
Formträdsbeskärning •
Formträdsrestaurerin •
g
•
Hamling
•
Högkapning
•
Knuthamling
•
Kronglesning
Kronhöjning
•
Kronreduktion
•
Kronrestaurering
•
Kronretireringsbeskär
ning

Nyhamling
Restaureringshamling
Riktningsbeskärning
Siktbeskärning
Säkerhetsbeskärning
Toppkapning
Underhållsbeskärning
Uppbyggnadsbeskärni
ng
Uppstamning
Utrymmesbeskärning
Veteranisering

Fastställande av överenskommelse
En överenskommelse av trädbeskärning ska
innehålla åtminstone:
•

antal träd per släkte,

•

platsangivelse, där parterna ska vara överens om
att informationen är tillräcklig genom

En överenskommelse bör även innehålla:
•

åtgärdsbehov (inventering och undersökningar),

•

övrig relevant information om objektet
(detaljplaner, områdesbestämmelser, samråd,

•

•
till exempel koordinater eller tydlig markering i
•
fält eller en karta,

•

syfte,

•

åtgärdsbeskrivning enligt 5.3 Åtgärder,

•

tidpunkter,

•

kompetenskrav.

Anm. Med kompetenskrav avses certifieringar
eller motsvarande och/eller utbildningar samt
relevanta referensuppdrag.

dispenskrav, plats- eller objektspecifika hänsyn),
genomförandekrav (trafikanordningsplan,
skyltning, skydd av mark, upplagsplats,

•

uppställningsytor, hantering av grenar, ris och
annat restmaterial),

•

besiktning och uppföljning efter arbetet.

Utförande av uppdraget
Beställaren ska säkerställa att:
• erforderliga tillstånd finns och att lagkrav uppfylls i
samband med beskärningsarbetet,

• information ges till allmänhet, hyresgäster och andra
eventuellt berörda inför
• beskärningsarbetet när detta bedöms nödvändigt.

Besiktning och uppföljning av uppdraget
Beställaren bör säkerställa att besiktning
genomförs så snart som möjligt efter utfört
uppdrag.
Anm. Uppföljning kan komma att behövas i form av
återkommande beskärningar och kontroll av
riskfaktorer. Där detta bedöms nödvändigt kan
intervall och omfattning anges i beställningsmallen
enligt bilaga A.

Olika typer av beskärningsmetoder
5.1 Korrekt utfört beskärningssnitt
Om överenskommelsen inte anger annat ska
beställaren säkerställa att utföraren har tagit del av
att beskärningssnitten utförs enligt SS 9900012:2020, 5.1.2 till 5.1.9.
5.2 Beskärning som inte ska förekomma
Följande ska inte förekomma såvida inte
överenskommelsen anger det…
5.3 Åtgärder
(mer om detta i nästa del av presentationen!)

Illustratör: Miriam Löwenstein

Olika typer av beskärningsmetoder
Exempel - Beställare

Exempel - Utförare

5.3.6 Hamling

5.3.6 Hamling

Regelbunden beskärning vid en förutbestämd höjd
eller punkt.

Regelbunden beskärning vid en förutbestämd höjd
eller punkt.

Tidsintervall mellan åtgärderna ska specificeras i
överenskommelsen.

Beskärningen sker alltid nära tidigare
beskärningspunkt utan att skada äldre vävnad.
Snittstorleken ska inte överstiga 10 cm i diameter.
Anm. 1: I Sverige upprepas hamling vanligen med 3Avståndet mellan den nya och den gamla
6 års intervall.
beskärningspunkten bör ej överstiga tjockleken på
avlägsnat skott.
Anm. 2: Mer än 25 % av kronans bladmassa kan
avlägsnas under en växtsäsong. Ofta avlägsnas
Anm. Mer än 25 % av kronans bladmassa kan
merparten av grenarna vid samma tillfälle.
avlägsnas under en växtsäsong. Ofta avlägsnas
merparten av grenarna vid samma tillfälle.
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4.7 Utförande av uppdraget
Utföraren ska genomföra uppdraget enligt
överenskommelsen. Utföraren ska använda de
metoder för beskärning som anges under avsnitt 5.
Under arbetet kan justeringar och kompletteringar i
uppdraget behöva göras. Utföraren ska samråda
med beställaren innan dessa genomförs.
Detta avsnitt berör även beställaren av uppdraget
och kraven finns beskrivna i SS 990001-1:2020.

Olika typer av beskärningsmetoder
Exempel - Beställare

Exempel - Utförare

5.3.6 Hamling

5.3.6 Hamling

Regelbunden beskärning vid en förutbestämd höjd
eller punkt.

Regelbunden beskärning vid en förutbestämd höjd
eller punkt.

Tidsintervall mellan åtgärderna ska specificeras i
överenskommelsen.

Beskärningen sker alltid nära tidigare
beskärningspunkt utan att skada äldre vävnad.
Snittstorleken ska inte överstiga 10 cm i diameter.
Anm. 1: I Sverige upprepas hamling vanligen med 3Avståndet mellan den nya och den gamla
6 års intervall.
beskärningspunkten bör ej överstiga tjockleken på
avlägsnat skott.
Anm. 2: Mer än 25 % av kronans bladmassa kan
avlägsnas under en växtsäsong. Ofta avlägsnas
Anm. Mer än 25 % av kronans bladmassa kan
merparten av grenarna vid samma tillfälle.
avlägsnas under en växtsäsong. Ofta avlägsnas
merparten av grenarna vid samma tillfälle.

Beskärning som inte ska förekomma
Följande ska inte förekomma såvida inte
överenskommelsen anger det:
• fläkskador,

• skador på trädets levande vävnad, stam och grenar,
• sprickbildning i veden till följd av beskärning,

• grenkragsstympning,

• beskärning som medför större förlust av bladmassa än
nödvändigt för att uppnå syftet med åtgärden,

• lejonsvansbeskärning,

• beskärning som innebär att mer än 25 % av kronans
bladmassa avlägsnas under en växtsäsong,

• toppkapning,
• beskärningssnitt som inte har en plan och slät yta,
• applicering av ämnen på snittytor,
• beskärningssnitt som är större än vad som krävs för att
uppnå åtgärdens syfte, beskärningssnitt ska inte
överstiga 15 cm i diameter,
• beskärning som inte tar hänsyn till det individuella
trädets förmåga att hantera den resulterande skadan,
• åtgärder som innebär att trädet förlorar sin naturliga
form och anpassning till den omgivande miljön,

• grenar som lämnas hängande i trädet efter att arbetet
slutförts,
• borttagning av inre och nedre grenar om det är möjligt
att behålla dessa samtidigt som syftet med åtgärdens
uppnås,
• avlägsnande av död ved som inte syftar till att åtgärden
uppnås.

Åtgärder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avlastningsbeskärning
Fnasning
Formträdsbeskärning
Formträdsrestaurering
Hamling
Högkapning
Knuthamling
Kronglesning
Kronhöjning
Kronreduktion
Kronrestaurering
Kronretireringsbeskärning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyhamling
Restaureringshamling
Riktningsbeskärning
Siktbeskärning
Säkerhetsbeskärning
Toppkapning
Underhållsbeskärning
Uppbyggnadsbeskärning
Uppstamning
Utrymmesbeskärning
Veteranisering

5.3.2 Avlastningsbeskärning
Beställare

Utförare

Beskärning av hela eller delar av träds krona för att
förebygga stam- eller grenbrott.

Beskärning av hela eller delar av träds krona för att
förebygga stam- eller grenbrott.

Tidpunkt för uppföljning bör specificeras i
överenskommelsen.

Reduktionssnitt ska användas. Beskärningen ska
utföras huvudsakligen på trädkronans perifera delar.

5.3.3 Fnasning
Beställare

Utförare

Avlägsnande av basalskott och/eller stamskott.

Avlägsnande av basalskott och/eller stamskott.

Anm. Höjd, beskärningsverktyg och metod kan
specificeras i överenskommelsen.

5.3.4 Formträdsbeskärning
Beställare

Utförare

Återkommande beskärning i syfte att skapa eller
bibehålla en specifik form på trädkronan.

Återkommande beskärning i syfte att skapa eller
bibehålla en specifik form på trädkronan.

Tidsintervall mellan åtgärderna och form ska
specificeras i överenskommelsen.

Tidsintervall mellan åtgärderna och form ska
specificeras. Beskärningsverktyg och avståndet till
föregående snitt bör specificeras.

Beskärningsverktyg och avståndet till föregående
snitt bör specificeras i överenskommelsen.

5.3.5 Formträdsrestaurering
Beställare

Utförare

Beskärning i syfte att återskapa ursprunglig form
hos ett formträd.

Beskärning i syfte att återskapa ursprunglig form
hos ett formträd.

Anm. 1: Utförs på formträd vars utseende avviker
betydligt från trädets önskade form.

Anm. 1: Utförs på formträd vars utseende avviker
betydligt från trädets önskade form.

Anm. 2: Önskad form och dimensioner ska anges.
Maximal snittstorlek, feltolerans avseende trädets
dimensioner, samt tillåtna beskärningsverktyg bör
anges. Om ej annat specificeras avser
dimensionerna trädets storlek vid åtgärdens
slutförande.

Anm. 2: Om dimensioner som angetts i
beställningen avser slutlig storlek ska
beskärningspunkterna placeras för att medge
tillväxt så att den önskade storleken och formen hos
trädkronan kan bibehållas genom
formträdsbeskärning.

5.3.6 Hamling
Beställare

Utförare

Regelbunden beskärning vid en förutbestämd höjd
eller punkt.

Regelbunden beskärning vid en förutbestämd höjd
eller punkt.

Tidsintervall mellan åtgärderna ska specificeras i
överenskommelsen.

Beskärningen sker alltid nära tidigare
beskärningspunkt utan att skada äldre vävnad.
Snittstorleken ska inte överstiga 10 cm i
diameter. Avståndet mellan den nya och den
gamla beskärningspunkten bör ej överstiga
tjockleken på avlägsnat skott.

Anm. 1: I Sverige upprepas hamling vanligen med
3-6 års intervall.
Anm. 2: Mer än 25 % av kronans bladmassa kan
avlägsnas under en växtsäsong. Ofta avlägsnas
merparten av grenarna vid samma tillfälle.

Anm. Mer än 25 % av kronans bladmassa kan
avlägsnas under en växtsäsong. Ofta avlägsnas
merparten av grenarna vid samma tillfälle.

5.3.7 Högkapning
Beställare

Utförare

Kapa eller på annat sätt ta av ett träd högt upp på
stammen för att skapa en högstubbe som är minst
två meter hög.

Kapa eller på annat sätt ta av ett träd högt upp på
stammen för att skapa en högstubbe som är minst
två meter hög.

Anm. Högstubbar används ofta av naturvårdande
skäl. Stambrottsnitt kan öka naturvärdet.

Anm. Högstubbar används ofta av naturvårdande
skäl. Stambrottsnitt kan öka naturvärdet.

5.3.8 Knuthamling
Beställare

Utförare

Hamling vid förutbestämda punkter på utvalda
grenar.

Hamling vid förutbestämda punkter på utvalda
grenar.

Tidsintervallet för åtgärden ska anpassas efter
trädets förutsättningar och specificeras i
överenskommelsen.

Beskärningen ska utföras nära tidigare
beskärningspunkt utan att skada äldre vävnad.
Avståndet mellan den nya och den gamla
beskärningspunkten bör ej överstiga tjockleken på
avlägsnat skott.

Anm. Mer än 25 % av kronans bladmassa kan
avlägsnas under en växtsäsong. Ofta avlägsnas
merparten av grenarna vid samma tillfälle.

Anm. Mer än 25 procent av kronans bladmassa kan
avlägsnas under en växtsäsong. Ofta avlägsnas
merparten av grenarna vid samma tillfälle..

5.3.9 Kronglesning
Beställare

Utförare

Beskärning av mindre grenar i kronan med syfte
att öka ljusinsläpp eller att minska vindfång.

Beskärning av mindre grenar i kronan med syfte
att öka ljusinsläpp eller att minska vindfång.

Maximalt beskärningssnitt i diameter på grenar
bör specificeras i överenskommelsen.

Beskärning ska ske med fokus på täta områden i
kronan så att trädet får en jämnt fördelad
bladmassa.

Anm. Med mindre gren menas vedartad del av
trädkronan, högst 5 cm i diameter, som direkt
eller indirekt utgår från en stam

5.3.10 Kronhöjning
Beställare

Utförare

Beskärning av kronan till specificerad fri höjd.

Beskärning av kronan till specificerad fri höjd.

Fri höjd i relation till marknivå ska specificeras i
överenskommelsen. Om kravet på fri höjd
varierar, exempelvis då fri höjd får vara mindre på
en sida av trädet, ska detta specificeras.

Utrymmesbeskärning eller fnasning ska
användas.

5.3.11 Kronreduktion
Beställare

Utförare

Beskärning för att minska kronans omfång
medan trädets karaktär bibehålls.

Beskärning för att minska kronans omfång
medan trädets karaktär bibehålls.

Hur mycket trädet reduceras ska specificeras i
överenskommelsen. Tidsintervallet för
åtgärden bör specificeras.

Reduktionssnitt ska användas. Efter
beskärning ska kronans periferi ha tillräckligt
mycket bladmassa för att minimera
skottbildning.

Anm. Rätt utförd orsakar åtgärden inte någon
riklig skottbildning.

5.3.12 Kronrestaurering
Beställare

Utförare

Återställning av trädkrona från ett icke arttypiskt
eller icke ursprungligt utseende till ett så nära
arttypiskt utseende som möjligt.

Återställning av trädkrona från ett icke arttypiskt
eller icke ursprungligt utseende till ett så nära
arttypiskt utseende som möjligt.

Tidsintervallet för åtgärden ska specificeras i
överenskommelsen. Kronrenovering ska främja
utveckling av ett för arten naturligt utseende om
inte annat specificeras.

Kronrenovering ska främja utveckling av ett för
arten naturligt utseende om inte annat
specificeras. Reduktionssnitt ska användas.

5.3.13 Kronretireringsbeskärning
Beställare

Utförare

Åtgärd för att efterlikna kronretirering.

Åtgärd för att efterlikna kronretirering.

Separat skötselplan för berörda träd ska
specificeras i överenskommelsen. Det bör ingå i
skötselplanen att dokumentera trädets utseende
före respektive efter utförda åtgärder.

Grenbrottssnitt kan användas.

Anm. Teknik som vanligtvis används på äldre
träd.

5.3.14 Nyhamling
Beställare

Utförare

Hamling av ett ungt träd för första gången.

Hamling av ett ungt träd för första gången.

Höjd eller beskärningspunkter för åtgärden ska
specificeras.

Kronan ska beskäras till specificerade punkter.
Snittstorleken ska inte överstiga 10 cm i diameter.

Anm. Mer än 25 % av kronans bladmassa kan
avlägsnas under en växtsäsong. Ofta avlägsnas
merparten av grenarna vid samma tillfälle. Träd
nyhamlas vanligen när de är cirka 10 cm i
brösthöjdsdiameter.

Anm. Mer än 25 procent av kronans bladmassa kan
avlägsnas under en växtsäsong. Ofta avlägsnas
merparten av grenarna vid samma tillfälle. Trädet
nyhamlas vanligtvis när det är cirka 10 cm i
brösthöjdsdiameter.

5.3.15 Restaureringshamling
Beställare

Utförare

Beskärning i syfte att återuppta hamling där denna
upphört.

Beskärning i syfte att återuppta hamling där denna
upphört.

Beskärningspunkter för restaureringshamling ska
specificeras i överenskommelsen. Beskärningen
ska inte utföras innanför eller nedanför
ursprungliga hamlingspunkter.

Kronan ska beskäras till specificerade punkter.
Snittstorleken ska inte överstiga 15 cm i diameter.

För information om maximal tjocklek på grenar, se
SS 990001-2:2020.
Anm. Mer än 25 % av kronans bladmassa kan
avlägsnas under en växtsäsong.

Anm. Mer än 25 procent av kronans bladmassa
kan avlägsnas under en växtsäsong.

5.3.16 Riktningsbeskärning
Beställare

Utförare

Beskärning i syfte att styra gren eller krona åt
ett visst håll.

Beskärning i syfte att styra gren eller krona åt
ett visst håll.

Önskad riktning eller riktning där krondelar
ej önskas ska specificeras i
överenskommelsen.

Reduktionssnitt ska användas.

5.3.17 Siktbeskärning
Beställare

Utförare

Beskärning för att skapa siktlinje från en
specifik plats.

Beskärning för att skapa siktlinje från en
specifik plats.

Siktlinje mellan två specifika positioner eller
från en specifik plats och i en angiven riktning
eller sektor ska specificeras i
överenskommelsen.

Riktningsbeskärning ska användas på grenar
som ej tas bort helt men riskerar att påverka
önskad sikt inom en femårsperiod.

5.3.18 Säkerhetsbeskärning
Beställare

Utförare

Beskärning med syfte att minska risknivån till
godtagbar risk.

Beskärning med syfte att minska risknivån till
godtagbar risk.

Anm. För definition av risknivå se SS
990000:2020.

Beskärning ska utföras enligt specificerade
kriterier för godtagbar risk.
Anm. För definition av risknivå se SS
990000:2020.

5.3.19 Toppkapning
Beställare

Utförare

Avlägsnande av större stam eller gren till en
förutbestämd höjd utan hänsyn till trädets
struktur eller förmåga att hantera ingreppet.

Avlägsnande av större stam eller gren till en
förutbestämd höjd utan hänsyn till trädets
struktur eller förmåga att hantera ingreppet.

Höjd för toppkapning ska specificeras i
överenskommelsen.

Anm. Åtgärden avviker från branschpraxis och
skiljer sig från hamling, kronreduktion,
veteranisering och högkapning. Ingreppet
orsakar ofta strukturell försvagning och röta.

Anm. Åtgärden avviker från branschpraxis och
skiljer sig från hamling, kronreduktion,
veteranisering och högkapning. Ingreppet
orsakar ofta strukturell försvagning och röta.

5.3.20 Underhållsbeskärning
Beställare

Utförare

Beskärning av instabila grenar samt olämpligt
placerade grenar, kvistar och epikorma skott

Beskärning av instabila grenar samt olämpligt
placerade grenar, kvistar och epikorma skott

Mål med åtgärden ska specificeras i
överenskommelsen.

Död ved ska inte avlägsnas utan goda skäl, till
exempel för att de utgör en risk som ej är
godtagbar. Epikorma skott får ej avlägsnas utan
goda skäl.

Anm. I åtgärden ingår även säkerhetsbeskärning
samt utrymmesbeskärning om inte annat
specificerats.

Anm. I åtgärden ingår även säkerhetsbeskärning
samt utrymmesbeskärning om inte annat
specificerats.

5.3.21 Uppbyggnadsbeskärning
Beställare

Utförare

Beskärning för att främja utveckling av en god
kronstruktur hos unga träd.

Beskärning för att främja utveckling av en god
kronstruktur hos unga träd.

Syfte och stamhöjd bör specificeras i
överenskommelsen.

Anm. Denna beskärning genomförs när trädet är
etablerat.

Anm. Denna beskärning genomförs när trädet är
etablerat.

5.3.22 Uppstamning
Beställare

Utförare

Beskärning av grenar på stam för att uppnå viss
stamhöjd under odling och etablering.

Beskärning av grenar på stam för att uppnå viss
stamhöjd under odling och etablering.

Specificera i överenskommelsen om
flerstegsbeskärning är acceptabelt eller inte.

Grenar under angiven stamhöjd ska beskäras.
Beskärning ska göras intill stammen om inte
överenskommelsen specificerar att
flerstegsbeskärning accepteras.

5.3.23 Utrymmesbeskärning
Beställare

Utförare

Beskärning av krondelar för att undvika
konflikt med föremål.

Beskärning av krondelar för att undvika
konflikt med föremål.

Minsta avstånd mellan krondel och fasta
föremål eller trafik ska specificeras i
överenskommelsen. Om olika avstånd önskas
beroende på typ av föremål eller trafikslag ska
ett minsta avstånd per föremål eller trafikslag
specificeras i överenskommelsen.

Reduktionssnitt ska användas.

5.3.24 Veteranisering
Beställare

Utförare

Åtgärd som syftar till att skapa naturvärden som
annars är knutna till gamla träd.

Åtgärd som syftar till att skapa naturvärden som
annars är knutna till gamla träd.

Separat skötselplan för berörda träd bör bifogas till
överenskommelsen vid beställning av åtgärden.

Detta ska ej utföras på gamla träd.

Anm. Håligheter, död ved och lös bark är exempel på
Veteranisering ska inte ske på gamla träd eller träd biologiskt värdefulla karaktärsdrag. Åtgärden
används i naturvårdande syfte för att minska
som man planerar för ska bli gamla.
negativa konsekvenser av generationsglapp inom ett
Anm. Håligheter, död ved och lös bark är exempel på
trädbestånd. Det kan ingå i skötselplanen att
biologiskt värdefulla karaktärsdrag. Åtgärden
dokumentera trädets utseende före respektive efter
används i naturvårdande syfte för att minska
utförda åtgärder.
negativa konsekvenser av generationsglapp inom ett
trädbestånd. Det kan ingå i skötselplanen att
dokumentera trädets utseende före respektive efter
utförda åtgärder.

Från trädmisshandel till Trädvård!

