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KRÖNIKA

Vi går mot bättre tider

S

Foto: Mikaela Bergemalm/Tidskriften Landskap.

venska Trädföreningen ser tillbaka på ett
minst sagt svårt och tufft år, men bättre
tider väntar! I styrelsen ser vi nu med
tillförsikt fram emot att efterhand kunna
återgå till ett mer normalt läge, inte minst
när det gäller de många kurser och arrangemang som
väntar till hösten. Styrelsen och föreningens verksamhetsledare vill särskilt tacka för all den förståelse vi
mötts av från er medlemmar, när vi gång efter annan
tvingats ställa in föreningens arrangemang. Pandemin
har drabbat oss alla på olika sätt, men om föreningen
på något sätt kan gå stärkt ur det här så låt oss göra
det tillsammans och se fram emot alla efterlängtade
möten och spännande erfarenhetsutbyten som nu
ligger framför oss.
NY REDAKTION FÖR TRÄDBLADET

Vårnumret av Trädbladet 2021 känns som en föraning och en extra välkommen tradition i år.
Med början i detta nummer har vi dessutom en helt ny redaktion för Trädbladet på plats,
en naturlig följd av att sju nya ledamöter tagit plats i vår styrelse sedan årsmötet i november
2020. Redaktionen för Trädbladet och våra externa resurser tillsammans med artikelförfattarna har verkligen gjort en fantastisk insats. Unisont vill vi därför önska dig som
läsare en stund av intressant och spännande läsning.
TEMA TRÄD I STADSMILJÖ

Artiklarna i detta nummer speglar verkligen den bredd av arbetsområden och utmaningar
som trädbranschen står inför, nu och i framtiden. Våra artikelförfattare skriver om handel
med träd med historiska tillbakablickar och det rapporteras från forskningsprojekt och
trädflyttar och mycket mer. Vi minns också de Gourét Litchfields betydelse och bestående
gärningar och presenterar även 2020 års stipendiat från minnesfonden med samma namn.
Intressant är också att läsa om tillgången till arborister runt om i landet, baserat på en enkät
föreningen skickade ut till arboriststudenterna tidigare i våras. Det finns, kan man utläsa, en
trygghet och framtidstro i enkätresultaten.
DE SAMHÄLLSVIKTIGA TRÄDEN

I stadsmiljön förs allting till en avgörande punkt när det handlar om växtanvändning i
klimatförändringens spår. Den kanske viktigaste uppgiften i framtiden är att synliggöra alla
de viktiga processer där träden kan vara själva nyckelkomponenten. Beslutsfattare och byggherrar behöver hjälp och antalet överlevande och livskraftiga stadsträd måste i framtiden bli
många fler. För ekonomin självfallet, men viktigare för klimatet. Det dröjer dessutom många
år innan det nyplanterade stadsträdet kan radera sitt eget negativa klimatavtryck, genererat
under odling och transport.
GODA BESLUT OCH RÄTT VÄGVAL GENOM FORSKNING

En mycket betydande uppgift ligger framför oss, men vi står inte ensamma. Inom träd
forskningen publiceras årligen rapporter och projekt sammanfattas som är relevanta för
svenska förhållanden. Kunskapen utvecklas och så gör även nya material och metoder där
komplexiteten i det gröna stadsbyggandet har ökat mångfalt. Men branschen har goda
förutsättningar att skapa något framgångsrikt i byggandet av både tilltalande och
funktionellt hållbara gröna stadsmiljöer.
Med hälsningar från styrelsen
Peter Sandberg
Ordf. Svenska Trädföreningen
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PÅ GÅNG
Information om
ETW-certifierade
arborister

ISA-konferensen
och VM i trädklättring
är flyttade till 2022!
• På grund av Covid-19 har ISA
(International Society of Arboriculture)
beslutat att ställa in VM i Trädklättring
2021 och att konferensen 2021 blir
digital. Detta betyder att vår konferens
och VM i Trädklättring blir flyttat
till 2022. Föreningen och den kommitté
som arbetar med konferensen och VM i
trädklättring stödjer ISA´s beslut då detta
ger oss mycket bättre förutsättningar att
skapa en riktigt bra konferens och ett
riktigt bra VM i Trädklättring.
Svenska Trädföreningen kommer
fortfarande att vara huvudansvariga för
värdskapet av ISA stora konferens och
VM i Trädklättring.

VM i Trädklättring äger rum den 9-11
september i Danmark och konferensen
äger rum den 11-14 september 2022 på
Clarion Hotel & Congress Malmö Live,
i Malmö.
Vi räknar med över 1 000 deltagare
från hela världen så boka redan nu in
dessa datum!
Vi har nu uppdaterat hemsidan för
ISA 2022 och kommer löpande lägga
upp ny information så kolla gärna in
www.isa2022.com
Är du intresserad av att presentera?
Kolla då in vår information
om att skriva ett abstract!

• Svenska Trädföreningens har
den senaste tiden fått många frågor
om ETW-certifieringar, både från
arborister och beställare, och vi har
därför uppdaterat vår hemsida med
massa information. Vi hoppas att
denna information hjälper både dig
som vill göra upphandlingar, redan
har kontrakt och för dig som är
ETW-certifierad!
All information finns även på
Svenska Trädföreningens hemsida.

Svenska
Trädföreningens
medlemsenkät
• Vartannat år genomför Svenska
Trädföreningen en medlemsenkät
som hjälper oss planera vår verk
samhet och få en bättre insikt i vad
ni uppskattar och vad vi behöver
göra bättre!
Då förra enkäten skickades ut 2019
är det därför återigen dags för er att
ge oss värdefull feedback! Enkäten
genomförs under våren 2021 och vi
uppmanar alla att lägga 5-10 minuter
på att svara på enkäten.
Era svar betyder otroligt mycket för
oss och är ett mycket bra sätt att lyfta
frågor i föreningen. Alla i styrelsen
läser alla svaren!

Kursprogrammet
för 2021 och 2022
• Svenska Trädföreningen har, efter
Covid-19 pandemin, varit tvungna att
ställa in eller flytta många kurser. Vi är
otroligt ledsna för detta, speciellt då vi
vet att vissa av er drabbats av många
inställda kurser det senaste året och att
detta även kan påverka era möjligheter
att ta del av upphandlingar och att få de
poäng som behövs för exempelvis ETW
och ISA. Vi hoppas innerligt att vi till
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hösten kommer att kunna återgå till
vår ordinarie verksamhet och att detta
därmed är sista gången vi måste ställa
in något arrangemang på grund av den
rådande pandemin.
Vi kan bara tacka för ert otroliga
tålamod!
Ni hitta våra inplanerade kurser på vår
hemsida www.tradforeningen.org/event

PÅ GÅNG
Träddagarna
2023 i Malmö

Träddagarna 2021
• Vi är otroligt glada över att våra efterlängtade Träddagar är tillbaka den 2-3
november 2021! Årets Träddagar kommer
att arrangeras på Liseberg i Göteborg,
under deras Halloweenvecka (!).
Under konferensen kommer 16 föreläsare presentera ett stort antal ämnen, vi
kommer självklart även ha våra fantastiska
utställare på plats och i år har ni även
chansen att uppleva Liseberg helt gratis
då inträdet ingår i konferensanmälan.
Mer information om årets träddagar
finns på vår hemsida!
Under årets Träddagar har ni chansen
att få uppleva Liseberg samtidigt som
deras Halloweenfirande! Alla konferens-

deltagare får självklart gratis inträde till
Liseberg under samtliga konferensdagar!
Vi är medvetna om att Träddagarna
2021 tyvärr äger rum under höstlovet,
men samtidigt ville vi inte missa chansen
att låta er som konferensdeltagare få se
Liseberg helt öppet.

Träddagarna 2022
• 2022 gör Svenska Trädföreningen
ett kärt återbesök i Stockholm och då
arrangerar vi i Svenska Trädföreningen
Träddagen, vilket är en endagskonferens
som ersätter våra populära Träddagar!
Anledningen till detta är såklart att vi i år
också är värdar för ISA´s stora konferens!
Varför under höstlovet?
Vi är medvetna om att Träddagen 2022
tyvärr äger rum samma vecka som höst
lovet och att detta kommer att medföra
att vissa har svårt att komma på Träddagen. I och med att vi, på grund av
pandemin 2020 (2021) var tvungna att
flytta om vårt konferensprogram så
kunde vi inte ha vår vanliga goda fram-

• Om vi blickar ännu mer framåt
så kan ni redan nu notera att Träddagarna 2023 kommer att äga rum
i Malmö under början av november
(OBS! Ej under höstlovet!) Mer
information och exakta datum
kommer under våren 2021.

förhållning med vår bokning för 2022.
Tyvärr gjorde detta att det var mycket
svårt att hitta anläggningar som hade
plats för vårt stora arrangemang under
hösten 2022. Vi kan bara beklaga att
Träddagen/Träddagarna därför hamnar
under höstlovet två år i rad och vi ska
göra vårt yttersta för att undvika detta i
framtiden.
Vi kan bara hoppas på er förståelse
och att ni ändå har möjlighet att besöka
Träddagen i Stockholm 2022!
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Ansökan om att
vara värdstad
för Träddagarna
2024!
• Svenska Trädföreningens Träddagar
är vårt största arrangemang och
vi vill självklart att detta ska nå så
många som möjligt. Vi arrangerar
därför konferensen i de tre största
städerna (Stockholm, Göteborg och
Malmö), men var fjärde år flyttas
konferensen till en annan stad. De
senaste åren har vi därför bland
annat besökt Växjö och Umeå.
Det nya inför 2024 är att vi
kommer att ha en öppen utlysning.
Detta betyder att just din stad kan
ansöka om att vara värdstad för
vår årliga, och mycket populära
konferens!
Mer information kommer under
årets Träddagar, men det kan vara en
bra idé att redan nu fundera på om
just din stad skulle vilja visa upp sig
för Trädföreningens medlemmar!

NOTISER

i-Tree Canopy är uppdaterat!
• Tack vare finansiering från Svenska
Trädföreningen har nu gratisprogrammet
i-Tree Canopy uppdaterats och det går
därmed att använda programmet för
att få en uppskattning av hur mycket
ekosystemtjänster som träden bidrar med,
helt utan att behöva göra något fältarbete!
Detta görs genom en enkel mätning av
trädkronstäckningen och kommer ge

Genomfört SIS-seminarium
• Med anledning av de nyligen
släppta SIS-standarderna anordnade
SIS ett seminarium den 25 mars.
Totalt deltog över 130 personer på
seminariet!

resultat baserat på svensk data. Vilket
gör att Sverige och Storbritannien är de
enda länderna utanför USA där detta är
möjligt!
Ni hittar i-Tree Canopy via
canopy.itreetools.org
och mer information om
i-Tree finns via www.i-tree.se

Genetisk hjälp
till regnskogen
• Genetisk forskning ska hjälpa regnskogar klara klimatförändringar! Tropiska
regnskogar har en unik förmåga att lagra
stora mängder koldioxid. Att återställa
förstörd regnskog är därför viktigt för
hela planeten. För att detta arbete ska bli
framgångsrikt har forskare nu undersökt träds genetiska variation och sett
vilka träd som klarar ett allt torrare och
varmare klimat.

Information om standarderna,
seminariet och en länk till en inspelning av seminariet finns på
Svenska Trädföreningens hemsidan
www.tradforeningen.org/publikationer/sis-terminologistandard

Även ett stadsträd
har ett klimatavtryck
• Ett nyligen publicerat examens
arbete har undersökt hur stora
koldioxidutsläpp som sker när
plantskoleträd odlas, transporteras
och planteras. Undersökningen
ger värdefull information kring
vikten av att vi tar hand om de
nyplanterade träden då det såklart
tar tid innan trädens tillväxt har
kompenserat för dessa utsläpp.
Examensarbetet är skrivet av
Erik Lind och hat titeln ”Hur
grönt är ett stadsträd? – Ett
stadsträds klimatavtryck ur ett
livscykelperspektiv”.
Examensarbetet
går att ladda ner via:
stud.epsilon.slu.se/15524

7 Trädbladet Nr 1 • 2021

Mer information via:
www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/genetisk-forskning-ska-hjaelpa-regnskogar-klara-klimatfoeraendringar-3057778

Träddagarna 2021
2-3 november i Goteborg, Liseberg

Dag 1, 08.00-17.00 samt konferensmiddag

Dag 2, 08.00-16.30

• Terry Hartig, Professor of Environmental Psychology,

• Örjan Stål, Konsult på VIÖSAB

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

lumbia

• Karin Sandberg, Nationell koordinator för åtgärdspro-

grammet för särskilt skyddsvärda träd
• Helena Bjarnegård, Sveriges första riksarkitekt

• Eric North, Assistant Professor of Practice, University

of Nebraska–Lincoln

• Ann Dolling, Universitetslektor, Sveriges lantbruksuni-

versitet

• Jeremy Barrell, Barrell Tree Consultancy

• Larsola Bromell, Landskapsarkitekt, Malmö Stad

• Jess Vogt, Assistant Professor, Environmental

• Anna Lund, Student, Sveriges lantbruksuniversitet

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

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

• Johanna Deak Sjöman, Forskare, Sveriges lant-

bruksuniversitet
• Henrik Sjöman, Forskare, Sveriges lantbruksuniversitet

Santa Monica
• Keith Sacre, Barcham Trees

Fullständigt program och anmälan via: www.tradforeningen.org
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Boel Hammarstrand berättar om sin erfarenhet av arboristyrket.

Women
in arboriculture
– teamwork, equipment and attitude
I have been asked to write an
article about women in arbori
culture. To me this is a subject
that I am very passionate about
as I feel there is room for more
female climbers and workers
within the profession.
AUTHOR: BOEL HAMMARSTRAND

H

owever I find it a bit
difficult to make an
article about this, as
a female climber my
normal work day is
pretty much the same as any male
counterpart that I am working with:
climbing, dragging brash, chipping and
cleaning up.

As you go on reading this article please
bear in mind that I am an arborist, not
a writer and sometimes I find it difficult
to express myself with words. It's a lot
easier to do a great crown reduction or a
difficult removal than to express myself
and my work. At the same time as I feel
this I don't want to belittle anyone elses
journey, struggles or issues.
There are issues that needs to be
raised and discussed throughout the
profession, some that are individual and
some that have a bigger impact on one
gender, but some of these issues might
affect both men and women. However
I will try and keep this article in an
upbeat fashion, touching on some of
the potential issues. Hopefully I will be
able to cover more or different aspects
another time.

THE SAME PASSION

Some people might assume the arborist
profession is primarily staffed by men but
the fact is that more and more women are
becoming attracted to the profession for
the same reasons as men. A passion for
being outdoors, a passion and will
to work in a natural setting, the health
benefits of working with physical
demanding tasks as well as the psychological benefits when solving the mental
challenges with some of the work tasks
and not to forget the very diverse career
paths the profession offers.
It's a common misconception that to
work as a climbing arborist or "in the
field" one must have a certain level of
strength to complete and manage the
heavy work we do. When looking at
workers we can not assume that all
men are strong and all women are not
as strong. There are genetic differences
between men and women that we can
never get away from, but making
assumptions like this is not fair to
either gender.
By working smart instead of hard
and working as a team, strength becomes
less of an issue. The equipment and
technology available today have really
advanced, making the need for physical
strength in the field more equalized,
making it possible for female climbers
to complete the same work as their male
counterpart. These advances in the
equipment also makes the work safer
and easier for all workers.
LONE-TEAMWORK

Another thing to bear in mind is to take
advantage of everybody on the team 
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“We work as
a team and we
succeed as a team”
BOEL HAMMARSTRAND

as quite often arboriculture is "loneteamwork". I am not sure if this is an
actual word but its how I would try to
explain it.
I am working as part of a team, but I
might be alone up in the top of the tree.
It is like being part of something bigger,
like a cog in a machine, that can turn on
its own, but is more efficient when all the
cogs turns together.
As an example a job task in a private
garden with four big trees to deadwood
can be done by a team of three climbers
and one ground person. The climbers
start with doing one tree each and then
either, doing the last tree together, or the
two climbers that are done first does the
last tree and the third climber help clean
up on the ground and chip and then
the other two climber join the clean up,
when the last tree is done. That's loneteamwork, of course we always need to
communicate and make sure we get all
the deadwood, that can be seen from the
ground as well as making sure we dont
drop anything on anyone bellow.
We work as a team and we succeed as
a team. We bring the weaker or slower
or newer or tiered people up regardless
of gender. As a team we might decide

that for a specific job a certain climber is
more suitable due to experience, strength
or technique, not necessarily because of
gender. The same climber might not be
the most suitable for a different job due
to size, weight or technique.
LEARNING BY DOING

However this might unfortunately lead
to other climbers not developing in other
areas as there is not enough time or profit
on the job for someone else to try. At the
end of the day we are all trying to make a
profit doing the jobs we are.
By using more efficient equipment
or by thinking slightly differently about
the task at hand this might however
be overcome, giving another climber a
chance to learn and develop and helping
the team to grow. Instead of always
having the same climbers "chogg down
logs" because they are the strongest, have
another climber practice and have a tug
line in the top. Then they will be able
to chogg down the same if not bigger
logs thanks to the that they got the
opportunity to learn.
Again, by working as a team the
opportunity to develop in the profession
is greater and the opportunities more

equalized, but this requires an open mind
from all workers.
EDUCATIONAL OFFERINGS

The work opportunities for men and
women throughout arboriculture, I would
say is pretty much the same. I know both
male and female ground workers, climbers,
team leaders, consultants, researchers,
business owners or trainers. And the
educational aspects to reach one or the
other is the same for both genders but
differ from country to country.
In Sweden there are now two colleges
available as well as a few independent
training providers throughout the
country. In the United Kingdom there
are a lot. By doing a quick google search
I can count at least 15 collages that I
know offer arborist related courses and
I believe that some of the other colleges
offer it as well. On top of this there
are countless independent or freelance
trainers and assessors, so the educational
opportunities in the United Kingdom is
much greater compared to Sweden.
EQUIPMENT THAT FITS

In regards to clothing and personal protective equipment, this sometimes tends 

www.tradflytt.se
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to be an issue, and more so for women
than men. There seem to be a bigger
porcentage of female climbers being more
petite than men, this makes finding good
personal protective equipment that fits
properly a harder task.
If you have an EU size 36 (UK 3.5)
in boots you do not have many options
to choose from and if your feet are a lot
smaller the struggle to find small enough
chainsaw boots will be even more real.
It is the same with helmets and chain
saw pants. It is harder to find pants in
size XS or smaller than what it is to find
pants in M or L. Finding a helmet that
fits comfortably and properly on a smaller
head without wobbling or ending up
sitting tilted one way or another can be a
challenge too.
However there are manufacturers that
are starting to address some of these
issues now. With manufacturers making
advanced with different sizing and fitting
as well as personal protective equipment
specifically made for female workers the
work environment will be safer. And it
will be easier for females to overcome
some of the "non specific trade related"
struggles, like having to wear ill fitting
personal protective equipment or dealing
with the potential dangers that you might
get by wearing incorrectly fitted, over sized
or no personal protective equipment.
OPINIONS ON SOCIAL MEDIA

I was asked if I have noticed a lot of
resistance from males within the industry
and yes, sometimes I have but I have also
had resistance from women. I have seen
and experienced resistance both when
I was new to the profession and now.
Nowadays I would say I see or hear about
it more, which is probably due to social
media platforms.
On social media it is easy to have a
strong oppinion about everyone else. Its
easy to voice that opinion before reading
the context or before checking the validity
of the information. It is also too easy to
take someone elses picture and post it
out of context. If a female climber gets
highlighted, sponsored or becomes an
ambassador for a brand or by a magazine
or association, it is far too common the
reactions are along the lines off "its just
because she is instafamous", "out off
everyone in the profession why her and
not me" or "them kind of pictures are bad
for female arborists and female climbers
should not post selfies".
Comments like this and the feeling this
leaves behind is bad for the profession as
a whole and its also very demoralizing.

“We should all help empower women
and make them feel comfortable and
confident within the profession”
BOEL HAMMARSTRAND

We should all help empower women
and make them feel comfortable and
confident within the profession, not bring
them down because our point of views
are different or we feel differently about
something.
I also see it a lot on forums, someone
posting a question, a valid question that
is fair to ask, about a set up or some gear
and then, all the comments turns in to a
really big discussion about how stupid the
question is and that everyone that have
answered is wrong. This will ultimately
lead to people stop asking questions
and then stop learning, or thinking they
know and understand and then trying
something dangerous or reckless ending
up having an accident or getting hurt.
THE NEED FOR WOMEN'S EVENT

Another way I have been getting
resistance from the industry is when
it comes to the organisation WAC –
Womens Arborist Camp. The amount
of people getting upsets by an event
aimed towards women. An event to try
and promote the profession to women
and showing the public that it is a trade
for everyone. An event to give women a
chance to learn, develop and meet other
women within arboriculture.
The amount of guys asking "where are
the male only events", "why arent we
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invited" or "why exclude us". There are
numerous "male only" events, but they
do not need marketing as ”male only
event”. There are still more men working
in the profession so it is easier to gather
a big group of guys than a big group of
women.
WAC is an event to promote women,
it is not an event to "ban" men or an
event where we look to exclude ourselves
from the profession. On all the WAC
events there have been guys on site, guys
helping out, helping to facilitate the event
so that the female participants can all be
part of the group and workshops.
The guys that asks "what can I do to
support your event", "how can I help" or
"I can help hold a workshop or demonstrate such and such" thats the kind of
guys we need, the guys that are willing to
help promote and facilitate "our event",
without any gain to themselves.
ITS US AND THE TREES

All the way through writing this, I have
written and then re written, trying to
find the best way to put my thoughts
across so that they will make sence to
others as well as myself, which is not the
easiest. When I think about arboriculture
I dont think about "we" and "them",
"ours" and "theirs". I think about "us"
and "trees". 

Träd som en del i ett
större sammanhang

T

räddagarna är en av årets höjdpunkter, jag lämnar
alltid mötena full av inspiration och nya idéer.
Folks hängivenhet för sina ämnen, och deras
gedigna kunskaper kan man ju inte bli annat än
imponerad av. Men kanske allra mest för den
spännvidd av ämnen som träd är involverade i. Biodiversitet,
påverkan på vår fysiska och psykiska hälsa, dagvattenproblematik,
kronstabilitet och säkerhet, ekosystemtjänster samt mycket mer.
Träden erbjuder en stor palett funktioner och tjänster som är
centrala delar i hur vi kan skapa hållbara städer.
För er som sysslar med träd, stad och miljö finns en mycket
intressant och lärorik sida att gå in på – www.naturvation.eu
Naturvation är ett 4-årigt EU-projekt, med tusen projekt
som använder NBS (Nature Based Solution – Naturbaserade
lösningar). På sajten finns en karta med alla projekt. Där finns
det ett sökfilter så att det går att välja ut t.ex. område, land,
vatten, CO2 eller hälsorelaterade projekt, men även många fler
parametrar.
I detta projekt, som är fullt av olika erfarenheter, erbjuds
lösningar så att ”hjulet” inte behöver uppfinnas igen. Det
finns även ett utvärderingsinstrument där det går att mata in
sitt projekt och få en bild av om det har en potential att uppnå
de mål som är satta. Det kan gälla att sänka CO2 fotavtryck,
restaurering av våtmark, social rättvisa och sammanhållning
osv. Utvärderingsinstrumentet har 3 ambitionsnivåer, vilket
är högst relevant då olika projekt har olika personella och
ekonomiska förutsättningar.
Sist men inte minst. Det finns en MOOC kopplat till
projektet. Vad är en MOOC? Det står för Massive Open
Online Course. Det är en öppen och gratis utbildning på
engelska som sker över nätet.
PS. MOOC-kurser finns över hela världen, även på de största
och mest kända universiteten. Ni kan studera var och vilket
ämne ni vill. En hel värld öppnar sig. Stig in och ta för er!
Dag Salomonsen
Utemiljöenheten, Södertälje kommun

Läs mer här!

www.naturvation.eu
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i-Tree Sverige
– att synliggöra en grön resurs
i svenska städer och tätorter

Nu är resultaten från projektet i-Tree Sverige sammanställda och
visar på en nationsövergripande resurs av grönt kapital i våra svenska
städer. Tillsammans har nio städer och tre bostadsbolag inventerat
16 233 träd för beräkningar i programvaran i-Tree Eco – ett verktyg
utvecklat av amerikanska USDA (motsvarande Skogsstyrelsen och
jordbruksdepartementet).
FÖRFATTARE: JOHANNA DEAK SJÖMAN, FORSKARE VID INSTITUTIONEN FÖR
LANDSKAPSARKITEKTUR, PLANERING OCH FÖRVALTNING, SLU

R

esultaten visar även hur
exempelvis björkarna i
Luleås stadskärna lagrar den
mängd kol som motsvarar
ett årligt koldioxidutsläpp
från 1 598 personbilar och hur granarna
i Umeå och skogseken i Hässleholm
fördröjer runt 97 – 100 000 kubikmeter
regnvatten i trädkronorna vilket motsvarar det vatten som finns i ca 33 000
brandbilar – varje år. På så sätt fördröjs
regnvattnet i långsammare takt och
utan dessa träd hade volymen vatten i
stället lagts till flöden och möjliga översvämningar som emellanåt inträffar
i städerna. Genom att binda kol och
därmed koldioxid, och genom att fördröja

dagvatten, hjälper träden i våra städer till
med att inbromsa utvecklingen och effekterna av klimatförändringarna. Samtidigt
bidrar de också med direkta samhällsekonomiska fördelar.
I Stockholm fångar träden gemensamt
upp luftföreningar som kan jämställas med
99 miljoner kronor i samhällsekonomiskt
värde – det vill säga betalningsviljan att
inte drabbas av en negativ hälsopåverkan
med dithörande kostnader för arbetsnedsättning, sjukvård och förkortad
livslängd. I Göteborg är motsvarande
siffra 1 058 miljoner kronor. Anledningen
till att beloppen skiljer sig åt för de städer
och bostadsbolag som är med i projektet
beror på olika förutsättningar i de olika
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städerna vad gäller antal invånare och
ventilationsmöjligheter, hur stort område
inom staden som har tagits med och hur
sammansättningen av träd ser ut inom
området när det kommer till olika arter
och ålder på träd.
En övergripande bild visar också att
samtliga kommuners trädpopulationer
övervägande 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. För bostadsbolagen i Göteborg är oxel och skogslönn
ett kompletterande bidrag till exempelvis
björk och tall och för distriktet i Stocksholmshem var hagtorn också en vanligt
förekommande art.
Samtidigt visade resultaten att det inte
nödvändigtvis var de arter som förekom i
flest i antal som bidrog till störst kapacitet
vad gäller ekosystemtjänster. I några fall
visade det sig att arter som befann sig
under en tvåprocentig representation
inom trädpopulationen översteg andra
mer förekommande arter i just möjlig
heten att bidra med ekosystemtjänster. 

Välmående träd som får lov att växa till sin fulla kapacitet binder kol, fångar upp luftföroreningar,
fördröjer regnvattnets kurs mot belastade avloppsystem och blir viktiga noder och stråk i det
biologiska systemet. Foto: Anders Ohlsson Sjöberg

EKOSYSTEMSTJÄNSTER KOPPLAT
TILL FRISKA VÄLETABLERADE TRÄD

En av de mer viktiga slutsatserna från
projektet är att resultaten genomgående
visar att det är de friska, välmående träden,
som fått etablera sig och växa till sin fulla
kapacitet som också bidrar med störst och
flest ekosystemtjänster och som blir viktiga
noder och stråk i det biologiska systemet.
Träd som får tillgång till en god växtbädd
och som har genetiska egenskaper att

klara av ett platsspecifikt ståndortsförhållande kommer med stor sannolikhet
utveckla välmående kronor och en
långsiktigt stabil karaktär.
Dessa förutsättningar är en grundplåt
till varje hållbart steg mot en hållbar grön
infrastruktur och därmed levande städer.
Nästa steg efter en i-Tree Eco beräkning
blir därför att koppla resultaten till
platsspecifika förutsättningar; att trädens
värden tidigt vägs in i planeringsskedet
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och att dessa kopplas till platsspecifika
beslut som berör ny markanvändning så
att både nya och befintliga, välmående
träd kan upprätthålla staden som ett
levande ekosystem.
i-Tree Sverige har varit finansierat av
26 organisationer, där förutom medverkande städer, Movium vid SLU, Svenska
Trädföreningen, flertalet kommuner och
städer, arboristföretag, kyrkogårdsförvaltningar och bostadsbolag också ingått. 

Hur ser
arboriststudenternas
framtid ut?

FÖRFATTARE: MARKUS PETTERSSON, SVENSKA TRÄDFÖRENINGEN

S

venska Trädföreningen har
under våren 2021 tagit fram
och skickat ut en enkätstudie
till studenterna på Hvilans
arboriststutbildning.
Enkäten handlar om arborist
studenternas tankar om hur deras framtid ser ut efter avslutade studier. Studien
syftar till att kartlägga dels inom vilket

yrkesområde, dels var Hvilans arboriststudenter vill och kan tänka sig att jobba
efter utbildningen. Hur är spridningen av
sökande till arboristutbildningen från våra
olika landsändar, och hur är spridningen
på var de kan tänka sig att arbeta?
Studien syftar även till att ge en
bild av spridningen när det gäller vad
studenterna vill arbeta med och vilken

form av anställning de kan tänka sig.
Studien gick ut till samtliga arboriststudenter och besvarades av 42 studenter
av 96 möjliga, vilket är en svarsfrekvens
på 44%.
Hvilans arboristutbildning är en tvåårig yrkesutbildning med 48 studenter
som har Kabbarp, Skåne som studieort
och 48 är lokaliserade i Stockholm.

Resultat från enkätstudien
Vart kommer studenterna från?
Arboriststudenterna har en bred och jämn spridning
avseende storlek på ort där studenterna är uppväxta.
I stort sett lika stor andel är från landsbygd som från
storstad, större stad och mindre stad/tätort. 67%
av studenterna var boende i Skåne eller Stockholm,
medan 33% var boende i annat län när de ansökte till
arboristutbildningen. Ingen student var bosatt i något
av Norrlandslänen. Resultaten visar att det spelar stor
roll om studieorten ligger nära studenternas bostadsort
vid ansökningstillfället.
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Var vill studenterna arbeta
efter avslutade studier?
I enkäten frågade vi var studenterna helst ville arbeta
efter avslutade studier och hur flexibel de kan tänka sig
vara i sitt yrke. Vi undrade även var i landet eller världen
de tror att de kommer att hamna; vad är realistiskt utifrån
marknaden, förutsättningarna och egna preferenser?
I tabellen ovan ser vi skillnaden var studenterna helst
vill jobba och var de tror att de kommer att jobba efter
studierna, redovisat per län där flera svarsalternativ var
möjliga. 79 % av studenterna tror att de kommer att jobba
i Skåne eller Stockholm, vilket visar på att studieorten
och/eller orten där de växte upp har stor betydelse för var
studenterna tror att de kommer att jobba efter studierna.
Vid enkätsvar på hur flexibel arboriststudenterna kan
tänka sig vara i sitt val av arbetsort svarade 40 % av de
tillfrågade att de kan tänka sig jobba inom ett län. 25 %
kan tänka sig vara yrkesverksamma inom olika delar av
Sverige. 10% av studenterna kan tänka sig vara så flexibla
att de kan arbeta inom Norden och 10 % i övriga världen.

Frågor som uppstår från enkäten är varför det förhållandevis är så liten andel av Hvilans arboriststudenter som är
från något av Norrlandslänen, samt att det är låg önskan
och tro på att jobba i något av Norrlandslänen. Är det på
grund av svag trädvårdskultur eller på grund av en kallare
vintersäsong och kortare växtsäsong? Utöver Norrlands
länen finns ingen student som vill eller tror att de kommer
att arbete i Blekinge, Kronoberg, Värmland eller Örebro
län. Vad orsaken till detta är ger inte enkäten svar på.
Jämförelsen över landsdelarna var studenterna helst vill
jobba och var de tror att de kommer att jobba skiljer sig
något. Det finns en tydlig tendens att vilja arbeta i något
av de övriga nordiska länderna (64%). Trots det trodde
ingen att de skulle komma att göra det efter studierna.
Fördelat över Sverige ser vi att det är en svag tendens
att vilja arbeta i något av norrlandslänen. Fördelat mellan
Svealand och Götaland ser vi däremot en jämnare fördelning över var studenterna tror att de kommer att arbeta.
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Med vad vill studenterna arbeta?
I enkäten frågade vi vad studenterna vill arbeta med,
om de ville vara anställda eller driva eget företag samt
vilken typ av arbetsplats de kan tänka sig. Flera svars
alternativ var möjliga samt även svar i fritext.
Resultaten visar att 41 av 42 vill arbeta som arborist
efter utbildningen. Endast en student svarar att den
vill arbeta som tjänsteman inom antingen kyrkogårds
förvaltning eller på en kommun. 24% anger att de vill
arbeta som konsult. En person har särskilt angivit att
den vill arbeta med naturvård.
Fördelningen av vilken typ av anställningsform som
kan komma att bli aktuell är relativt jämn spridd. Ett
något högre antal kan tänka sig att antingen vara egen
företagare eller anställd. En person har angivit att den
först vill vara anställd för att sedan bli egenföretagare.
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Arbetssituationen för studenterna
58% anger i studien att de redan har ett arbete inom trädvård efter avslutade studier. Med tanke på att enkäten har
gått ut till både första- och andraårsstudenter måste detta
anses vara ett tecken på att det är god möjlighet att få
arbete efter att ha studerat på Hvilans arboristutbildning.
Av de som angivit att de har arbete inom trädvård efter
avslutade studier anger 6 personer att de vill arbeta som
egenföretagare, 2 stycken som anställd arborist på trädvårdsföretag och 5 stycken att de kan tänka sig antingen
vara egenföretagare eller anställd på trädvårdsföretag,
kommun eller inom kyrkogårdsförvaltning.
34 studenter av 42 har tänkt att certifiera sig enligt ETW
(European Tree Worker) efter utbildningen. 7 personer
avgav att dom inte visste, och endast en person angav
att den inte tänkte certifiera sig enligt ETW.

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

billbacks.se
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MKB´s projekt

Varje träd räknas!
Inventering av hela deras trädbestånd
Under 2021 och 2022 driver
MKB (Malmös kommunala bo
stadsbolag) projektet Varje träd
räknas! där målet är att inventera
alla träd på alla bostadsgårdar.
FÖRFATTARE: JOHAN ÖSTBERG

A

nledningen till detta är att
MKB ska plantera 500 nya
träd runt om i staden fram
till 2022. För att veta var
dessa träd ska planeras
börjar de, mycket logiskt, med att inventera
vilka träd som redan finns och vilken
kondition dessa träd är i.
Detta är ett mycket spännande projekt
som många trädförvaltare kan använda
som ett gott exempel på hur trädplanteringar kan ske mer strukturerat och vi har
därför listat några av de viktiga frågorna
som ni som förvaltare bör ställa er, och
hur MKB valt att arbeta!
VARFÖR GENOMFÖRS PROJEKTET?

Träden är en del i MKB´s arbete för att
uppnå 2030-målet om hållbara och gröna
utemiljöer. De vill skapa ett långsiktigt
hållbart och fint trädbestånd, vilket
gynnar både kunderna och klimatan
passar MKBs bestånd. Det gör staden
mer attraktiv med fina utemiljöer som
kan bidra till trygghet, trivsel och god
hälsa.
Målet är därför att främst plantera
träd som kommer bli stora, eftersom de
är viktiga för att uppfylla målet. Stora
träd ger både svalka under värmeböljor
och tar hand om regnvatten vid skyfall
samt utgör viktiga livshabitat för den
biologiska mångfalden.
NÄR SKA PROJEKTET
GENOMFÖRAS?

Under våren 2021 inventeras ungefär
hälften av bostadsgårdarna och plante-

ringen sker redan under hösten 2021!
Planen är sedan att fortsätta projektet
2022 då resterande gårdar inventeras
och fler träd planteras.
VILKA KRITERIER ANVÄNDS
FÖR ATT VÄLJA ARTERNA?

MKB har tagit fram en checklista för att
på bästa sätt få fram de arter som kan bli
stora, men även ge andra värden för både
boende och förbipasserande!
Gestaltning
• Vad behöver denna plats? Skapa
trivsamma platser; trädplacering och
artval påverkar upplevelsen av platsen.
• Vilka ståndortsförutsättningar finns?
• Vilken karaktär ska trädet tillföra?
• Trygghetsaspekten
• Samplantering – grupper av träd?
• Stärka årstidsaspekter – vintergrönt,
vårblommande, sommarblommande,
höstfärger, etc.
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Ekosystemtjänster
• Vilka ekosystemtjänster är viktiga?
• Rusta för klimatanpassning
• Hur kan den biologiska mångfalden
stärkas? Är inhemska arter ett alternativ?
• Undvik överanvända trädsläkten och
arter (både lokalt och i omgivande
områden om det är relevant) 

Kvalitet
• Välj träd som kan bli stora
där möjlighet finns
• Friskhet och härdighet – undvik
arter med kända problem
• Storlek, form och tillväxt
• Lämplig plantskolekvalitet
Extra värden
• Plantera för högre lekvärde t ex
”klätterträd” och flerstammiga träd
• Härodling med fruktträd och
nötbärande träd
• Stora buskar och buskträd kan
användas där större träd inte får plats
• Vid avvägande mellan dyra trädarter
mot mindre kostsamma trädarter,
skall de senare väljas.
Utöver de punkter som MKB själva tog
fram har även den konsultgrupp som
arbetar med projektet valt att lägga till
ytterligare faktorer och göra vissa för
tydliganden. Arterna väljs därför även
utifrån följande faktorer:

• Ståndortsförutsättningar, nutida
och framtida klimatanpassning, platsspecifika egenskaper samt lämplighet
för användning/komplement till
befintligt trädbestånd baserat på art,
släkte och familj i förhållande till

Parameter

Val

Bostadsområde

namn på bostadsområde

Befintligt eller förslag

• befintligt
• förslag

Platsnummer för förslag

fritext

Trädart - vetenskapligt

fritext

Nuvarande storlek

• litet <7 m
• mellanstort 7-12 m
• mycket stort >12 m

Slutstorlek

• litet <7 m
• mellanstort 7-12 m
• mycket stort >12 m

Stamdiameter

fritext

Vitalitet

1-4 (0)

Kommentar

fritext

Trädvandring

• unikt
• stort
• prydnadsvärde

Datum

datum

Trädnummer

nummer
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bostadsgård och stadsdel.
• Försörjande, reglerande, kulturella
och stödjande ekosystemtjänster.
• Tillgången på träd i plantskolor i
Sverige och Europa och vilka trädarter
som är tillgängliga för leverans under
rätt period och av rätt kvalité.
• Arter som redan är vanligt före
kommande på närliggande kyrkogårdar och eller i gatu/parkmark
kommer inte att planteras då vi vill
undvika att plantera träd som redan
är överanvända.
VILKA INVENTERINGSPARAMETRAR SAMLAS IN?

Då inventeringen har mycket tydliga mål
har antalet trädinventeringsparmetrar
fokuserats till endast sju parametrar som
samlas in för de befintliga träden. Detta
är en stor styrka då inventeringen går
snabbare, samtidigt som den ger svar på
just de frågor som behöver besvaras för
att uppnå projektets mål. Som en
bonus-parameter samlar MKB även in
information om speciella träd som kan
användas för framtida trädvandringar,
vilka kan vara en viktig del i att sprida
kunskap och intresse om träd bland
de boende! 

VAR SKA TRÄDEN PLANTERAS?

FRAMTIDEN!

Träden kommer på alla förvaltnings
områden i hela Malmö, vilket är en viktig
del i sprida projektet så att alla känner att
de berörs. Merparten av träden kommer
självklart planteras där träden kan göra
störst nytta för att motverka värmeböljor
och där det i dagsläget finns få träd.

Om vi ser internationellt så blir dessa
större trädplanteringsprojekt vanligare,
men det är få projekt som har en god
planering, utan ofta sker tyvärr

planteringarna utan någon större
planering eller eftertanke. MKB´s
projekt Varje träd räknas! är därför
ett mycket bra exempel på hur ett
projekt kan drivas! 

VEM UTFÖR PROJEKTET?

MKB har valt att prioritera kompetens,
vilket var en viktig del i offertförfrågan.
Anledningen till detta är såklart att det
krävs stor kunskap för att kunna välja rätt
art för rätt plats, men även för att kunna
samla in korrekt information kring de
befintliga träden.
Att ta in utomstående gör även att
projektet får en mer neutral bedömning
så att träden placeras där de gör stor
nytta! Med det sagt så är det självklart
MKB som bestämmer var träden i slut
ändan ska planteras.

TRÄDVÅRD

NATURVÅRD
BIOENERGI

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

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

Trädvandaler
			 i Malmö

I media har vi hört om de trädvandaliseringar som skett i Malmö.
Inte bara regionalt utan även i riksmedia har det uppmärksammats att
det under vintern har vandaliserats 188 stycken träd som Malmö stad
förvaltar samt ytterligare några tiotal på kyrkans mark. Detta måste
såklart även Trädbladet uppmärksamma och vi kontaktade Mattias
Thelander, Landskapsingenjör på Malmö Stad för att ställa lite frågor.
FÖRFATTARE: ANNELI ERSON, SVENSKA TRÄDFÖRENINGEN

D
Vandaliserat träd i Slottsparken
vid biblioteksdammen/platangången. Foto Mathias Levin

Omplåstrat träd i Slottsparken vid biblioteksdammen/platangången. Foto Mathias Levin

et var i november
2020 som de första
vandaliseringarna startade
och de har sedan fortsatt
fram till januari 2021.
Efter det var det lugnt.( till i mitten av
mars) då man grep tre yngre personer på
bar gärning, i tagen med att vandalisera
nya träd i Malmö. Om de är kopplade
till de tidigare vandaliseringarna är
ännu oklart. Det var en av Malmö stads
entreprenörer som uppmärksammade den
första vandaliseringen och informerade
Mattias. Mattias arbetar som Landskaps
ingenjör på driftsektion i centrum där
en stor del av den första vandaliseringen
skedde.

De flesta träden som har vandaliserats
är i vuxen ålder men på några platser
handlar det även om relativt nyplanterade
träd. Merparten är parkträd men även en
del alléträd har skadats, bland annat längs
Kungsgatan och i gaturummet vid Per
Albin Hanssons väg. De har alla skadats
med någon form av verktyg som typ en
mejsel eller möjligen en dåligt vässad
bandkniv i brösthöjd, enligt Mattias
gissning utifrån skadebilden på träden.
Hur har de skadade träden
vårdats/plåstrats om?
Alla träden har vid upptäckt direkt
skyddats med tätslutande plast. Det är
en erkänt fungerande metod, där man 

Vandaliserade träd i Slottsparken vid biblioteksdammen/platangången. Foto Mathias Levin
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Foto Johan Östberg

omsluter hela skadeytan så fort som
möjligt för att utesluta UV-ljuset, och få
till stånd ett fuktigt skikt närmast skadan.
Dessa skydd sitter kvar 1-2 säsonger.
Mattias tror att en stor del av de skadade
träden har en chans att överleva, möjligen
kommer något av de yngsta, nyplanterade
träden att bytas ut. Under kommande
säsong kommer man att kunna bedöma
eventuella skadeeffekter på träden.
Då alla träden finns registrerade i
Malmö Stads databas, Map-info har både
anställda på Malmö stad och deras entreprenör möjlighet att lätt kunna ha dem
under uppsikt de kommande säsongerna.
I Map-info har Malmö stad samlat all
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Foto Johan Östberg

Foto Johan Östberg

Foto Johan Östberg

Omplåstrade träd i Slottsparken vid biblioteksdammen/platangången. Foto Mathias Levin

information om ytor och material som
finns på allmän platsmark. Ca 85 000 träd
finns registrerade med ålder, planteringsår,
svenskt/vetenskapligt namn, vitalitet,
riskklass, krondiameter, IS-nr och andra
för Malmö stad väsentliga uppgifter.
Det är inte utan att vi undrar hur
mycket Malmö Stad beräknar att den
omfattande vandaliseringen kommer
att kosta driftenheten och vilket värde
träden uppbringar?
Själva omplåstringen har inte kommit
upp i några stora summor hittills men alla
träden har skadevärderats av trädkonsult
Johan Östberg enligt Alnarpsmodellen, 

Vilka reaktioner har händelserna
fått bland allmänheten i Malmö,
driftpersonal och politiker?
Händelserna har fått många Malmöbor inklusive politiken att uttrycka ilska
och sorg över att man ger sig på träden.
Många uppfattar dessa dåd som ett
destruktivt, osmart och hjärtlöst handlande. Träden som de flesta inser har så
stor betydelse för vårt välmående, och för
alla de tjänster de levererar till oss – syre,
luftrening, lä, skugga, regnupptagning
och så mycket mer.
Malmö stad arbetar aktivt med sitt
trädbestånd. Det planteras mycket träd
i expolateringsprojekt och likaså kan

Foto Johan Östberg
Foto Johan Östberg

Har händelsen påverkat
budgetarbetet för kommande år?
Nej, vi har våra olika budgetar, och
de ligger kvar enligt plan. Vår nämndsordförande vill se att vi planterar 250 st
extra träd med anledning av de skadade
träden. Hur detta finansieras vet jag inte i
dagsläget, säger Mattias.

politiken ibland skjuta till medel för olika
satsningar. De arbetar efter befintliga
styrdokument som beskärningspolicy,
trädplan, naturvårdsplan samt den
tekniska handboken som används som
handbok vid plantering i olika situationer.
Ett av stadens mål är att uppnå 1 000
olika arter/sorter inom staden och just nu
är de uppe i 705 olika.
Mattias uttrycker tryggt att vandalerna
aldrig kommer att få styrfart i jämförelse
med den kunniga och starka organisation
som ständigt arbetar med att förgylla
staden med nya träd på varje lämplig yta
för ett nytt träd. 

Foto Johan Östberg

Foto Johan Östberg

för att skapa underlag till ett eventuellt
försäkringsärende om träden behöver
bytas ut. Summan på värderingen har
Svenska Trädföreningen inte fått ta del av.

Premiumträd:
handplockade, beskurna
och företablerade med
omsorg och yrkesstolthet
www.stangby.nu
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Träd commerce

– en krönika om
handel med träd

FÖRFATTARE: JOHAN DAHLENBORG, TRÄDGÅRDSINGENJÖR ESSUNGA PLANTSKOLA

R

edan de gamla grekerna
planterade träd. Jag har
alltid velat börja en text med
”de gamla grekerna” fast det
har ofta känts lite mossigt.
Fast när man tänker efter så är det trots
alla våra moderna framsteg ganska många
ämnen som kan inledas med den frasen.
Framförallt ämnen inom yrkesområden
som på senare år lyfts fram som viktiga
för vår fortlevnad kan härledas väldigt
långt bak i tiden. Det romerska namnet
för trädskötare ”Arborator” kanske en del
känner igen?
När det gäller just trädplantering kan
man dock snabbt slå fast att en hel del
skiljer sig åt, hur, vad och varför det
planteras är framförallt annorlunda i våra
städer nu. Fast en gemensam sak genom
århundradena är att vi människor
planterar träd för vår egen skull, det
kan vara viktigt att komma ihåg.

FÖR VEM KÖPER VI TRÄD?

I min roll stöter jag på alla möjliga
egoistiska anledningar till att köpa träd,
alltså jag menar förutom dom samhälls
nyttiga anledningarna. Den anledning
som jag tycker är tråkigast tog fart i
Sverige på 1600-talet och ska jag vara
elak så präglar den fortfarande en hel del
beställningar. Raljerande benämner jag
den ”bräcka-grannen-och-visa-upp-mig”.
När hemvändande krigsherrar från
trettioåriga kriget planterade sina trädalléer på franskt maner ville grannarna
inte vara sämre och helst ha ännu längre
allé eller varför inte dubbla rader. En
annan sort kanske? Avvikande blad,
blommor eller något annat som kan
särskilja en från mängden blev viktigt
med tiden. Ska jag och mina plantskolekollegor vara självkritiska så är vi själva en
viktig faktor i denna långvariga trend av
nya sorter.
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Om vi ska vara självkritiska så syns det tydligt i
våra egna kataloger att fr.o.m. slutet av 50-talet
blev prydnadsträd och buskar vanligare. Träd
och buskar blev en typ av lyxkonsumtion efter
krigsåren då vi i stort sett bara odlat ätbara
växter och träd för läplantering.

Nu menar jag ju inte att de gamla
trädalléerna inte är viktiga, det är de så
klart och det är ett kulturarv vi ska vara
rädda om. De fyller många viktiga
funktioner men min poäng är att det
skulle de ha gjort även utan en viss blomfärg eller andra mutationer, som många 

“Ju mindre plantan är desto mer adaptiv är den
– större storlekar kräver mer av platsen och arboratorn”
JOHAN DAHLENBORG

betydligt sämre på att etablera sig. Om
det inte vore en försvagning så skulle
naturen varit full av dessa udda mutanter
enligt teorin om det naturliga urvalet.
Dessutom, ju större trädet är desto
mindre viktigt är utseendet jämfört
med andra funktioner som ett friskt och
välmående träd kan ge. Så det första
att tänka på när man ska köpa träd är
faktiskt varför.
SKÖTSEL – BEHÖVS DET?

Är detta ett bevis på att vi kan plantera träd direkt i stenblock? Nej knappast, men om ett frö
gror och får rätt förutsättningar så är det möjligt. Ju mindre plantan är desto mer adaptiv är den.
Större storlekar kräver mer av platsen och ”Arboratorn”.

efterfrågar och som därigenom blir ett
konkurrensmedel för plantskolorna.
Mångfald är jätteviktigt men man måste
klättra upp på nomenklaturen från sort
och kultivar till arter och släkten för att få
ett blandat bestånd.
Jag menar heller inte att prydnads
aspekten inte är av värde, det kan det vara
men jag har svårt att förstå poängen med
att till exempel sätta ett flikbladigt träd
i en rondell. Jag är tveksam till att det

skulle vara en del av Trafikverkets noll
vision, att folk ska vara så intresserade av
flikiga blad och därför köra extremt sakta
i rondellen för att kunna se flikigheten.
I vår kärlek till träd får vi, om vi
planterar för andra än oss själva, inte bli
för nördiga utan lyfta blicken och se till
allmänhetens bästa och mig veterligen
så är alla de mutationer som yttrar sig i
mindre bladyta eller annan färg än grön
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De ”gamla grekerna” kanske var gamla
när de planterade sina träd men träden
var det inte, åtminstone inte i jämförelse
med de storlekar vi planterar idag. Då var
det mindre storlekar, kanske för att det
på den tiden helt enkelt fanns mer tid,
kanske för att träden inte klarade sig om
de var för stora. Idag används allt större
storlekar av träd, på gott och ont. Vi har
ju av någon anledning inte lika mycket
tid som grekerna, så det är viktigt att
växterna snabbt fyller sin funktion.
Om det är storleken som fyller
funktionen så har jag full förståelse för
det. Men devisen små träd = små behov
och stora träd = stora behov, kanske man
ska ha i åtanke på platser där det är svårt
att ordna bra växtbetingelser. En besvärlig
växtplats kan ju i och för sig också vara
utanför krogen där hormonstinna tonåringar ska visa hur starka dom är och
då kanske inte annat än jätteträd duger
(eller så blir det mer utmaning). Med
den senaste nyhetsrapporteringen om
vandaliserade träd i Malmö i minne, kan
man ju också konstatera att en del risker
blir man inte av med.
I vissa fall är det tyvärr så att beställare
tror att man slipper skötsel, i egen regi,
helt och hållet om man bara sätter till
räckligt färdigvuxna växter. Då riskerar
man att investeringen, för framtiden,
måste avskrivas redan efter garanti
skötseln och trots att det är just tid vi
har ont om blev det hela väldigt kort
siktigt. Med stora kvalitéer får man
absolut inte tumma på varken skötsel eller
markjobb för i så fall kan hela poängen
med att använda en stor kvalité för att
snabbt fylla önskad funktion gå om intet. 

Allt större storlekar levereras från plantskolorna,
här markerar Peter Welin träd för lastning på ett antal lastbilar.

Så det andra man bör tänka på är att
ge trädet största möjliga chans till en god
etablering. Det är först då man kan köpa
sig tid.
”ARBITRATING ARBORIST”

Innan jag kommer fram till lite mer
handfasta tips kring köp av träd så är
det en sista sak som jag tycker är värd
att poängtera lite extra. De flesta träd
som säljs i Sverige beställs med den
storleksbeskrivning som finns beskriven
i Kvalitetsregler för plantskoleväxter, en
skrift de som återkommande köper träd
bör ha läst.
När beställningen kommer till oss är
det oftast i form av en lista med namn
och beskrivna storlekar som nått plantskolan via två till tre mellanhänder. Detta
innebär att det är svårt att gissa sig till
vad trädet ska fylla för funktion, det är
så klart inte alltid vi behöver ha med
funktionen att göra men eftersom det
under de senaste åren blivit något av en
brist på en del träd så behöver vi ofta
komma med förslag på ersättare. Tyvärr
inriktar man sig som leverantör ofta för
mycket på att hitta en annan sort av
arten som är lik den som saknas när det
i själva verket kanske var ett helt annat

Under april ser vi fram emot
att börja använda våra nya
kontor/personalutrymmen som även
innehåller konferensanläggning med högt
i tak på flera sätt. Vi hoppas på livliga
samtal om träd när pandemin är över

släkte som fyllde funktionen bättre. Om
jag till exempel visste att skugga var den
viktigaste funktion man ville ha av trädet
så öppnar det för många alternativ.
När det gäller flera träd av samma
sort så kan det behöva framgå om de
ska stå på rad och vara så lika som
möjligt, förtydliga gärna detta med
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Alléträd före den vanliga kvalitetsbeteckningen, ex. Alléträd hst 4xompl 20-25.
Missbruka det helst inte eftersom det blir
så förvirrat när det används på enstaka
exemplar som beställs, kan det verkligen
vara en allé med bara två träd eller ska de
användas som komplettering i befintlig
allé, undrar jag då. 

Det kan nu finnas de som tycker att
det vore enklare om vi bara såg till så
att alla träd är likadana för då spelar det
ingen roll om de ska stå spridda eller på
rad. För att hålla mig kort kan jag bara
säga: Det funkar inte så! Träden kan inte
stöpas i samma form och bara för att en
del är kloner så växer inte grenarna ut
på precis samma ställen. Dessutom krävs
det ofta en intern handel mellan plant-

skolorna för att leverera träd och det är
inte alltid samma gjutform som använts
i ”trädfabrikerna”.
Ett annat exempel kan vara att trädet
ska stå nära en väg med höga fordon och
stammen behöver kunna höjas ytterligare
inom kort. En liten notering om det
förebygger en del potentiella bekymmer.
En annan generell lösning för köp av
träd i byggprojekt kan också vara att se

till att det finns en Grön-projektledare
med som länk mellan alla parter. För
utan att nämna några namn så finns det
en hel del aktörer som inte har någon
”Arborator” i organisationen. Det
engelska ordet för medlare, arbitrator,
kanske några av trädföreningens medlemmar kan lägga till i titeln. Arbitrating
Arborist, kan det vara ett alternativ till
Grön-projektledare? 

Stamomfång

Klump
Ø

Klump
höjd

Vikt

Medelpris

Frakt
st/30mil

Stamomfång

Höjd
(mkt sortberoende)

8-10-12

40-50 cm

ca 30 cm

50-80 kg

2 000 kr

1 700 kr

8-10-12

ca 300-350 cm

12-14-16

60 cm

ca 40 cm

100-150 kg

4 000 kr

2 500 kr

12-14-16

ca 350-450 cm

16-18-20

70 cm

40-50 cm

200-250 kg

6 000 kr

3 400 kr

16-18-20

ca 400-600 cm

20-25-30

ca 400-800 cm

Vårplantering
eller höstplantering
och klump eller
depåodlat?
Med få undantag kan de
flesta träd med klump
planteras både höst och vår,
särskilt om man håller sig till
sen höst respektive tidig vår.
Problemen är att vi är ett
avlångt land med olika
klimat samt att byggtiderna
knappast är anpassade för
växternas bästa och våren
blir så intensiv att säsongen
inte avslutas förrän vid midsommar.
För en del kan då sen höst
vara att föredra eftersom en
del rot-tillväxt kan ske redan
tidigt på våren till och med
innan knopparna brutit.
I andra fall är depåodling
lösningen för att kunna
plantera mer eller mindre
oavsett årstid och geografi,
glöm inte att beställa depåodling i god tid bara!
En annan önskvärd lösning
vore också om det fanns
ett självklart utrymme i byggprocessen att kunna undanta
vissa växter vid besiktningen
och plantera dem vid rätt tid.

Om offentlig upphandling.
UPPHANDLING AV RAMAVTAL
Svårigheten med detta är att i praktiken är det ingen som vet vilka träd
som kommer att köpas under avtalstiden. Det gör att det blir än viktigare
att mer än priset vägs in samt att avtal sluts med fler än en plantskola.
DIREKTUPPHANDLING
Var noga med att starta i tid och att använda korrekta kvalitets
angivelser. Om ni efterfrågar produkter som inte finns eller som det
är ont om kan det resultera i antingen prisdumpning eller chockhöjt pris.
Om ni lämnar öppet för alternativa produkter behövs en sakkunnig för
att värdera dem.

Varför inte beteckningen Sol. på träd?
Sol. = solitär, används mest till buskar eller små buskaktiga prydnadsträd. Minst tre grenar/stammar från 30 cm. Tyvärr används ofta denna
beteckning felaktigt.
Flst. = Flerstam är mer korrekt att ange om man förväntar sig ett träd
med flera stammar som inom kort kan stammas upp.
Stbu. = Stambusk är ett träd med en central ledare/stam som har
sidogrenar ända nerifrån (max 80 cm höjd) används exempelvis till
pelarformade träd som man inte vill ha uppstammade. Pelarek, pelarasp
med flera.
Läs mer om detta i Kvalitetsregler för plantskoleväxter!
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Att tänka träd
i Umeå
Att arbeta med träd och
buskar i en mindre stad i norra
Sverige innebär på många sätt
en tankeomställning från de
förutsättningar som ges i södra
delarna av landet.
FÖRFATTARE: NINA INGVARSSON,
LANDSKAPSINGENJÖR UMEÅ KOMMUN

F

ör att lyckas gäller det att
förstå platsens särprägel,
vara beredd att lära av lokala
aktörer och acceptera att
allt inte kan göras standardmässigt. Jag vill med denna text ge en
introduktion till insikter jag fått efter
drygt tio års erfarenhet av mitt arbete på
Umeå kommun.

PLACERA TRÄD I KALLT KLIMAT

Ett tjockt snötäcke ger växter ett väl
behövligt skydd mot kylan, så länge snön
inte kompakteras och blir till hård is
vid snöröjning. Då nya träd ska placeras
utmed vägar och torg är det därför viktigt
att ge plats för den hårda och ibland höga
plogvallen som återkommande bildas
varje vinter. Att hålla ett avstånd på minst
1,5 m från vägen skyddar också träden
från mekaniska skador som så lätt uppkommer när hjullastarnas plogblad
kommer nära. Att se över utlastnings
rutiner tillsammans med väghållaren är
väl investerad tid för att ge de nyplanterade träden en bra start på ett
långt liv. Bra att ha i åtanke i ett kärvt
klimat är att snövallarna kan bli både
en och flera meter höga. Att välja stora
kvaliteter borgar både för att lignoserna

Prunus padus ’Watereri’ är en härdig
formvariation av den vanliga häggen
med extra stora blomklasar.

syns, och för att de klarar trycket från
snömassorna.
En kort växtsäsong gör att träd och
buskars tillväxt är långsammare. Arter
som har en aggressiv rot- och skottillväxt
längre söderut är lättare att kontrollera
och placera i en nordlig stadsmiljö. I
Umeå välkomnas poppel- och pilarter
som utgör ett viktigt inslag som volymträd, då vi saknar ett brett utbud av större
träd till exempel ekarter.
En fördel med ett svalare klimat är en
minskad avdunstning sommartid. Det
gör att arter som gynnas av god tillgång
på markfukt i större utsträckning kan
placeras i hårdgjorda miljöer. Lönnar,
björkar och valnötsarter som ofta klassas
som parkträd, har hittills visat en god
utveckling som gatuträd i Umeå.
En kortare sommar innebär också att
skadegörare och sjukdomar får kortare
tid på sig att skada träden, nedbrytnings
förloppen tycks vara mer utdragna.
Angripna träd kan stå kvar längre utan
att bli klassade som akuta riskträd.
ATT INTRODUCERA NYA TRÄDARTER

Juglans mandshurica
i hårdgjord miljö på
Bangatan, Umeå 2019.
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En utökad växtanvändning i norr bygger
mycket på lokala odlingserfarenheter och
chansningar.
Då plantskolekatalogernas zonangivelser
bygger på återkoppling från marknaden,
och kundunderlaget i norra Sverige är
betydligt mindre än i södra Sverige, finns
sämre återkoppling på vad som fungerar 

“Vi fyller ständigt på
vår testlista med nya träd”

Abies veitchii vid
Skogshögskolans
arboretum i Umeå.
NINA INGVARSSON

i de högre växtzonerna. De flesta av
Sveriges städer ligger belägna i växtzon III
och lägre, vilket avspeglar sig i katalogernas
zonangivelser som ofta stannar vid zon III.
Ett undantag är E-plantor, som
systematiskt testodlas i högre odlings
zoner och uppdateras kontinuerligt sedan
de kommit ut på marknaden. Många träd
och buskar med E-status ingår i vad som
skulle kunna kallas ett bassortiment, dvs
växter som används i stora mängder och
fyller viktiga funktioner i anläggningar.
För val av buskar och träd som sätter
särprägel på en anläggning är man som
beställare ofta utlämnad till oprövade
frökällor och sorter. Men det finns en del
mindre plantskolor i norra Sverige och
Finland som producerar intressanta växter
i mindre skala. Dessa växter har ofta
frökällor från nordligare delar av Kanada,
Ryssland och Kina.
ATT PROVA NYA SORTER

Umeå har under flera år arbetat utifrån
politiskt antagna riktlinjer för stadsträden
som anger att artantalet ska öka i stadens
parker. I parkmark kan man hitta platser
där grupper eller solitära exemplar kan
provodlas, utan att helhetsintrycket störs
alltför mycket om skador relaterade till
kyla uppträder, eller om träd dör på
grund av att de inte är tillräckligt härdiga.
Umeå har testat och tagit ihjäl en
hel del träd på detta sätt. Humlebok,
kentuckykaffe och japansk magnolia är
några exempel på träd som gått ut. Medan
sorter av rödlönn, Prunus ’Accolade’ och
bergshemlock verkar fungerar bra. Det
går såklart inte att dra några vetenskapliga
slutsatser om härdighet utifrån enskilda
prov. Men vi fyller ständigt på vår testlista
med nya träd som vi vill testa och upp
daterar med det växtmaterial som utgår.
Att välja specifika frökällor och arter
med sortnamn är en bra strategi att luta
sig emot då arternas utbredning kan vara
stor, inte sällan har olika namnsorter av
träd mycket varierande härdighet.
I en stad som har vinter halva året
är barrväxter essentiella för att tillföra
värden året runt. Att Umeå är säte för

SLUs skogliga fakultet har för staden och
dess dendrologiintresserade invånare,
inneburit tillgång att studera provodlingar
av diverse träd. Invid skogshögskolan och
i Arboretum Norr som ligger i anslutning
till staden, kan man idag botanisera i företrädelsevis barrträdsbestånd planterade
från början av 1980-talet. För den som
inte har möjlighet att studera Umeås
parker och arboretum på plats, finns
växtlistor över de centrala parkerna
publicerade på Umeå kommuns hemsida.
Arboretum Norr har en egen hemsida
med en gedigen växtinventering.
ATT ÅTERANVÄNDA VÄXTMATERIAL

Att skola träd från tidig ålder på nordliga
breddgrader kan i skyddade parkmiljöer
vara en fördel mot att köpa stora exemplar,
framför allt av ekonomiska skäl. Dyra
transporter från södra delarna av landet
och import av stadsträd från stora plantskolor i Tyskland och Holland innebär
både transportfakturor och belastning på
miljön.
Att i första hand se över resurser på
exploateringstomter och leta i närbelägna
skogar kan innebära lättnad av projekt
ekonomin samt garantera ett lokalt
anpassat växtmaterial, som inte alltid är
tillgängligt på marknaden. Umeå har
också mindre odlingar av tall och björk

som odlats från skogsplantor. Dessa
odlingar är placerade på exploateringsmark och i perifera parkområden. Sedan
2019 har Umeå kommun också sin egen
växtdepå där träd tas emot, bevattnas i
väntan på plantering och får möjlighet att
vinterförvaras på en skyddad plats.
Både växtdepån och skogsplant
odlingen har tillkommit som ett stöd
och komplement till de inköp av större
växtkvaliteter som görs från professionella
plantskolor i södra Sverige och söderut. 

Pinus sibirica, flyttades
med frusen rotklump
från en exploateringstomt till Årstidernas
park i Umeå 2015.
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Sebastian Morin, planeringsingenjör Växjö
kommun och deras första biokolsprojekt på
Liedbergsgatan. Foton: Sebastian Morin

Blågröngrå lösningar
ger framtidstro i ett växande Växjö

Trädbladet har intervjuat Sebastian Morin som arbetar som planerings
ingenjör på Växjö kommun. Sebastian är utbildad byggnadsingenjör är ett
levande bevis på hur samarbete mellan kommuner och olika professioner
kan inspirera även en före detta föga trädintresserad anläggare till att
med stort engagemang driva utvecklingen av friska stadsträd!
FÖRFATTARE: JENNY JANSSON, SVENSKA TRÄDFÖRENINGEN

D

et var under 2017 när
Sebastian som nyanställd
på Växjö kommun så gott
som blev medtvingad
till Stockholm på ett
studiebesök som intresset för träd väcktes.
I Stockholm lyssnade Växjögänget till
Björn Embrén och Stockholm Stads
erfarenheter av anläggningar med luftigt
förstärkningslager och biokol. Sebastian

beskriver den dagen med entusiasm:
”Efter detta möte blev den sanna
ingenjören inom mig såld på hur man
kunde bygga gator och hårdgjorda
miljöer, samtidigt som man fick träd
och växter att frodas.”
Samma höst byggde Växjö kommun
sitt första mindre biokolsprojekt. Det var
en 300 meter befintlig gata som skulle
byggas om och utmaningen var att inom
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en begränsad bredd få plats med utrymme
för gång- och cykelväg, biltrafik och
busskörfält samtidigt som en grön lunga
med 40 stycken pelarekar skulle planteras.
”Sagt och gjort, det blev biokol och luftigt
förstärkningsmaterial som löste problemet
vilket har gett oss bärighet, kollektivtrafik,
syre och framtidstro!” säger Sebastian.
FRAMTIDSTRO I VÄXJÖ KOMMUN

Växjö är den kärnkommun som har haft
den femte största befolkningsökningen
i Sverige under de senaste 40 åren.
”Det säger mycket om förändringens
vindar och Växjös driv framåt.” säger
Sebastian och fortsätter ”Just Växjös växtvärk ställer stora krav på att organisationen
knyter samman både erfarenheter från
utförda och pågående projekt men också 

Utmed Liedbergsgatan i centrala
Växjö planterades pelarekar utmed
den ca 300 meter långa gatan. Vid
sidan om körfält för buss- och biltrafik
anlades en gång- och cykelväg med
luftigt förstärkningslager. Vattnet
både från körbanan och gång- och
cykelvägen leddes in i biokolsbädden
där träden står. Foto: Edge

Vid Växjö station anlades en
upphöjd kolmakadambädd med
korstörne och perenner 2018.
Ytvattnet leds till växtligheten
genom linjeavvattning och luftningsbrunnar för att på bästa
sätt skapa livskraft för växterna
i den annars hårdgjorda miljön.
Foto: Sebastian Morin

driftsfrågor, för att framtidens stad ska
vara tilltalande för kommuninvånare och
besökare samt vara ekonomiskt hållbar.
Att få ihop allt detta när det ska gå så
oerhört fort är en utmaning utan dess
like och det har gjort att alla medarbetare
oavsett intresseområde måste vara pålästa,
förutseende och vana vid förändring.”
Växjö kommun är en organisation vars
drift till stort sker i egen regi uppdelad i
gata respektive park, men som samarbetar
mycket. Politiska inriktningsbeslut gjorde
att organisationen under 2020 fick ställa
om från egen regi till en beställande
organisation där alla investeringsprojekt
och större underhållsarbeten lades ut på
entreprenad.
Sebastian påtalar vikten av att vara en
duktig beställare verkligen synliggjorts
sedan det är de privata aktörerna som
avropas. Det har blivit allt viktigare att
ha en klar målbild redan från start, med
tydliga ritningar och underlag för att
undvika extrakostnader. Växjö kommun

“Våga lyssna,
våga fråga
och sist men
inte minst
våga testa!”
SEBASTIAN MORIN

har börjat en lång resa som tar tid att
bygga upp kunskapsmässigt och som
nu i början beskrivs som utmanande av
Sebastian.
Den nuvarande organisationen drivs
utifrån Tekniska förvaltningens fyra
avdelningar; Trafik och Gata, Natur och
Gestaltning, Projekt och Utveckling samt
VA. De fyra avdelningarna skall i det
närmsta bli en ny Samhällbyggnadsförvaltning hos Växjö kommun tillsammans
med även Stadsbyggnad, Miljö och Hälsa
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samt Mark och Exploatering. Tanken
med omorganisationen är att skapa en
större samordning av alla intressen för att
kommunen ska få en tydlig organisation.
Sebastian har varit med på, som han
själv kallar det, Växjös framtidsresa sedan
2016, med fyra år i organisationens
tidigare anläggningsenhet med inriktning
byggnation av ytskikt och offentliga
miljöer. Därefter har han varit med och
drivit den interna driftsorganisationen
samt jobbat övergripande med strategisk
utformning av Växjös framtida offentliga
rum. Förvaltandet av Växjös gemensamma offentliga rum utifrån ett ekonomiskt och samtidigt tilltalande sätt är
det som driver honom och när vi frågar
honom vad han har för tips för att bygga
en framtidsstad säger han:
”Mitt tips till er branschkollegor runt
om i Sverige är att nyttja varandra, testa
och utvärdera. Om jag har kunnat lära
mig så här mycket som jag har gjort
kring hur man bygger grön infrastruktur 

Biokol har även använts i parkmiljö, som här på Torparängen
där man anlagt luftigt förstärkningslager med biokol för träd
som ska stå i en hårdgjord stenmjölsyta. Foto: Sebastian Morin.

de senaste fem åren, vad kan då inte alla
mina kollegor i vårt avlånga land lära av
varandra i framtiden? Våga lyssna, våga
fråga och sist men inte minst våga testa!”
ÅTTONDE BIOKOLSBÄDDEN

Sebastian kan undra varför ingen har
tänkt på biokolsbäddar tidigare men
han är även ödmjuk inför att det kan
uppkomma problem framöver och säger
att givetvis kommer troligen även Växjö
gå på nitar efter hand. ”Det gäller att
lära av sina misstag och istället se till
möjligheterna”.
Växjö har än så länge sju biokolsbäddar
och det åttonde och senaste tillskottet är
ett mycket stort projekt där en kilometerlång esplanad i området Bäckaslöv håller
på att anläggas.
Sebastian beskriver att det funnits stora
utmaningar i esplanadens projektering.
Projektet inkluderar dagvattenhantering
med målet att varken skapa torrläggning
eller översvämning och samtidigt anlägga
fungerande växtplatser för mängder av
träd. ”Även om våra projekt ännu är
unga ser vi en framtidstro i dem. Detta
är möjligheten för gröna lungor i hårdgjorda miljöer med bibehållen bärighet
och funktion.”

Esplanaden beräknas stå helt klart
under 2022. Uppbyggnaden för träden
sker med hjälp av biokol blandat i både
luftigt förstärknings- och bärlager. Fördelning av vatten i de enorma växtytorna
sker med en specialframtagen perkulationsbrunn som är ihopkopplad med
gatunätets dagvattenbrunnar genom
dränerings- och täta ledningar.

Om någon hade frågat Sebastian för sju
år sedan när han var nyexaminerad bygg
ingenjör om han i framtiden skulle vara
en drivkraft för byggnation av träd med
makadam och kol hade han avfärdat det
hela som nonsens. ”Men ack så fel man
kan ha när man fascineras över hur man
kan kombinera byggtekniska tankegångar
med levande material!” säger Sebastian. 

Illustrationsskiss över Bäckaslövsesplanaden. Bild från Växjö Kommuns hemsida.

OMRÅDETS NYA RYGGRAD

Bäckaslöv är ett område som i framtiden
beräknas ha ungefär 1 200 bostäder,
kontor, handel och en grundskola
med ungefär 1 000 elever. Bäckaslövs
esplanaden ska binda ihop Storgatan med
Söderleden och bli en ryggrad i det nya
området. Förutom ett grönt stråk ska
gatan fungera för bilister, cyklister, gångoch kollektivtrafikanter.

Bäckaslövsesplanadens sträckning. Bild från Växjö Kommuns hemsida.
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Träddagen 2022
En konferens för alla som arbetar med träd!

2 november i Stockholm

Endast en dag! 08.00-17.00

Inklusive efterföljande konferensmiddag & årsmöte
Fullständigt program och anmälan släpps 1 maj 2022
via: www.tradforeningen.org

1

Trädvården i Finland
– ett stort och vördnadsfullt
tack till de Gourét Litchfield

V

i var sex elever på de Gouréts
första trädvårdskurs. Fem
av oss var från Sverige och
endast jag, Teppo Suoranta,
var från Finland. De Gourét
var en väldigt skicklig lärare och pedagog. Vi
njöt av det som vi fick höra och lära oss av
honom. De Gourét skapade en bra stämning
under hela kurstiden och ingen ville vara
borta en enda kursdag. Vi fick kursbetyg den
17 februari 1995.
Det var genom de Gouréts kurs som
Finlands egentligen första utbildning för
arborister kom till. Det var en yrkesexamen
baserad på utbildningsmaterial från FASTCo
(Forestry and Arboriculture Safety and
Training Council). Att starta en arborist
utbildning i Finland var inte alls enkelt efter
de Gouréts kurs, yrkesutbildningsstyrelsen
bromsade arbetet hårt. Tidigare hade
skickliga skogsarbetare skött om park- och
stadsträd i Finland. Det tog två år och
mycket arbete innan vi kunde börja planera
en yrkesexamen för arborister. Med hjälp av
Yrkesutbildningsstyrelsen, yrkesinstitutet i
Hyvinge och olika föreningar från trädgårdsbranschen kunde vi utforma utbildningen.
Utöver det tog det ytterligare tre år, med
många möten, innan vi kunde starta en yrkesinriktad arboristutbildning på fyrtio studieveckor. De första professionella arboristerna
blev klara år 2000. Vi fick hjälp med utförandet av examensprov av den diplomerade
arboristen John Harraway från England.
En bättre domare kunde vi inte hitta.
Tack vare de Gourét har Finland fått
flera hundra utbildade arborister.
Med enorm stor tacksamhet
Vi saknar de Gourét stort!
Teppo Suoranta
Arborist, planeringshortonom
och trädgårdslärare.
Driver företaget Trädvård
TS-Miljötjänst Kb

de Gourét i lärarrollen, 1995. Foto: Teppo Suoranta.
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2020 års
mottagare
av stipendiet
från de Gourét
Litchfields
minnesfond

Per Stjernberg
Per Stjernberg tilldelas stipendiet för sitt
outtröttliga arbete där han bidrar till
att höja kunskapsnivån inom trädvård
och trädklättring. Han har under många
år ställt upp i en lång rad sammanhang,
inte minst som domare och volontär
i SM i Trädklättring och samtliga
ETW-certifieringar. Per är också verksam internationellt och hans engagemang
utanför landets gränser betyder mycket för
trädvårdens utveckling här i Sverige.
OM STIPENDIATEN

Per Stjernberg beslutade tidigt att han ville
arbeta med träd. Efter tre år på jägmästarprogrammet i Umeå åkte han till USA där
han inriktade sig till arborist på Purdue
University i Indiana som en del av sin
skogliga utbildning. I Sverige kan det ses
som en ovanlig väg, men alla studenter
hade läst tre år skoglig utbildning innan
val av inriktning ”Arboriculture and Urban
Forestry Minor”. För att få praktisk erfarenhet under studietiden jobbade Per på
helgerna som klättrande arborist i studentföreningen ”The Purdue Student Society
of Arboriculture”. För pengarna reste
studenterna runt på olika evenemang som

TCIA, ISA konferenser, deltog i tävlingar
och gjorde studieresor till bland annat The
Morton Arboretum och Daveys huvudkontor i Kent, Ohio. En stor förebild och
mentor blev arboristläraren Dr. Harvey
Holt som under hela sin karriär jobbade
outtröttligt för arboriststudenter och deras
framtida karriär, vilket han tilldelades flera
ISA pris för. Per minns att han redan första
veckan på utbildningen tog kontakt med
de Gourét för att se vilka möjligheter och
karriärvägar det fanns i Sverige.
Efter studierna flyttade Per till Seattle
där han jobbade för Davey. Efter att återvänt hem till Sverige började han jobba
på Jacksons Trädvård, sedan jobbade han
några år i Norge, för att sedan återvända
till Jacksons där han under 10 år var
platschef.
Idag jobbar Per sedan ett år tillbaka
som trädansvarig på Stockholms stads
kyrkogårdsförvaltning, bland annat med
Skogskyrkogården.
INTERVJU MED PER STJERNBERG

När stipendiet för 2020 annonserade vid
årsmötet i november passade Svenska
Trädföreningens styrelse på att intervjua

Per. Vi frågade honom om det finns några
råd han skulle vilja förmedla till alla
arborister runt om i landet?
Per berättade att han verkligen vill
uppmuntra alla arborister att jobba med
olika personer, på olika företag, i olika
positioner, i olika delar av värden. Det är
en otrolig möjlighet vi har, säger Per, när
det är så stor efterfrågan på arborister.
Man lär sig mycket och får vänner för
livet, berättar han, och vill också betona
att även på det lokala planet får man
ut mycket av att engagera sig. Det kan
handla om deltagande i bland annat
tävlingar som funktionär och volontärskap.
Per vill också förmedla hur mycket det
tillför att utbilda andra arborister och
välkomna och introducera våra framtida
arborister in till vår betydelsefulla bransch.
”Det finns så otroligt mycket kompetens,
engagemang och fantastiska personer
som alla bidrar till att utveckla den lilla
bransch vi är en del av. Alla med olika
perspektiv. Oavsett om vi jobbar som
beställare, förvaltare, rådgivare, klättrande
arborist, konsulterande arborist, på en
myndighet, som forskare eller lärare så vill
vi samma sak, värna om våra träd”. 

Svenska Trädföreningen gratulerar Per Stjernberg till ett mycket välförtjänt
stipendium, och styrelsen ser fram emot att kunna dela ut stipendiet till Per i
egen person så snart förhållandena möjliggör att vi kan träffas fysiskt.
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Svenska Trädföreningen har intervjuat Kersti Brum,
utemiljöförvaltare i Ekerö Kommun.
FÖRFATTARE: ANNELI ERSON, SVENSKA TRÄDFÖRENINGEN

Avverknings
beskedet som
blev en tillgång
Lindarnas nya plats i Ekebyhovsdalen, 1 april 2021. Foto Kersti Burm

H

östen 2020 stod det klart
att 26 stycken lindar
längs Ekerövägen, nära
Tappströmsrondellen
skulle tas ner. Detta då
Trafikverket hade planerat en breddning
av vägbanan med ett körfält utmed
väg 261, en del av det stora projektet
E4 förbifart Stockholm. Lindarna utgör
en del av den allé som löper utmed gångoch cykelvägen och har planterats på
Wallenbergsstiftelsens bekostnad under
åren 1971 till 2001.
Beslutet för avverkning hade godkänts
av Länsstyrelsen när Kersti såg möjlighet
att ta hand om träden istället för att fälla
dem. Lindarna var fullt flyttbara och
skulle kunna nyttjas på annan plats inom
kommunen. Det gällde det att agera
snabbt. Efter att ha presenterat sitt förslag
om att ta hand om träden för Teknik
och Exploateringsenheten togs beslutet
att tillföra ekonomi för att ta hand om
trafikverkets träd och nyttja i befintligt

projekt inom kommunen, nämligen den
aktivitetspark som påbörjats redan 2019
med en skatepark.
ALLT RÄKNAS INTE I PENGAR

På frågan om det krävdes stor övertalning
för att få till beslutet fick vi till svar att
det gällde bara att vara bestämd! Träden
skall tas hand om även om det troligen
hade varit billigare att införskaffa nya
träd till aktivitetsparken, men som Kersti
poängterar “vissa saker kan inte räknas
i pengar” och relaterar då till den effekt
som ett större träd ger till omgivningen
omedelbart.
Snabbt kontaktades ett företag för
trädflyttning och när platsbesök hade
gjorts valdes 15 av de 26 lindarna ut
för förflyttning. Inga tunga ansökningar
behövde göras då det redan fanns avverkningsbeslut vilket underlättade processen.
Platsen som de skulle till fanns redan med
i översiktsplanen som grönområde med
aktivitetsyta.
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Lind på Ekerövägen innan flytt 2020.
Foto Kersti Burm

Den 7 oktober 2020 kom så dagen
då träden skulle flyttas. Det hade regnat
dagen innan och regnet fortsatte envist
att regna både dagen för tänkt flytt och 

Flytten från Ekerövägen 2020. Foto Kersti Burm

även dagen därpå. Ytan som träden skulle
flyttas till var en gammal åkermark på
ca 5 000 kvm. Åkermarken hade inte
brukats de senaste tre åren och börjat
återfå sitt vilda utseende med lite ängs
vegetation, precis som är önskat framöver
i parken. Då jorden är lerig blev regnet en
utmaning för de tunga fordon som skulle
ut på ytan och arbeta.
LINDARNAS NYA HEM

Den tidigare åkermarken ligger placerad
intill ett bostadsområde och skola med
naturen precis inpå knuten. Den öppna
ängsmarken just intill skogsbacken gör
att djurlivet är etablerat, med rådjur
som gärna ligger och solar sig på ängen
oberörda av närheten till människorna.
Det var alltså här som Kersti såg
möjligheten att berika den öppna
marken med de 5 meter höga lindarna
från Wallenbergs allé. Ekebyhovsdalen
som aktivitetsparken benämns var
redan försedd med en skatepark på
650 kvadratmeter och en pumtrack
på 780 kvadratmeter med tillhörande
sittytor och under hösten skulle även
en 17 500 kvadratmeter hundrastgård
komma på plats. Lindarna placerades ut
i parken och det största exemplaret fick
centrumplatsen i hundrastgården och
kommer i framtiden att skänka platsen en
behaglig skugga.
FRIVÄXANDE KRONTRÄD

När lindarna kommit på plats i sin nya
grop tillfördes en krans med god mullrik
jord för att ge träden en god start på sin

Linden i hundrastgården
kommer ge skugga åt varma
hundar i Ekebyhovsdalen.
Foto Kersti Burm

nya plats. Nu inväntas våren och de
kommande årens uppdrag blir att hålla
koll på bevattningen. Eventuellt kommer
det att behövas en mindre översyn av
kronan men då de tidigare beskurits för
att vara alléträd är det endast mindre
justeringar som kommer att göras. På sin
nya plats kommer träden få möjlighet att
bli friväxande kronträd.
Aktivitetsparken är ännu inte färdig
utan snart kommer en lekyta för stora
och små barn samt ett utegym också att
anläggas och vad kan då vara bättre än
skugga från härliga träd i närområdet.
Att träden kunde räddas var helt enkelt
“perfect timing” och Kerstis råd till andra
som hamnar i liknande situationer är
“Allt går att göra, det är fråga om vilja.” 

På väg mot sitt nya hem i Ekebyhovsdalen 2020. Foto Kersti Burm
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Från den gamla
plantskolan till
den nya parken

E

n tidigare plantskola,
Hagalund, fick i början av
2000-talet agera trädbank
till Örebro kommuns
parkenhet. Här förvarades
de träd som blivit över från olika projekt
runt om i staden. Det fanns även en del
växtmaterial som troligen på 1990-talet
hade satts som spön.
Att det sedan har funnits intresserade
medarbetare som Bogomir ”Boggo”
Zgavec, som genom åren harbyggt upp
dessa träd till fina individer, gjorde att
kollegerna på Örebros kommun kom att
fundera på vad de kunde göra med dem
innan de blev för stora. Det borde finnas
ett värde att få ut dem på andra platser i
stadens rum.

FÖRFATTARE: ANNELI ERSON,
SVENSKA TRÄDFÖRENINGEN
FOTOGRAF: GUSTAV ÄLGÅ

PARK MED TRÄDBRIST

En park som anlades 2017, Västra Grönpepparparken, hade förlorat en del träd
sedan den anlades. Det fanns bekymmer
på platsen med kompakterad lerjord och
parken var relativt vindutsatt. En hel del
av det som planterats hade dött och annat
led av dålig tillväxt vilket gjorde att det
saknades något i parken.
Gustav Älgå (parkingenjör, Örebro
kommun) och hans tidigare kollega
Johan Ronnesjö tyckte därför det vore
en ypperlig plats att flytta ut vuxna
träd till och bygga upp en ordentlig
grönstruktur i parken. Boggo som varit
med och skött om trädbanken genom
åren när han haft lite tid över mellan
andra arbetsuppgifter, mindes särskilt de
valnötsträd som hade satts som spön på
1990-talet och han uppskattade verkligen
de planer som kom upp.
Sagt och gjort togs första kontakten
med trädflyttaren 2019 och på hösten 
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gjordes första kontrollen av flytteamet.
Under våren 2020 genomfördes så flytten
av 16 träd med stamomkrets från 35
centimeter till 80 centimeter till Västra
Grönpepparparken.
INTRESSEVÄCKANDE FLYTT

Arter som fick följa med på flytten var
pelaravenbok, kärrek, skogsek, grå valnöt,
hästkastanj, pelarasp, katsura och olika
sorters lind.
Det fanns inga detaljritningar på
trädens nya placeringar utan Gustav och
hans kollegor gick själv ut och markerade
ut med färg i fält där de fann lämpliga
platser för de kommande träden.
Många nyfikna Örebroare följde flytten
och kom fram och ställde frågor, andra
stod på håll och studerade genomförandet.
Bland de mest spektakulära var när den
12 meter höga pelaraspen kom på plats
sent en kväll. Att delar av flytten fick
genomföras kvällstid är förståeligt då storleken på träden var besvärliga att förflytta
i trafiken.
Gustav anser att projektet har blivit
väldigt lyckat och är mycket nöjd med
resultatet. Responsen från medborgarna
har varit väldigt god, både under själva
flyttprocessen men även i efterhand. Den
vindutsatta parken har nu fått en helt
annan struktur med uppvuxna träd
individer som fyller ut platsen.
FLER TRÄDFLYTTAR

Utöver den stora flytten till Västra Grönpepparparken flyttades även tre grå valnötsträd till parken Eklunden i samband
med att de skulle bygga en ny lekmiljö
där. Valnötsträden fick därmed bli en
del av den nya strukturen. Två av de tre
valnötsträden var riktigt fina exemplar
som redan hade hunnit utveckla en bred
och vacker krona. De var vid flytten
70-75 centimeter i stamomfång och den
tredje och sista, något mindre med cirka
40 centimeter i stamomfång.
Även tre naverlönnar, flyttades inom
ett annat projekt och fick nya placeringar
i staden, dessa kom dock inte från
Hagalunds trädbank. Allt som allt blev
Hagalund 19 träd mindre och två parker i
staden rikare på stora träd.
Under sommaren 2020 sköttes träden
om med god kontroll på vattningen,
ca 1 000 liter per vecka fick de till sig.
Träden verkar hittills ha etablerat sig
väl på sina nya platser. 
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Examensarbete

om trädrötters utbredning på bjälklag

U

nder 2020 fick Ludvig
Brorsson och Herman
Holmqvist ett bidrag av
Svenska Trädföreningen
för att kunna genomföra
sitt examensarbete om trädrötters utbredning på bjälklag.
Detta är ett mycket bra exempel på
hur Svenska Trädföreningen kan hjälpa
branschen med finansiering. Detta gäller
allt ifrån stora projekt som i-Tree Sverige
eller ett mindre bidrag för att möjliggöra
ett examensarbete.
Som med alla mindre studier är det svårt
att dra några direkta slutsatser, speciellt
med tanke på att det examensarbetets
ramar inte fanns möjlighet att genomföra

en rotkartering för att bekräfta resultaten,
utan all data samlades in med hjälp av
ljudtomografi. Trots det ger examens
arbetet en inblick i den teknik som finns
tillgänglig och genom deras litteraturstudie
går det även att få mer information kring
var forskningsläget är. Examensarbetet
beskriver också vikten av att plantera träd
på takbjälklag då dessa utgör en viktig, och
ibland outnyttjad, del av städerna.
Vi hoppas att detta kan ge inspiration för
framtida examensarbeten eller större studier
om hur trädrötters utbredning kan mätas.
Examensarbetet går att ladda ner via:
https://stud.epsilon.slu.se/15517/7/brorsson_l_et_al_200423.pdf

Fakulteten
för landskapsark
och växtprodukti
itektur, trädgå
rdsonsvetenska
p

Trädrötters

– En pilotstud

utbredning

Självständig
t arbete • 15
hp
Landskapsin
genjörsprog
rammet
Alnarp 2020

Vill du också att Svenska Trädföreningen hjälper dig med finansiering?
Svenska Trädföreningen vill stötta kunskapsutveckling kring stadsträd. Genom de medel som
Trädföreningen delar ut önskar vi stimulera till
både kompetensutveckling och kunskapsförmedling i frågor kring exempelvis säkerhet och
klättring, artval, ståndort och växtförutsättningar,
plantering och skötsel av stadsträd. Detta inne-

fattar både skötsel av befintliga trädbestånd
och nyanläggningar.
Deadline för större ansökningar (mer än 5 000 kr)
är 15 april och 15 oktober varje år. Ansökningar
på belopp under 5 000 kr kan skickas in löpande!
Mer information finns på vår hemsida!

Motorsågs- och röjsågsutbildning
på alla nivåer för professionella användare.
www.nordfor.se
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Anna Levinsson berättar om

pågående projekt
Plågsamma
trädförsök

D

e rådande klimatförändringarna förväntas
medföra längre perioder
av torka under somrarna,
och fler häftiga regn.
Ett sånt klimatscenario gör det än
svårare för våra stadsträd att överleva
och utvecklas. Tillfällena av regn utgör
dessutom en annan sorts utmaning för
städerna, där de dagvattensystem som tar
hand om regnen inte räcker till när stora
mängder regn faller under kort tid. För
att undvika att dessa regntillfällen leder
till översvämningar, med risk för både
hälsa och egendomsförstörelse, arbetas det
nu aktivt med lösningar för att hantera
dessa skyfall.
NYA UTMANINGAR

En lösning som blir allt vanligare är att
leda ner dagvatten i trädgropar, eller att
anlägga olika typer av växtbäddar för att
lagra dagvatten under en begränsad tid.
Dessa så kallade rain gardens är planteringar som innebär nya utmaningar för
den urbana grönskan.
Det saknas i dagsläget tillräcklig
kunskap och erfarenhet kring hur de
fungerar. Vi inte vet exakt vilka förutsättningar för att växa som uppstår i dessa
nya bäddar vilket i sin tur gör det svårt att
välja växtmaterial som är väl lämpat för
denna typ av plantering. Att det kan bli
väldigt torrt i städernas trädbäddar, och
att det stundtals kan vara väldigt blött vet

vi, men hur länge och vilka konsekvenser
det får för växterna, vet vi inte.
I ett forskningsprojekt på Sveriges
Lantbruksuniversitet i Alnarp i samarbete
med Malmö och Stockholms stad håller
vi nu på att försöka ta reda detta.
MÄTA, AVLÄSA OCH JÄMFÖRA

Som ett första steg i projektet installerade
vi mätutrustningar i växtbäddarna hos
lindarna på Karlavägen i Stockholm i
samband med att dessa renoverades och
dagvattnet från omgivande tak och
trottoarer då började ledas ner i bäddarna.
Med utrustningen har vi nu under flera
år kunnat avläsa och jämföra hur mycket
vatten bäddarna kan hålla, hur länge
vatten stannar i bäddarna och vilka syrenivåer det blir i dessa bäddar, som är anlagda som tre olika typer av skelettjordar.
Samma sak händer just nu i Malmö,
där vi installerar mätutrustningar i en del
av de växtbäddar som ingår i projektet
”Ett grönare Möllan”.
RESULTATEN HITTILLS

Mätningarna från Stockholm visar att alla
av de studerade typerna av växtbäddar –
skelettjord med en blandning av biokol
och kompost, en ”traditionell” skelettjord
med AMA-B jord, och en förblandad
skärv/biokol – håller tillräckligt höga
syrenivåer för att bäddarna ska kunna
fungera väl för rötternas syrebehov.
I alla bäddarna är substratet tillräckligt 
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Några av de dränkta plantorna
i växthusförsöket i Alnarp.
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Såhär ser det ut vid avläsningar av mätutrustningen som är installerad i bäddarna.

Installation av mätutrustningen skedde i samband med byggandet av bädden. I rören som sticker
upp placerades sedan de sensorer som mäter av markfukten. Rören är genomborrade med små hål.

dränerande för att höga vattennivåer
under längre tid undviks. Vi har också
kunnat se att skärv/biokol-bädden torkade
ut snabbare än de andra bäddarna. Dessutom har vi gjort analyser i kronan för att
titta på näringsvärden och tillväxt. Hittills
har vi inte hittat några skillnader mellan
träden i de olika bäddarna, men här krävs
det en större långsiktighet.
Eftersom träden genomgått en behandling så kan vi förvänta oss att det kan ta
lite tid innan de är återetablerade, så vi ser
fram emot att komma tillbaka och göra
om mätningarna i år. I Malmö tittar vi
på lite andra substratblandningar, och det
ska bli intressant att få följa även dessa.
LITE ELLER MYCKET VATTEN

I den andra delen av projektet har vi
testat hur olika trädarter klarar av att stå
i väldigt torra, eller väldigt blöta miljöer,
med förhoppningen att kunna hitta arter
som kan hantera båda dessa extrema
situationer. Under tre år har vi gjort
experiment i ett växthus på Alnarp, där vi
valt ut totalt 12 arter. Vissa plantor har vi
ställt helt under vatten och vissa utanför
bevattningen.
Just nu håller vi på att analysera all

data som vi har samlat in under de tre
åren, då vi har mätt trädens vitalitet och
vattenstatus tillsammans med tillväxt och
bladutveckling. En del av arterna beter sig
precis som vi trott, medan vissa har visat
förmåga att hantera mindre stress än vad
vi kunnat föreställa oss utifrån vilka typer
av platser de växer på naturligt. Andra har
tålt mer än vi trott. Till exempel visade sig
hägg (Prunus padus) klara mer torka än
körsbär (Prunus avium), och de allra flesta
arter som vi testade hade inga problem
med att stå helt dränkta under två dygn.
Att vi testade just två dygn var för att
det är den tid som det är rimligt att tro
att växtbäddar i blågröna system som
mest ska vara vattenfyllda, innan vattnet
leds vidare. Efter fyra dygn under vatten
började några känsliga arter att reagera,
och reaktionen med försämrad vatten
status höll då i sig under några veckor
efter att vi tagit upp dem ur dränkningen.
Några långsiktiga negativa effekter av att
vara dränkta under fyra dygn har inte
hittats på träden.
FORTSATT ARBETE

Den tredje delen av vårt projekt inleds i
år, då vi kommer att testa olika sätt att

mäta träds vattenstatus ute i städerna
genom en kombination av olika typer av
mätningar i mark, stam och krona. Syftet
är att hitta lösningar för hur vi ska kunna
övervaka framför allt nyplanterade träd,
så att dessa inte riskerar att torka ut under
den känsliga etableringsperioden men
också så att vi bara vattnar när det behövs.
Projektet är ännu inte avslutat men
några preliminära slutsatser kan vi kanske
ändå dra. Vi kan lära oss mycket om träds
förmåga att hantera olika situationer
genom att studera deras naturliga växtplatser, men inte allt. Att en art växer där
den gör beror på så många olika faktorer,
såsom störningar, spridningsmönster,
konkurrensförmåga i olika ståndorter och
mänsklig påverkan. I odlade sammanhang
sätts de faktorerna ur spel, och då kan
det visa sig att arter kan klara andra
situationer än såna som vi är vana att
se dem i naturligt.
Skelettjordar och makadambäddar
är en framkomlig väg att för att skapa
gynnsamma rotmiljöer för träd i stadsmiljö, men utformningen måste anpassas
beroende på om man vill minimera avrinning av dagvatteneffekt eller om man
vill prioriterar trädens vattenmagasin. 

Arboristbutiken är en e-butik fylld med utrustning riktad mot arborister,
trädklättrare samt yrkesgrupper med inslag av reparbete.
Arboristbutiken erbjuder produkter av proffskvalité till ett attraktivt
pris, snabba leveranser och personlig service.
www.arboristbutiken.se
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Äntligen har vi vår
första beskärningsstandard!
Johan Östberg - landskapsingenjör och docent. Arbetar
som konsult inom konsult
nätverket Trädkonsult och
på Nature Based Solution
Institute AB (svb).

1. INTRODUKTION

Sedan 1990-talet har Svenska Trädföreningen arbetat för att ta
fram en svensk beskärningsstandard, men de många försöken
har tyvärr inte lyckats gå i mål, förrän i december 2020!
Det senaste försöket att ta fram en beskärningsstandard
startade runt 2011 då Svenska Trädföreningen tog kontakt med
SIS för att få deras hjälp i standardiseringsarbetet. Genom denna
kontakt blev det tydligt att branschen först behövde enas om
vilka termer som skulle användas, och vad de olika termerna
betydde. Detta ledde fram till branschens första standard, Trädvård – Termer och definitioner (terminologistandarden), som
släpptes 2014. På grund av både ekonomiska och tidsmässiga skäl
dröjde det till 2018 innan arbetet med beskärningsstandarden
(Trädvård – Processer och metoder för beskärning av träd)
inleddes och denna släpptes till sist i december 2020.
2. VAD ÄR EN STANDARD

Men vi börjar från början – vad är egentligen en standard?
Enligt SIS är en standard ”en gemensam lösning på ett åter
kommande problem. Syftet med standarder är att skapa
enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring” och
SIS expertis är just att ta fram standarder, för allt ifrån skruvar,
cyklar och kläder! De har alltså inte sakkunskapen utan för
detta krävs det att branschen bidrar med sin kunskap, och också
ekonomiska medel. Den grupp som tog fram standarderna som
släpptes 2020 bestod därför av:
•
•
•
•
•
•
•

Anders Gren Trädservice AB
Arbor Konsult AB
Göteborgs stad Park- & naturförvaltningen
Hvilan Utbildning
Jacksons Trädvård AB
Landskapsingenjör J. Östberg AB
Malmö stad

I och med arbetet med
standarden har vi tagit fram
ett nytt ord för att skapa
en högstubbe. Detta kallas
nu för högkapning.

•
•
•
•
•

Statens Fastighetsverk
Stockholms stad Trafikkontoret
Svenska Trädföreningen
Sveriges Arboristförbund SAF
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
• Trafikverket
• Trädliv AB
• Yggdrasil Trädservice AB
Dessa organisationer har i många fall bidragit både ekonomiskt
och med sin egen tid. Utan dessa organisationers arbete och
bidrag hade därför aldrig standarderna kunnat skapas.
3. BESKÄRNINGSSTANDARDEN
– EN STANDARD I TVÅ DELAR!

Även om vi benämner beskärningsstandarden som en standard
så är den publicerad i två delar, en för utförare och en för
beställare. Detta är ett lysande exempel på hur SIS struktur och
arbetssätt påverkat arbetet med standarderna. En standard får
nämligen endast ställa krav på en specifik part, vilket gjorde 
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Certifierade arborister
är viktiga för att kunna
säkerställa att beskärningsuppdragen blir utförda på
ett korrekt sätt.

Högstubbar är viktiga för den biologiska mångfalden. Just biologisk
mångfald är något som har fått
större utrymme i standarderna.

att beskärningsstandarden behövde delas i en del med krav på
beställaren och en annan med krav på utföraren.
Även om detta var något frustrerande för arbetsgruppen så
tvingade detta gruppen att bli ännu tydligare med de olika
kraven och såklart vilka termer som användes för att beskriva
dessa. Ett bra exempel på detta är att det nu är tydligt att det
finns många krav på beställaren då det är denna som startar,
driver och utvärderar processen. Det är därför av stor vikt att ha
en kunnig beställare som kan specificera åtgärderna på ett sådant
sätt att de sedan går att använda i eventuella upphandlingar och
såklart kan följas upp.
4. BESTÄLLAREN – ANSVARIG FÖR START OCH SLUT!

Som beställare är du ansvarig för att både starta processen och
att avsluta den. I den processbeskrivning som vi tagit fram och
som finns illustrerad på sida två i standarden framkommer att
beställaren är ansvariga för hela sex av de sju momenten! Det
är därför avgörande att du som beställare har en mycket god
kompetens och att du förstår att du har en viktig roll för att
säkerställa att resultatet av beskärningen blir rätt.
Detta är även en viktig ansvarsfördelning för att garantera att
det inte är samma person som både skriver beställningen och
utför arbetet. Även om många beställare kan behöva hjälp för
att skriva beställningar och beskrivningar kring utförandet är
det mycket viktigt att dela på beställning och utförande för att
undvika misstanke och diskussion kring om en utförare gjort en
viss åtgärd enbart för att tjäna pengar.
Även om standarden flyttar mycket ansvar till beställaren
så är det ju självklart att olika aktörer har olika kompetenser.
Arboristerna är experter på att genomföra beskärningar och det
är därför viktigt att som beställare alltid ha en dialog med dem
när åtgärder planeras eller behöver förändras. Det är däremot
alltid beställarens ansvar att besluta om vilka åtgärder som ska
genomföras och att sen godkänna resultatet av dessa.
5. FÖRÄNDRADE KRAV PÅ

En stor förändring i arbetssättet kring beställning av beskärnings
uppdrag är att beställaren numera även ska ange vilken kompetens
utförarna ska ha. Även om det inte finns några direkta krav på

en viss kompetens i standarden så finns det ändå en stor förändring i definitionen av arborist, som numera är ”yrkesperson
med arboristutbildning och/eller certifiering i trädvård och vars
kunskap är dokumenterad” där arboristutbildning definieras
som ”eftergymnasial utbildning om minst två år som resulterar
i en examen där trädvård är ett huvudämne”. Denna förändring
innebär att det numera endast är personer som antingen är
certifierade eller som gått en tvåårig eftergymnasial utbildning
som kan kalla sig arborist enligt SIS standard.
Om personen ska utföra klättrande beskärning bör personen
även vara ETW-certifierad arborist så att du som beställare är
säker på att personen har god kunskap kring just klättrande beskärning. Detta är inte bara för att uppdraget ska bli utfört på ett
korrekt sätt, utan även för personen ska kunna klättra på ett säkert
sätt. Det är även viktigt att komma ihåg att en certifierad arborist
inte alltid kan klättra, att klara ISA Certifierad Arborist betyder
nämligen endast att personen godkänts vid ett teoretiskt prov.
Även om det finns personer inom branschen som inte når upp
till dessa krav, men som har lång erfarenhet och gör ett fantastiskt
jobb, så är denna förändrade definition av stor vikt för att
minska mängden oseriösa aktörer och att fler beställare väljer
att anlita personer med rätt utbildning eller en certifiering.
6. FÖRÄNDRADE ARBETSSÄTT!

En stor förändring i vårt arbetssätt är termen underhållsbeskärning
som tidigare definierade som ”beskärning av döda, skadade
och/eller olämpligt placerade grenar, kvistar och epikorma skott”
och som nu definieras som ”beskärning av instabila grenar och
olämpligt placerade grenar, kvistar och epikorma skott”. Den
största förändringen är att döda grenar numera inte automatiskt
ska tas bort och i utförardelen står det uttryckligen ”Död ved ska
inte avlägsnas utan goda skäl, till exempel för att de utgör en risk
som ej är godtagbar.”
Detta är i linje med branschens utveckling där vi mer och mer
ser till trädens betydelse för den biologiska mångfalden, där just
död ved är en viktig beståndsdel. Från att ha sett träd som något
som ska städas har fokus nu flyttats till säkerhetsaspekten där
en åtgärd inte behövs om det just inte handlar om att minska
riskerna med träd. 
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I standarden finns
begräsningar för hur
stora beskärningssnitt som får göras
på träd.

Det finns ett stort antal termer som berör hamlade träd, vilka
beskriver de olika momenten som är förknippade med hamlade träd.

Detsamma gäller synsättet på epikorma skott, vilka har visats
ha en viktig funktion för träden. Därav står det numera följande
i utförardelen ”Epikorma skott får ej avlägsnas utan goda skäl.”
7. FÖRÄNDRADE SYNSÄTT!

Definitionen av arborist har skärpts, vilket förhoppningsvis gör att det
blir enklare för beställare att upphandla rätt personer för olika uppdrag.

Standarden försöker även förändra hur vi ser på träden, från att
se dem som något som måste vårdas och hållas friska till att se
träd är en viktig del i den biologiska mångfalden. Ett mycket
bra exempel på detta är ord som rör rötangrepp vilket numera
benämns som svampkoloniserad (förutom för orden rotröta och
stambasröta). Detta speglar även den senaste forskningen som
visar att de flesta träd är koloniserade av olika svampar, utan att
de för den delen skulle ha en förhöjd sannolikhet att kollapsa
eller utgöra en risk för person eller egendom.
8. SKAPA EN BESTÄLLNINGSMALL

Att börja använda beskärningsstandarden kan för dig som
beställare kräva en del tid, men genom att ta ställning till hur
du vill att beskärningar ska utföras och kritiskt fundera på syftet
med de olika åtgärderna som ska utföras, kommer både kvalitén
på beställningarna och utförandet förbättras.
Ett bra sätt att börja detta viktiga arbete är att, efter att du
läst igenom de både delarna av beskärningsstandarden och
terminologistandarden, ta fram en mall för hur just din för
valtning ska beskriva och beställa beskärningsarbeten. Det är här
viktigt att noga fundera på de olika krav som ska ställas för olika
uppdrag, hur ni vill att olika åtgärder genomförs (om det finns
valmöjligheter) och framförallt varför era träd ska beskäras.
Genom att sätta upp
skyltar vid högstubbar
går det att få en bättre
förståelse för åtgärden.

9. HUR GÖR JAG SOM ARBORIST MED PRIVATKUNDER?

Även om standarden primärt riktar sig till större trädförvaltare
finns det ju många som arbetar med privatkunder och det är 
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viktigt att även ha samma arbetssätt när uppdrag genomförs åt
dessa kunder. Många gånger kommer det då bli du som utförare
som får skriva beställningen, kanske genom en färdig beställningsmall med enkla kryssrutor, men samtidigt ska beställaren förstå
vad det är hen har beställt och vad detta innebär för trädet.
Många gånger har kanske detta redan skett, men det finns
såklart också fall där endast muntliga avtal har slutits och då
finns det tyvärr en risk att en missnöjd kund hävdar att ni
kommit överens om något annat än det arbete som utförts.
Så för att skydda dig som utförare, och för att vara tydlig mot
kunden, är det viktigt att alla överenskommelser är skriftliga.
Om du som utförare ska arbeta efter den svenska standarden
måste du därför kanske göra några små förändringar i ditt arbets
sätt så att beställningarna numera blir tydliga, och skriftliga!

branschen, men det finns fortfarande mycket som behöver
förbättras och förhoppningsvis kommer vi de kommande
30-åren se en positiv utveckling i hur vi arbetar och att
standarder är ett viktigt steg i detta arbete. 
Delar av denna text har även publicerats i Tidskriften Landskap.

10. AVSLUTNING

Att ta fram standarder för en så pass komplex bransch som trädvårdsbranschen tar tid vilket kan vara en förklaring till att de
första försöken att ta fram standarder på 1990-talet misslyckades.
För det är svårt att få med allt och att göra alla helt nöjda.
Även om beskärningsstandarden ställer många krav så finns
det självklart områden som nog skulle kunna ha specificerats
bättre, krav som skulle varit hårdare ställda och fler ingrepp
som inte borde förekomma. Men samtidigt är det viktigt att se
standarderna som steg i en lång process, där varje ny standard
och varje uppdatering, sakta men säkert skapar en mer
professionell bransch. Standarderna är ett stort steg framåt för

www.gronytekonsult.se
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rboristbutiken startade i
Skåne 2015 när Anders
Blom började på Hvilans
2-åriga arboristutbildning.
Utbudet av utrustning i
Sverige för arborister och trädklättrare var
begränsat och det saknades en återförsäljare av premiumprodukter där man också
kunde få känna på utrustningen, om man
bodde i närheten förstås.
Det fanns ett stort antal You Tubers
utomlands som recenserade produkter
och talade väl om olika leverantörer, och
Arboristbutikens sortiment har sin grund
i en önskelista som Anders satte ihop efter
många timmars surfande. Klasskamraterna
på Hvilan blev Arboristbutikens första
kunder och därefter hittade fler och fler
till webshopen där sortimentet växte
efterhand som kunderna efterfrågade
utrustning som de saknade. Många uppskattade även att svänga förbi Staffanstorp och hämta sin beställning i Anders
källare, många gick nog därifrån med mer
än de hade tänkt.
När butiken växte ur Anders källare
gick flyttlasset i januari 2018 till en
annan Anders (Palmgren) i Stockholm.
Med Anders Palmgren vid rodret har
företaget fått en fantastisk utveckling och
omsättningen har passerat 8 miljoner år
2020. I takt med att lagret har vuxit har
utrymmet blivit för litet och vi är nu inne
på vår tredje lokal i Stockholm.
Utvecklingen av sortimentet, som
numera även inkluderar kläder och
skor, fortsätter och ställer allt högre krav
på lager och logistik. Trots pandemins
utbredning i världen har vi tack vare vårt
nära samarbete med våra leverantörer, i de
flesta fall, lyckats hålla en tillfredställande
lagernivå.
MISSION/VISION

Snabb och bra service, trevligt bemötande
samt att ha en nära relation med sina
kunder har alltid varit en målsättning för
Arboristbutiken. Även om målgruppen
från början var yrkesfolk har även andra
branscher hittat butiken, för att nämna
några lite udda kunder finns Nationella
bombgruppen, Försvaret, Helsingborgs
arena och Södertörns Brandförsvar.

Arboristbutiken skall vara en handlare
man tryggt kan rekommendera till sina
kollegor och där man känner att man kan
fråga och få råd om man är osäker. Ett
sortiment som tillfredsställer våra kunders
behov är en självklarhet och vi jobbar
kontinuerligt med att introducera nya
produkter och hålla konkurrenskraftiga
priser.
INTERAKTION MED BRANSCHEN

Arboristbutiken har alltid försökt att ha
ett nära samarbete med olika bransch
organ och tidigt fick vi möjlighet att vara
återförsäljare för Trädföreningens kurs
litteratur där storsäljaren är Handboken
för certifiering enligt ETW (European
Tree Worker).
I övrigt är vi silversponsorer till Svenska
Trädföreningen, flera gånger utställare
och sponsor till SM i Trädklättring,
utställare på Träddagarna samt sponsor
till Womens ArbCamp, etc.
Sedan ett år är även Arboristbutiken
värd för en av branschens populäraste
podcasts, Tree Top Chat, där Anders
Palmgren intervjuar svenska och
utländska profiler med anknytning till
arboristyrket. Dessa poddar finns till
gängliga på alla stora plattformar som
Spotify, iTunes och Google pods. TreeTop
Chat Sänds live på Instagram på fredagar
17:30 (@arboristbutiken).
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En följd av intresset kring Tree Top
Chat är att butiken numera även finns på
engelska och vi har sett en tillströmning
av kunder från olika delar av världen. Det
internationella intresset har drivits på av
närvaron på sociala medier som har fått
ett rejält uppsving sedan vi fick hjälp av
Nordic Social Media AB. De hjälper oss
kontinuerligt med vår digitala närvaro
på de viktigaste plattformarna. Detta är
ett viktigt hjälpmedel för oss att knyta
samman våra kunder, leverantörer och
alla andra som för branschens utveckling
framåt.
Vi hoppas att vi tillsammans kan
fortsätta öka intresset för arboristyrket
och andra trädrelaterade tjänster och
varor för att ytterligare stärka vår växande
bransch. 

Mer information!
Välkommen att besöka oss
i vår butik på Vendevägen 62,
182 66 Djursholm
eller på vår hemsida
www.arboristbutiken.se

VÅRA ARRANGEMANG
Nedan finns de arrangemang som än så länge är
inplanerade. Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram
fler kurser så håll utkik i vår kalender!
Vi arbetar även med att ta fram digitala möjligheter
för er som inte kan närvara fysiskt på våra kurser,
men tyvärr kommer detta arbete vara klart tidigast
i slutet av 2021.
Vi reserverar oss för ändringar till följd av coronaviruset.

2021
14-15 AUGUSTI
ETW-certifiering i Kungälv
25 AUGUSTI
Grundläggande besiktning i Malmö
14-16 SEPTEMBER
TRAQ i Stockholm
15 SEPTEMBER
Trädinventering i Örebro
17 SEPTEMBER
TRAQ Uppdateringskurs i Stockholm
21 SEPTEMBER
Trädinventering i Uppsala
22-23 SEPTEMBER
VETcert kurs i Stockholm
25 SEPTEMBER
ETW-certifiering i Kungälv
28-29 SEPTEMBER
Grundläggande besiktning i Stockholm
30 SEPTEMBER
Svampkurs i Helsingborg

1 OKTOBER
Ekonomisk värdering av träd i Gävle
6 OKTOBER
Skydd av träd och ståndortsförbättring i Umeå
13 OKTOBER
VETcert-kurs i Göteborg
20 OKTOBER
Kurs i den nya beskärningsstandarden i Linköping
2-3 NOVEMBER
Träddagarna i Göteborg

2022
18 FEBRUARI
Vinterkvist i Göteborg
19 MARS
ETW-Certifiering i Kungälv
9-14 SEPTEMBER
VM i Trädklättring och ISA´s stora konferens
24 SEPTEMBER
ETW-Certifiering i Kungälv
2 NOVEMBER
Träddag i Stockholm (OBS! Endast en dag)

2023
NOVEMBER
Träddagarna i Malmö

Vill ha mer information?

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

49 Trädbladet Nr 1 • 2021

Svenska Trädföreningen
www.tradforeningen.org

