
Fördelarna med träd
Träd bidrar med sociala, samhälleliga, 
miljömässiga och ekonomiska fördelar. 

De flesta träd och buskar i våra samhällen är planterade av 
estetiska skäl eller för att ge skugga. Och även om dessa 
är utmärkta anledningar kan vedartade växter fylla många 
andra funktioner. Fördelarna med träd kan delas upp i 
fyra olika kategorier: sociala, samhälleliga, miljömässiga och 
ekonomiska. Träd ger fördelar som främjar hälsa, socialt 
välbefinnande, och kan även hjälpa ditt hem. Träd tjänar på 
så sätt många syften i ditt lokala samhälle och i hela världen.

Sociala fördelar
• Träd ger skönhet till sin omgivning och hjälper människor 

att känna sig lugna och harmoniska.

• Träd minskar signifikant arbetsrelaterad stress och 
utmattning och minskar tiden för återhämtning efter 
operationer.

• Träd hjälper till att minska brottslighet då gröna miljöer 
kan bidra till att fler människor rör sig utomhus. 
Flerfamiljshus omgivna av gröna ytor drabbas i lägre 
utsträckning av brott än närliggande hus utan träd.

Ekonomiska fördelar
• Värdet på bostäder med anlagda trädgårdar är fem till 

tjugo procent högre än för bostäder som saknar det.

• Värdet på individuella träd påverkas av deras storlek, 
kondition och funktion. Generellt sett har större träd 
större värde.

• Kostnaden för luftkonditionering är lägre i hus som 
skuggas av träd, och kostnaden för uppvärmning minskar 
i hus som står i närheten av träd som fångar upp vind.

• Träd ökar i värde när de växer. Träd som en del av en 
välskött trädgård kan höja värdet på ens bostad.

Samhälleliga fördelar
• Träd fyller ofta olika arkitektoniska och tekniska 

funktioner i städer genom att bidra med insynsskydd, 
förstärka utsikter eller dölja mindre önskvärda vyer.

• Träd kan förhindra att ljus reflekteras och bländar och kan 
styra hur fotgängare rör sig.

• Träd kan fungera som bakgrund för utsmyckning av-, 
komplettera eller förstärka arkitektur.

• Träd bidrar med flora och fauna i den urbana miljön, vilket 
ökar livskvaliteten för de boende i området.

Miljömässiga fördelar
(Se figuren ovan)
A: Blad filtrerar luften vi andas genom att ta bort damm 

och andra partiklar, absorberar koldioxid och flera andra 
luftföroreningar som ozon, kolmonoxid och svaveldioxid, 
samt avger syre.

B: Lövfällande träd skuggar och kyler ner hus under 
sommaren och tillåter vintersolen att värma huset när de 
fällt sina blad.

C: Träd hjälper till att kyla ner miljön, vilket är ett effektivt 
sätt att mildra den urbana värmeöeffekten, som orsakas 
av att asfalt och byggnader bidrar till högre temperaturer 
genom att absorbera solens värme.

D: Träd kan fungera som vindskydd. Ju mer kompakt 
lövverk ett eller flera träd har, desto mer effektivt 
vindskydd ger de.

E: Träd fångar upp vatten genom transpiration och intercep-
tion och minskar därmed dagvattenavrinningen markant.
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Att välja rätt form på växterna som kompletterar den önskade 
funktionen, kan avsevärt minska underhållskostnaderna och 
öka trädets värde i landskapet.

Träd kräver investeringar
Träd har många estetiska och ekonomiska fördelar, men de 
medför också vissa kostnader. Kostnaderna för att ta bort 
och ersätta stora träd kan vara avsevärda. Dessutom är de 
ekonomiska och miljömässiga fördelarna mycket mindre 
med ett ungt ersättningsträd än med ett uppvuxet träd.

Kontinuerligt underhåll förlänger den funktionella 
livslängden hos stora, uppvuxna träd. Genom att investera i 
kontinuerligt underhåll kan fördelarna som det stora trädet 
ger maximeras och kostnaden för att ta bort trädet och 
förlusten av de fördelar som trädet ger senareläggas.

En husägare med rätt kunskap kan själv utföra mycket 
underhåll. Beskärning och mulchning hjälper unga träd att 
få en bra start. Vissa träd kan däremot bli så stora att man 
kan behöva ta hjälp av en arborist. 

Din lokala plantskola, trädvårdsexpert eller arborist 
kan besvara frågor om trädvård, föreslå åtgärder eller 
rekommendera kvalificerade arborister. ISA certifierade 
arborister och ETW-certifierade arborister har rätt kunskap 
och verktyg för att beskära, behandla, ge näring till och på 
andra sätt underhålla stora träd. 

Vad är en Certifierad Arborist?
ISA Certifierade Arborister är personer som har 
bevisat en kunskapsnivå inom vetenskapen om 
trädvård genom erfarenhet och genom att ha blivit 
godkända i en omfattande examination utvecklad av 
några av världens ledande experter inom trädvård. 
ISA Certifierade Arborister måste även fortsätta 
sin utbildning för att behålla sin certifiering och 
är därför ständigt uppdaterade inom den senaste 
tekniken inom trädvård.

ETW-European Tree Worker är den vanligaste 
certifieringen för klättrande arborister i Sverige.  
ETW drivs av EAC – European Arboricultural 
Council. För att bli certifierad krävs att personen 
arbetat som arborist i minst ett år och även blir 
godkänd i teoretiska och praktiska prov.

Hitta en arborist
Besök www.tradforeningen.org/hitta-foretag/ för 
att hitta en arborist, eller www.TreesAreGood.org 
för gratis verktyg för att hitta en arborist.


