
 Varför anlita en arborist?
Information om vilka tjänster arborister tillhandahåller, vad du ska 
tänka på när du ska välja en arborist och fördelarna med att anlita 
en ISA eller ETW-certifierad arborist.

Välmående träd tjänar flera syften i ditt lokala samhälle. 
Ett sätt att säkerställa att träden förblir välmående är att 
anlita en arborist. Professionella, utbildade arborister 
har kunskap om hur träd underhålls på rätt sätt för 
allmänhetens säkerhet och trädets hälsa. De har stor 
kunskap om trädens behov och är utbildade för att kunna 
ta hand om dem på bästa sätt.  God trädskötsel är en 
investering som kan betala sig väldigt bra. Att beskära 
eller ta bort träd kan vara ett farligt arbete, och det gäller 
i synnerhet stora träd. Arbete med träd ska endast utföras 
av personer som har rätt utbildning och rätt utrustning för 
att kunna jobba säkert.

Vad är en ISA Certifierad Arborist? 
En ISA certifiering innebär att en oberoende part har 
kontrollerat att arboristen klarar vissa praktiska och/eller 
teoretiska prov. Certifieringen ger en mätbar bedömning 
av personens kunskaper i de kompetenser som behövs för 
korrekt trädvård. När en person blir ISA Certifierad Arborist 
har de uppnått en allmänt accepterad kunskapsnivå inom 
områden som biologi, diagnostik, underhållspraxis, säkerhet 
och andra ämnen som ingår i arbetet.

De måste också fortsätta sin utbildning inom området för 
att bibehålla sin certifiering. På grund av detta är de ständigt 
uppdaterade om de senaste teknikerna inom trädvård.

Så väljer du rätt arborist för jobbet 
• Kontrollera om de har ett arboristcertifikat utfärdat 

av ISA eller ETW. Certifierade arborister är erfarna 
yrkesmänniskor som klarat ett omfattande prov som 
omfattar alla aspekter inom trädvård. 

•Kontrollera att arboristen är medlem i Svenska 
trädföreningen. Genom att vara medlemmar i föreningen 
visar de att de vill hålla sig uppdaterade kring de senaste 
teknikerna och den senaste informationen. 

• Be om att få se ett försäkringsbevis och kontakta 
försäkringsbolaget. En seriös arborist har försäkring som 
täcker skador på person såväl som egendom, samt en 
arbetsskadeförsäkring.

• Kontrollera lokala tillstånd och licenser.

• Ta in mer än en offert, såvida du inte känner och litar på 
arboristen och be om referenser för att ta reda på var 
företaget utfört uppdrag som liknar det du vill ha utfört. 

• Acceptera inte alltid det lägsta budet. Titta närmare 
på referenser och uppgifter om de företag som lämnat 
anbuden, och gör en avvägning mellan pris, vilket 
arbete som ska utföras, yrkesskicklighet och hur 
proffsigt de agerar.

• Var vaksam inför människor som går från dörr till dörr och 
ger erbjudanden. 

• De personer som är ISA eller ETW-certifierade följer 
en etisk kod och använder sig endast av accepterade 
metoder och standarder inom branschen. Många gånger 
kan det exempelvis vara olämpligt att toppkapa träd, ta 
bort stora mängder frisk ved eller använda stege. Genom 
att anlita rätt person kan du vara säkrare på att personen 
använder rätt metod för det specifika uppdraget. 

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.



Borttagning av träd
Även om borttagning av träd är något som bör övervägas 
noggrant så finns det tillfällen då det måste göras. En 
arborist kan hjälpa dig att avgöra om ett träd behöver tas 
ner, exempelvis om trädet:

• Är dött eller döende eller anses utgöra en oacceptabel risk. 

• Utgör ett hinder som inte kan åtgärdas genom beskärning.
 
• Tränger och skadar andra, mer önskvärda träd. 

• Står i vägen för nybyggnation.

Andra tjänster
Arborister kan även erbjuda andra tjänster:

• Trädvård och förebyggande underhåll.

• Kronstabilisering för att stödja grenar med svag 
infästning.

• Markluftning för att förbättra rötternas tillväxt.

• Installation av åskledare.

• Konsultation och rådgivning i juridiska frågor relaterade 
till träd.

• Riskbedömning.

• Skydd av träd under byggnation.
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Plantering
En del arborister planterar träd, och de flesta kan 
rekommendera vilka arter som passar för en viss plats. Fel 
träd på fel plats kan leda till framtida problem, exempelvis 
då trädet inte har tillräckligt med utrymme att växa, drabbas 
av insektsangrepp och sjukdomar eller växer dåligt.

Akut Trädvård
Stormar kan få grenar och hela träd att falla ner och 
skada andra träd, byggnader eller bilar. Träd är mycket 
tunga, och det kan vara farligt att ta bort eller beskära 
ett stormskadat träd. En arborist kan utföra jobbet på 
ett säkert sätt och minska risken för att personer eller 
egendom kommer till skada.

Beskärning
En arborist kan avgöra vilken typ av beskärning som 
behövs för att ett träd ska vara friskt, fint och säkert. Vid 
beskärning används tekniker som omfattar att ta bort 
grenar som:

• påverkar ledningar eller byggnader

• är i vägen för vägar eller trottoarer

• är döda, svaga, drabbade av röta och utgör en 
oacceptabel risk 

• är sjuka eller drabbade av insektsangrepp 

Andra beskärningstekniker används för att unga träd ska 
få en mer stabil struktur, för att förbättra trädens form och 
för att minska risken för att träd eller omgivning skadas vid 
exempelvis stormar.

Det här kan en arborist hjälpa till med


