
Plantera nya träd
Information om hur du planterar ett träd enligt en 9-stegs metod, 
för lyckad plantering och etablering av trädet.

Steg för att plantera träd
Följ noggrant de nio stegen nedan för att hjälpa ditt träd att 
snabbt etablera sig på sin nya plats:

1. Identifiera rothalsen. Rothalsen är det område vid 
trädets bas där stammen blir bredare. Se till att rothalsen 
är delvis synlig när trädet har planterats. Om du inte 
ser rothalsen, ta bort överskottsjord från ovansidan av 
rotklumpen innan du planterar trädet. 

 
2. Gräv en grund, bred planteringsgrop. Gropen kan vara 

2 till 3 gånger bredare än rotklumpen, men ska vara 
lika djup som rotklumpen. Genom att gräva en bred 
planteringsgrop bryter du upp omgivande jordmån och 
ger nya trädrötter utrymme att breda ut sig. 

3. Ta bort behållare så att rötterna kan växa och breda  
ut sig. Kontrollera rotklumpen hos containerodlade 
plantor så att de inte drabbats av rotsnurr. Räta ut, klipp 
eller ta bort sådana rötter. Frigör rothalsen från jord om 
den är dold. 

4. Placera trädet i rätt nivå. När du placerar trädet i gropen 
ska du lyfta det i rotklumpen, inte i stammen. Var 
noggrann med att göra hålet lagom djupt — inte mer. 
Merparten av trädets rötter utvecklas i de översta 30 
centimetrarna jordmån. Om trädet planteras för djupt får 
nya rötter svårt att utvecklas då de inte får tillräckligt med 
syre. I dåligt dränerad jord, eller om lerhalten är hög, kan 
träd planteras med rothalsen 5 till 7,5 cm ovan marknivå. 

5. Räta upp trädet i gropen. Innan du återfyller ska du be 
någon titta på trädet från olika vinklar så att ni vet att 
trädet står rakt. När trädet väl planterats är det svårt att 
räta upp det. 

6. Fyll igen hålet försiktigt men ordentligt. Stabilisera 
rotklumpen genom att packa jorden kring rotklumpens 
bas. Om rotklumpen är lindad klipper du försiktigt upp 
och avlägsnar tyg, plast, snören och/eller tråd från 
stam och rotklump för att förhindra ringbarkning och 
underlätta tillväxten av rötter. Fyll igen resten av hålet, 
och packa jorden lätt så att jorden får kontakt med 
klumpen. Vattna då och då medan du fyller på med 
återfyllnadsmaterial så är du säker på att jorden får 
kontakt med klumpen. Gödsla inte när du planterar.

Ett trädinköp är en investering för livet! Hur bra 
investeringen växer beror på vilken typ av träd du väljer, var 
du planterar det, hur du tar hand om det vid planteringen 
och hur du sköter det efter att det är planterat.

När ska du plantera?
• Det bästa är om trädet planteras under dess viloperiod, 

vilket är på hösten när löven fallit eller tidigt på våren 
innan knoppsprickning. 

• Vädret ska helst vara svalt då det finns gott om vatten 
för trädets rötter, så att trädet kan etablera rötter på 
sin nya plats innan sommarens värme kommer. Under 
sommarmånaderna, trädets tillväxtperiod, stimuleras 
tillväxt i trädets krona och då behöver trädet kunna ta upp 
vatten och näring med rötterna.

• Träd som odlas i krukor (så kallade containerodlade träd) 
eller träd som odlats på annat motsvarande sätt kan 
däremot planteras under hela året, så länge som jorden 
inte är frusen, om de får rätt skötsel.

• I tropiska och subtropiska klimat där träden växer året 
runt, kan trädet planteras oavsett vilken tid det är på året, 
förutsatt att tillräckligt vatten finns tillgängligt.

Stress vid plantering
Träd med rotklump i säckväv kan förlora en stor del av 
sitt rotsystem när de grävs upp i plantskolan. Det leder till 
att träd ofta hamnar i ”omplanteringschock”. Ett träd som 
hamnar i omplanteringschock har sämre tillväxt och sämre 
vitalitet efter omplantering. 

Containerodlade träd kan också drabbas av 
omplanteringschock, särskilt om de har rotsnurr 
eller deformerade rötter som måste kapas. Risken 
för omplanteringschock minskar, samtidigt som 
återhämtningen gynnas om du förbereder platsen 
ordentligt, hanterar trädet försiktigt, undviker ytterligare 
skador på rötterna och följer upp med omsorgsfull skötsel.



9. Följ upp med skötsel. Håll jorden fuktig, men inte dyblöt. 
Vattna under första växtsäsongen dina träd minst en 
gång i veckan, även om det regnar, och oftare om det är 
varmt och blåsigt. När jorden är torr under mulch-ytan är 
det dags att vattna. Fortsätt att vattna fram till mitten av 
hösten. Allteftersom temperaturen sjunker kan du vattna 
mer sällan.

Ytterligare skötsel att följa upp med:
• Du kan också behöva utföra mindre beskärning av grenar, 

t.ex. sådana som skadats under planteringsproccessen. 

• Beskär dock sparsamt efter planteringen och vänta med 
eventuell korrigerande beskärning tills trädet har fått en 
hel tillväxtsäsong på sin nya plats.

Obs! Innan du börjar plantera trädet kan det vara bra om du 
kontrollerar att det inte finns några ledningar i marken där 
du ska gräva.
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7. Stötta upp trädet om det behövs. Studier har visat att 
träd etablerar sig snabbare och utvecklar starkare stam 
och rötter om de inte stöttas upp vid planteringen. 
Stöttning kan dock behövas om du planterar större träd, 
träd med bar rot eller vid plantering på blåsiga platser. 
Stolparna kan också skydda trädet mot gräsklippare och 
skadegörelse. Tre stolpar eller underjordisk förankring 
ger optimalt stöd till trädet. Förankra stolparna till träden 
med ett brett band på den nedre halvan av trädet, dessa 
håller det upprätt och minimerar skadorna på stammen, 
samtidigt som trädet fortfarande kan röra sig. Ta bort 
stolpar och band efter två till maximalt tre år av tillväxt. 

8. Lägg mulch vid trädets bas. Mulch är organiskt material 
som sprids ut ovan trädgropen för att hålla kvar fukt, 
reglera större temperaturskiftningar i jorden och minska 
konkurrensen från gräs och ogräs. Vanligt mulch-material 
är bladrester, barkflis, pressad torv eller träflis. Ett 5 till 10 
cm tjockt lager är mest optimalt. Mer än 10 cm kan skapa 
problem när det gäller syresättning och fukthalt. Mulch 
får inte läggas upp mot stammen då det kan leda till röta 
i stammen. Ett mulch- fritt område på någon decimeter 
kring trädets stam minskar risken för röta. 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.


