
Stormrelaterade 
skador på träd
Åtgärder att vidta före och efter en storm som kan skada träd.

Förebyggande
Även om det är omöjligt att förebygga alla stormrelaterade 
skador på träd så kan en ISA eller ETW-certifierad arborist 
hjälpa dig med att identifiera potentiella problemområden, 
och hjälpa till med att förbereda dina träd inför en 
kommande storm. Förebyggande åtgärder kan vara:

• Beskärning av träden för att förbättra deras form och 
struktur.

• Identifiering av skador i grenar, stam eller rötter som kan 
försvaga trädet, och rekommendationer för att åtgärda 
problemen.

• Borttagning av döda eller skadade grenar.
 
• Korrigering av problem som uppstått på grund av 

felaktig beskärning som utförts tidigare, som till exempel 
toppkapning.

• Installation av åskledare som kan skydda dina mest 
värdefulla träd.

Hur stormar kan skada träd
Särskilt hårda väderförhållanden kan ha en långvarig effekt 
på ditt hem och din tomt.

Under en storm kan träddelar eller hela träd som faller 
orsaka allvarlig skada på en egendom. Till exempel:

• Starka vindar kan knäcka grenar och till och med kasta 
omkull hela träd, särskilt i kombination med uppmjukning 
av marken från skyfall eller snöstormar.

• Tung snö eller is kan belasta trädet så att grenarna knäcks.

•  Blixtnedslag genererar värme som förångar vattnet 
som finns i trädet, vilket kan göra att veden spricker och 
barken kan lossna.



Vad kan du göra efter stora stormskador?
1: Vidta säkerhetsåtgärder
Innan ett träd undersöks efter en storm är det viktigt att 
tänka på följande potentiella risker:

• Skadade grenar som hänger från kronan eller träd som 
fallit och lutar mot andra träd eller byggnader, kan 
fortsätta att röra sig efter att stormen har passerat.

• Träd eller grenar som är under spänning kan reagera 
oväntat när det beskärs eller flyttas.

• Skadade träd kan vara i direkt eller indirekt kontakt med 
ledningar som potentiellt kan leda dödlig mängd ström. 
Att ta bort träd eller grenar i närheten av ledningar eller 
byggnader kräver kunskap och erfarenhet.

När det är möjligt, bör området i närheten av de skadade 
träden undvikas och lokal räddningstjänst, elbolag och ISA 
eller ETW-certifierad arborist bör kontaktas.

2: Utvärdera skadan
Efter stormskador kan en ISA eller ETW-certifierad arborist 
utvärdera skadan utifrån:

• Utbredning av skadan och om trädet kan bevaras eller 
behöver tas bort.

• Nuvarande eller potentiella faror i samband med det 
skadade trädet.

Utvärderingar av skador efter en storm bör även inkludera 
träd som inte ser ut att ha skadats, särskilt större träd i 
närheten av människor eller egendom. En ISA eller ETW-
certifierad arborist kan undersöka träden efter sprickor på 
stam eller grenar, hängande grenar eller om marken kring 
träden har lyfts.

3: Motstå frestelsen att göra det själv
Husägare kan bli frestade att börja städa upp bråte innan 
en ISA eller ETW-certifierad arborist har konsulterats. Men 
det finns flera potentiella faror relaterade till att åtgärda 
skadade träd eller borttagning av träd, till exempel:

•Att arbeta på hög höjd.

•Att hämta fallna träddelar på byggnader eller i närheten av 
ledningar.

•Att använda maskiner som behövs för att beskära eller ta 
bort träd.

Dessa och andra trädrelaterade arbeten – särskilt 
uppsamling av bråte – är farliga och ska utföras av en 
professionell arborist.

4: Anlita en arborist
Professionella arborister har rätt erfarenhet och utrustning 
som behövs för att på ett säkert och effektivt sätt ta bort 
eller beskära träd som skadats. 

En ISA eller ETW-certifierad arborist har bevisad hög 
kunskap och erfarenhet av trädvård. De kan hjälpa till med 
att utvärdera omfattningen av den skada som orsakats 
av en storm och hjälpa dig avgöra vilka åtgärder som är 
lämpliga att vidta.
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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.


