
Träd ger mervärde
En guide till hur man planerar för, utvärderar och reducerar 
potentiella ekonomiska kostnader för träd, prydnadsbuskar och 
städsegröna växter. 

Vad är dina träd värda? 
De flesta vet att träd och andra levande växter är 
värdefulla. De gör omgivningen vackrare, renar luften, 
minskar det upplevda bullret och hjälper oss att minska vår 
energikonsumtion genom att ge skugga på sommaren och 
vindskydd på vintern.

En del vet dock inte att växter har ett monetärt värde som 
kan värderas av en expert. Värderingen är en process som 
hjälper dig ta reda på vad dina träd och växter är värda.

Om dina träd eller buskar har skadats är det möjligt att du 
kan få ersättning för detta genom en försäkring.

Planera för högsta värde
En expert inom trädvård, plantskolor eller landskapsarkitekt 
kan hjälpa dig planera, installera och omhänderta dina träd 
och buskar så att de får ett högre värde.

Hur dina träd och buskar värderas
Värdering av träd har pågått i 
över 100 år. Hur värderingen 
går till har förändrats för att 
stämma överens med nutida 
tekniker, men principen är 
densamma.

Ta hjälp av experter som 
har tagit fram riktlinjer för 
värderingar. Det finns flera 
olika värderingsmetoder som 
kan användas vid värdering 
av träd. Vilken metod som 
är bäst beror på situationen 
och vad det är som har gått 
förlorat. Om man använder 
en olämplig metod kan 
det ge värderingar som 
är ologiska och som inte 
kommer att godkännas. 
Därför är det viktigt att 
anlita en erfaren värderare.

Potentiella faktorer för professionell 
värdering av träd och andra växter 
Storlek
Ibland gör ett träds storlek och ålder att det inte kan 
ersättas. Träd som är för stora för att ersättas med växter 
från plantskolor bör värderas av en professionell värderare 
med en särskild metod.

Arter eller klassificering
Trädarten kan påverka värderingen. En del träd som är 
härdiga och anpassningsbara är mer värdefulla. De kräver 
mindre skötsel och har ofta en bra grenstruktur och ett väl 
utvecklat bladverk. Trädens värde varierar beroende på den 
region där du bor, dvs. vilken härdighetszon som gäller i ditt 
område och lokala förutsättningar. Om du inte är bekant 
med dessa variabler bör du få råd från en expert i området.

Kondition
Värderaren tittar också på växtens kondition. En frisk och 
välskött växt är givetvis värd mer. Rötter, stam, grenar och 
knoppar måste inspekteras.

Alla dessa faktorer kan mätas 
i pengar. En arborist kan 
avgöra värdet på ett träd, en 
prydnadsbuske eller städsegröna 
växter, oavsett om det gäller 
ett försäkringsfall eller inför en 
rättegång.



Förlust eller skada av dina 
landskapsväxter
Om dina träd skadas bör du först kontakta ditt 
försäkringsbolag för att se vilken typ av skydd du har. 
Kontakta även försäkringsbolaget för att få en oberoende, 
professionell värdering av någon som har erfarenhet av att 
värdera växter. Gör denna värdering så snart du kan efter 
att skadan uppkommit. 

En professionell värderare kan hjälpa dig med många 
saker. De kan se saker som du själv kanske inte ser, 
hjälpa dig att rätta till skadan eller ge dig råd hur du själv 
kan hantera växten som skadats. I värderingen ingår en 
kostnadsberäkning på finansiell förlust, inklusive kostnad 
för att forsla bort material, utföra reparationer eller 
ersättningar.

Checklista
Följande åtgärder kan vara bra att tänka på om du vill få 
ett högt värde på dina växter och göra det enklare att 
genomföra en värdering, om någon olycka mot all förmodan 
skulle inträffa.

• Planera miljön utifrån både skönhet och funktion.

• Skydda och underhåll dina växter så att inte  
värdet sjunker.

• Ta foton av träd och växter på tomten varje år medan 
de är friska och livskraftiga. Foton underlättar ”före och 
efter”-jämförelser och påskyndar administrationen av 
skadeanmälningar.

• Kontrollera din försäkring med ditt försäkringsbolag.

• Av juridiska- och försäkringsskäl bör du föra ett register 
på ditt landskaps- och fastighetsvärde och eventuella 
förluster.

• Kontakta en trädvårdsspecialist för att få hjälp med 
planering, plantering och skötsel av din tomt.
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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.


