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Trädbladet ges ut av Svenska Trädföreningen
Med över 900 medlemmar är vi landets största för-
ening för människor som arbetar med och intres-
serar sig för träd i staden.Svenska Trädföreningen 
är en ideell förening som arbetar för att möjliggöra 
erfarenhetsutbyte samt höja kunskapsnivån gällan-
de skötsel av träd i urbana miljöer. Föreningen är 
öppen för alla som yrkesmässig arbetar med träd 
och trädvård och vi välkomnar även dem utanför 
yrket som är intresserade av området. 
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ledaren
Peter Sandberg, ordförande

Sedan mer än en månads tid har 
nyhetsrapporteringen domine-
rats av den oerhörda katastro-
fen i krigets Ukraina. Det mänsk-
liga lidandet är omfattande och 

det är också svårt att ta in förståelsen av 
att vara samtida med Europas mörkaste 
tid sedan andra världskriget.
 I förhoppningen av en fredslösning 
som inte dröjer något mer går tankarna 
sekundärt till stadsträden. 
 Vilken betydelse har träden vid åter-
uppbyggnaden av krigshärjade städer, i 
de av krigets aktiviteter skadade parkerna 
och boulevarderna med sina träd?
 Från efterkrigstidens Berlin berättas 
om Tiergarten, den stora stads parken 
i stadens centrala delar. Under kriget 
skadades parken svårt och många träd 
höggs ner och användes till ved. Parken 
beskrevs vara en ”trädlös stäpp” och 
vid den senare blockaden av Berlin fäll-
des de sista träden till bränsle. Då stod 
bara 700 av de 200 000 träden kvar. 
Återplanteringen av Tiergarten påbör-
jades i mitten av 50-talet och inleddes 
med att borgmästaren med egna händer 
plante rade ett citronträd i parken. Därefter 
genom en vädjan till tyska stadsförbundet 
och dess medlemmar donerades tusen-
tals unga träd till Berlin.
 Staden, människornas föremål, sörjer 
sina ekologiska förluster och får vänta i 
generationer innan de tidigare värdena 
kan återskapas. Enskilda träd eller allt-
för många träd som i Tiergarten; kultu-
rella värden försvinner och däri en tidigare 
för given tagen del av både identitet och 
sammanhang.
 Den ukrainske presidentens tal i 
Sveriges riksdag visar hur stark beslut-
samheten är i den vädjan som uttrycktes 

om hjälp till återuppbyggnad efter kriget.
 Byggnader, arkitektur och teknisk 
infrastruktur, men även i återställan-
det av trädens gröna infrastruktur bör 
omvärlden vara redo att bidra till Ukrainas 
återuppbyggnad. 

Trädbladet nr 1 2022
Vårt medlemsmagasin Trädbladet är även 
i dessa oroliga tider välfyllt och erbjuder  
intressant läsning. I en intervjuartikel får 
vi ingången till en ny bok om popplar-
nas spännande historia och artrikedom. 
Projektet i-Tree följs upp med en prak-
tisk artikel som visar många goda exem-
pel på hur verktyget kan användas. I en 
artikel om Träd och ekosystemtjänster 
beskrivs ur växtväljarens perspektiv hur vi 
kan tänka och förstå komplexiteten kring 
hur träd kan bidra i våra samhällen. 2021 
års välförtjänta mottagare av de Gouréts 
stipendium presenterar sig närmare, och 
det finns som vanligt mycket mer att 
läsa och fördjupa sig i, inte minst när det 
gäller föreningens olika aktiviteter under 
2022-2023. 
 Trädbladets redaktion vill tacka er 
läsare för förtroendet och låter också 
meddela att för denna utgåva och kom-
mande nummer under året har en ny 
layoutare engagerats. Ravnbö design är 
verksamma både i Norge och Sverige och 
vi vill även rikta ett stort tack till Tejarps 
förlag som så professionellt layoutat tidi-
gare nummer av Trädbladet. 

Med hälsningar från styrelsen 
 
 

Peter Sandberg,  
ordförande Svenska Trädföreningen

När träden inte finns där

INNEHÅLL

Hur påverkas de av våra träd?

28 Pollinatörerna

Utmaning och kvalitetssäkring

12-14 september i Malmö
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Trädplantering

ISA 2022
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Sök  
pengar!
Svenska Trädföreningen vill stötta kun-
skapsutveckling kring stadsträd. Genom 
de medel som Trädföreningen delar ut 
önskar vi stimulera till både kompetensut-
veckling och kunskapsförmedling i frågor 
kring exempelvis säkerhet och klättring, 
artval, ståndort och växtförutsättningar, 
plantering och skötsel av stadsträd. Detta 
innefattar både skötsel av befintliga trädbe-
stånd och nyanläggningar.

Deadline för större ansökningar (mer än  
5 000 kr) är 15 april och 15 oktober varje år. 
Ansökningar på belopp under 5 000 kr kan 
skickas in löpande!

Mer information finns på vår hemsida 
www.tradforeningen.org!

Träddagen 2022
2022 gör Svenska Trädföreningen ett kärt återbesök i Stockholm och då 
arrangerar vi i Svenska Trädföreningen Träddagen, vilket är en endags-
konferens som ersätter våra populära Träddagar Anledningen till detta 
är såklart att vi i år också är värdar för ISA´s stora konferens.

Varför äger Träddagen 2022 rum under höstlovet?
Vi är medvetna om att Träddagen 2022 tyvärr äger rum samma vecka 
som höstlovet och att detta kommer att medföra att vissa har svårt 
att komma på Träddagen. I och med att vi, på grund av pandemin 
2020/2021 var tvungna att flytta om vårt konferensprogram så kunde 
vi inte ha vår vanliga goda framförhållning med vår bokning för 2022. 
Tyvärr gjorde detta att det var mycket svårt att hitta anläggningar som 
hade plats för vårt stora arrangemang under hösten 2022. Vi kan bara 
beklaga att Träddagen/Träddagarna därför hamnar under höstlovet två 
år i rad och vi ska göra vårt yttersta för att undvika detta i framtiden.

Vi kan bara hoppas på er förståelse och att ni ändå har möjlighet att 
besöka Träddagen i Stockholm 2022!

Vermeer Viking AB
”Vermeer Viking är den officiella återförsäljaren av Vermeers maskinprogram  
& produkter i Sverige och Norge med ett brett maskinprogram för kabel, rör  

och fiberinstallation, anläggning, trädvård, bioenergi, kompostering, gruvdrift  
och bergfräsning.” 

Växtteknik PS Konsult AB
”Växtteknik PS Konsult är genom dess ägare Peter Sandberg certifierad grön  

besiktningsman för utemiljö och utför sedan starten 2004 även uppdrag inom grön 
byggledning och trädinventering samt ett brett spektrum av trädkonsultationer.”

Stångby Akademi AB
”Stångby Akademins ambition är att vara ett grönt kompetenscenter där vetenskap 

möter praktisk kompetens, genom att olika delar av den gröna branschen möts  
och utbyter erfarenheter.”

Maskinkompaniet Skog & Trädgård
"Massor med kunskap och engagemang ingår när vi säljer våra maskiner  

till proffs inom park och skog.”

Trädkontoret
"Trädkontoret kombinerar Gustav Nässlanders och Johan Östbergs  

kompetenser för att skapa grönare städer – genom kvalitet, innovation  
och såväl nationella som internationella nätverk."

Vi hälsar följande  
nya sponsorer välkomna  

till Trädföreningen!

PÅ GÅNG

ISA-konferensen 
och VM i trädklättring 2022
Efter mycket planerande och ett otroligt 
stort arbete börjar vi nu närma oss 2022 
och den stora ISA-konferensen och VM 
i trädklättring. Anmälan är nu öppen och 
sker genom ISA´s hemsida som nås via 
www.isa2022.com Som medlem i ISA (inte 
Svenska Trädföreningen) får du rabatt på 
konferenspriset. 

Känner du att priset är lite för högt för dig? 
Om du är yrkesverksam och hjälper oss 
under konferensen får du gå på hela kon-
ferensen för endast 99 USD. Är du student 
och hjälper oss under konferensen går du 
helt gratis! Mer information  
på www.isa2022.com 

Träddagarna 2023
Om vi blickar ännu längre framåt så kan ni redan 
nu notera att Träddagarna 2023 kommer att äga 
rum i Malmö den 7-8 november (OBS! Ej under 
höstlovet). Träddagarna kommer arrangeras på 
Scandic Triangeln (tidigare Hilton) och vi kommer 
då återgå till vår klassiska tvådagarskonferens 
med både svenska och internationella talare.

Träddagen 2023
Under 2023 kommer vi testa ett nytt koncept. En 
endagskonferens med färre talare och färre deltaga-
re, helt enkelt en liten mindre version av Träddagarna. 
Föreningens första Träddag kommer att äga rum den 
2 mars i Göteborg. Om valet att arrangera konferen-
sen på Smålands inofficiella nationaldag har något 
att göra med verksamhetsledarens härkomst är där-
emot något som vi låter vara osagt.

Bakgrundsfoto: Johan Ö
stberg
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ISA 2022  
– bakom kulisserna! 
Detta är tredje gången som ISA arrangerar sin konferens utanför Nordamerika  
och första gången i ett land där engelska inte är modersmålet. Trädbladet har 

träffat Johan Östberg som är ansvarig för den lokala kommittén  
som hjälper ISA att arrangera denna stora konferens. 

 

“DET HÄNDER SAKER  
MER ELLER MINDRE  
FRÅN 8 PÅ MORGONEN  
TILL SENT PÅ KVÄLLARNA.”
JOHAN ÖSTBERG

Varför tror du att de valde Sverige och Malmö?
– Även om ISA är en internationell organisation så har de ju 
under lång tid fokuserat på just Nordamerika. Det är därför 
ett stort steg för dem att börja flytta ut sin konferens och jag 
tror att de därför ville välja en plats där de kände sig trygga, 
där allt bara fungerar och där de kan samarbeta med perso-
ner de arbetat med länge. 
 – Malmö och Sverige blev därför ett ganska självklart 
val. Vi i Svenska Trädföreningen har varit aktiva i ISA under 
en lång tid och de har därför många lokala kontakter som 
de har kunnat arbeta med. Malmö som stad har mycket att 
erbjuda, men samtidigt är det en mindre stad, internationellt 
sett, som är lätt att ta sig runt i och med mycket engagerade 
människor som välkomnade ISA med öppna armar. 
 – Det är även lätt att ta sig till Malmö via tåg från övriga 
Europa eller flyg till Kastrup. Så här i efterhand så har jag 
svårt att tänka mig ett bättre val.

Hur kommer de olika dagarna se ut, är det någon 
skillnad på vilken/vilka dagar man deltar?
– Själva arrangemanget börjar redan på fredagen den 9 sep-
tember, veckan innan, då vi bland annat arrangerar två TRAQ-
kurser, en workshop om VETCert och trädens biomekanik. 
 – Under söndagen den 11e september äger även flera 
exkursioner rum. Deltagarna kommer få chansen att besöka 
Köpenhamn via buss, en busstur i Malmö inklusive Alnarp 
och vi har även en rundvandring i Malmö. Tanken är att delta-
garna ska ha mycket och välja på, men det blir såklart viktigt 
att kunna prioritera. 
 – På måndag förmiddag, den 12e september, erbjuder vi 
en till rundvandring i Malmö innan konferensen drar igång 
direkt efter lunch. Sen är det fullt upp med en blandning av 
gemensamma och parallella sessioner från måndag till och 
med onsdag den 14e september. Det gäller alltså att ha läst 
på i programmet så att ni inte missar någon talare som ni 
gärna vill lyssna på. 

Kommer det hända något på kvällarna också 
eller är det bara dags-program?
– Haha! Jo, det händer saker mer eller mindre från klockan 8 
på morgonen till sent på kvällarna! Under lördag kväll arrang-
erar Malmö stad en välkomstfest för speciellt inbjudna, vilket 
bland annat kommer inkludera alla volontärer, talarna och 
alla som arbetar med konferensen. Vi räknar med runt 200 
personer. Så missa inte att anmäla dig som volontär.
 – På måndagen arrangerar ISA en välkomsttillställning där 
det bland annat kommer vara mingel och möjlighet att träffa 
konferensdeltagarna. 
 – Tisdagen följer ungefär samma koncept som måndag-
en, men nu är det i stället vi i Svenska Trädföreningen som 
står som värdar. 

Johan Östberg, 
landskapsingenjör  

och docent  
på Trädkontoret.

Markus Pettersson, 
chefredaktör 

Trädbladet.

Rundvandring kommer att ske  
i Malmö under konferensen.
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Turning Torso.

Träd i stadsmiljö, Malmö.

– Jag skulle rekommendera alla som ska gå på 
konferensen att försöka hitta boende i Malmö så 
att ni slipper resa så mycket! Schemat kommer 
vara späckat och det kommer vara en fördel  
att bo i närheten av Malmö Live där konferensen 
äger rum. 

Är det några speciella talare som du 
tänker lyssna på?
– Det är svårt att säga på rak arm. Jag tycker att 
ISA’s kommitté som jobbat med just program-
met har gjort ett mycket bra jobb. Det finns en bra 
blandning av svenska, europeiska och nordameri-
kanska talare, och såklart från resten av världen! 
Jag tycker även att det är riktigt kul att öppnings-
talaren är Henrik Sjöman som på ett bra sätt kan 
representera Sverige i en internationell kontext. 

Anmälan har nu öppnat,  
hur ser det ut?
– Det är otroligt kul att vi redan nu kan anmäla 
oss till konferensen, flera månader innan det 
är dags! Jag tror det går bra, men vi i Svenska 
Trädföreningen har nog varit lite väl bra på att 
marknadsföra konferensen, för jag som represen-
tant för Svenska Trädföreningen, har redan fått 
flera mejl från personer som vill komplettera eller 
göra ändringar i sina anmälningar, trots att det är 
ISA´s konferens. *

Konferensen äger rum den 12-14 septem-
ber 2022 på Clarion Hotel & Congress 
Malmö Live, i Malmö. Det kommer även 
hållas kurser och workshops veckan 
innan, 8-12 september. Mer information 
och anmälan finns via www.isa2022.com 

Då ISA2022 är ett internationellt  
arrangemang hänvisar vi till ISA för infor-
mation om konferensen och Danska 
Trädföreningen för information om VM.

Bostadsområde vid vatten.

Datarapport för 2021 års SLU-
enkät om kommunal skötsel  
av grönområden och träd

År 2016 genomfördes den första stora 
enkätundersökningen som riktade sig till 
kommunal förvaltning av träd och grön-
områden. Resultatet från undersökn ingen 
fick stor spridning och resulterade i ett 
stort antal artiklar (både vetenskapliga och 
populärvetenskapliga) och såklart en ökad 
förståelse för hur förvaltningen av våra träd 
och grönytor ser ut.

År 2021 genomfördes samma under-
sökning igen och nu, nästan ett år senare, 
är resultatet äntligen tillgängligt via  
https://pub.epsilon.slu.se/27294/

Rapport om kolinlagring  
i skog och mark

Kunskap om kolinlagring i skog och mark 
hjälper kommuner att minska sin klimat-
påverkan och bidrar på så sätt till att 
Sverige kan uppnå klimatmålet om netto 
noll växthusgasutsläpp 2045. Det fram-
går i en ny rapport från SLU som har tagits 
fram på uppdrag av Stockholms stad. 
Kunskapen är avgörande för utvecklandet 
av nya klimatstrategier och styrmedel som 
tar hänsyn till betydelsen av kolsänkor.

https://www.mynewsdesk.com/se/
sveriges_lantbruksuniversitet__slu/
pressreleases/koll-paa-kol-i-skog-och-
mark-kan-stoedja-kommuners-klimatar-
bete-3168980

Informationsfoldrar

Svenska Trädföreningens mycket populära 
foldrar har nu uppdaterats med ny informa-
tion och ny layout. Foldrarna behandlar ett 
stort antal ämnen såsom beskärning, plan-
tering, val av träd och ekonomisk värdering. 

Foldrarna är helt gratis att ladda ner och 
får fritt spridas!

https://www.tradforeningen.org/
publikationer/broschyrer/

NOTISER
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“WE WORK AS
A TEAM AND WE
SUCCEED AS A TEAM”

BOEL HAMMARSTRAND

Trädplanterings- 
projekt i tiden

Många av oss har nog hört 
talas om olika trädplan-
teringskampanjer, den 
mest kända är med stor 
sannolikhet New York City 

som under en åtta-års period plante rade 
1 miljon träd, eller Los Angeles som 
också planterade 1 miljon träd som en 
kampanj. Detta har sedan följts upp av 
flera andra kampanjer såsom Plant a bil-
lion trees från The Nature Conservancy, 
Kinas Great Green Wall där de ska plan-
tera 1 miljard träd under de komman-
de 40 åren och World Economic Forum 
som har som mål att plantera 1 mil-
jard träd. Utöver detta finns det även 

ett stort antal andra initia tiv såsom 
Plant-for-the-Planet, Urban Forest Craft 
Brewing och Brewing a better forest. De 
två sistnämnda använder öl för att moti-
vera deltagarna (!).

Även om vi nog i grund och botten 
är positiva till dessa initiativ så finns 
det samtidigt en stor osäkerhet kring 
överlevnaden av träden i dessa omfat-
tande kampanjer. Dessutom är det 
viktigt att vi slår vakt mot så kallad 
”Green Washing” där kampanjer främst 
syftar till att få verksamheter att verka 
gröna, snarare än att det faktiskt sker 
en förändring. Detta har lyfts upp i 

flera artiklar, bland annat en artikel från 
Bloomberg som använde Köpenhamn 
som ett exempel på hur nyplanterade 
träd tyvärr dör på grund av bland annat 
utebliven skötsel. 

Kampanjer i Sverige
I Sverige har trädplanteringskampan-
jer fått nytt fokus, bland annat MKB 
(Malmös kommunala bostadsbolag), 
Nacka kommun, Brf Masthugget och 
Malmö stad är några av förvaltarna 
som gått ut med specifika mål eller 
antal. MKB har exempelvis sagt att 
de ska plantera ett träd per anställd, 
Malmö stad planterade ett träd för varje 

– FRÅN MASSPLANTERINGAR TILL MÅLBASERADE LÖSNINGAR

träd som vandaliserades 2020/2021 
och Brf Masthugget har även de satt 
upp mål för antalet träd som ska plan-
teras under en viss tidsperiod. 

Om vi ser på alla Sveriges kommu-
ner så genomfördes 2021 en enkät-
undersökning som visade att 20,2 % 
hade någon form av nyplanteringsre-
gel exempelvis att plantera två träd 
för varje träd som tas ned. Detta är en 
ökning från 1,6 % för 2016 års enkät 
och en tydlig indikation på att nyplan-
tering av träd fått ökat fokus. Det 
samma gäller för hur trädinvente ringar 
används, från att endast 5,1 % sagt 
att de använder trädinventeringar för 
att visa på trädens ekosystemtjänster 
2016, år 2021 svarade hela 11,1 % att 
de använde trädinventeringar för denna 
positivt laddade anledning. Igen, detta 
visar på att medvetenheten ökar. 

Vilken effekt dessa kampanjer och den 
ökade medvetenheten kommer att ha 

på det svenska stadsträdsbeståndet 
är däremot fortfarande okänt, men det 
är helt klart att vi har en unik chans att 
kvalitetssäkra våra trädplanteringskam-
panjer och därmed minska sannolik-
heten för att vi, såsom andra länder, får 
trädplanteringar som mer kan klassas 
som Green Washing än som ett genuint 
sätt att göra våra städer grönare. 

Platsspecifika växtval på plats 
– Plantable spots
Ett konkret sätt att kvalitetssäkra träd-
planteringskampanjer är att följa de 
punkter som först presenterades i 
Tidningen Utemiljö (Nr 1, 2022 – Gröna 
Fakta). Vi kommer nedan gå igenom 
dessa punkter och även det nya tilläg-
get ”Kontroll” som tillkommit efter att 
konceptet först presenterades. 

Men vi tar det från början. Den eng-
elska termen plantable spot används 
internationellt för en oönskad lucka i 
ett befintligt trädbestånd, exempelvis 

längsmed en väg eller i en park, men 
det koncept som tagits fram i Sverige 
är betydligt bredare än att bara kart-
lägga var det finns plats för nya träd. 
Detta var även utgångspunkten när en 
första kartläggning genomfördes av 
ett antal bostadsgårdar i Malmö. Efter 
kartläggningen stod det klart att det 
krävdes mer information än bara om 
det gick att plantera ett träd eller inte. 
Detta var det första steget i att börja ta 
fram den svenska versionen av detta 
internationella koncept. 

Allt eftersom projektet fortlöpte ökade 
insikten kring vilken information som 
verkligen krävs för att kunna välja rätt 
träd för rätt plats och av rätt anled-
ningar. Detta ledde sedan till utveck-
landet av konceptet plantable spots. 
Koncept innehåller ett konkret tillväga-
gångsätt som kräver mål, kunskap om 
både den lokala platsens artfördelning, 
trädarternas ståndortskrav, marknads-
föring och kontroll. 

Trädens betydelse för att motverka klimatförändringar, och de negativa 
konsekvenserna av detta, blir allt tydligare. I och med detta vill fler 

förvaltare plantera träd, ofta i form av stora trädplanteringskampanjer, 
men vad finns det för utmaningar kring detta och hur kan vi  

i branschen kvalitetssäkra dessa kampanjer?

Termen plantable spot används internationellt 
för en oönskad lucka i ett befintligt trädbestånd, 
exempelvis längsmed en väg eller i en park.

Artdiversitet i Malmö.

Johan Östberg, landskapsingenjör och docent  
på Trädkontoret.
Gustav Nässlander, trädgårdsingenjör och VD  
på Trädkontoret.
Patrick Bellan, Universitetsadjunkt vid Sveriges  
lantbruksuniversitet och konsult med inriktning  
på växtanvändning i urban miljö.

JOHAN ÖSTBERG, GUSTAV NÄSSLANDER OCH PATRICK BELLAN OM TRÄDPLANTERING:
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Konceptet plantable spots bygger 
därför på fem olika delar: 

1. Mål
2. Artkännedom 
3.  Artval
4. Presentation
5. Kontroll

Nedan presenteras dessa fem olika 
delar och varför de är viktiga:

Mål
Precis som för alla projekt är målet det 
som kommer styra hela arbetet. Det 
samma gäller för konceptet plantable 
spots. Genom att ha ett tydligt mål med 
planteringen blir det även tydligt för de 
som ska välja trädarter att förstå vad 
som bör prioriteras. Det går självklart 
att ha flera mål, men då kan det vara 
bra att prioritera målen så att det finns 
en tydlig hierarki. 

Många projekt brukar däremot inne-
hålla ett eller flera av följande: 
• Koldioxidinlagring
• Förbättra luftkvalitén
• Biologisk mångfald/hem  

för rödlistade arter
• Dagvattenhantering
• Lek (klätterträd)
• Skugga

I vissa fall kan prioriteringarna variera  
mellan olika områden, men för att 
skapa en tydlighet bör det i så fall 
finnas tydliga kriterier, såsom att det 
finns vissa mål i tätbebyggda områden 
och andra i naturområden. 

Artkännedom 
En av de frågor som, förutom klimat-
förändringarna, fått störst uppmärk-
samhet inom vår bransch är nog frågan 
om artdiversitet. Många av oss har nog 
hört talas om 10-20-30 regeln (max  
10 % av en art, max 20 % av ett släkte 
och 30 % av en familj), men det gäller 
även att tänka på vilken skala denna 
regel ska appliceras på och såklart de 
lokala förutsättningarna att följa denna 
regel. På mer utmanande ståndorter 
kanske det endast finns en handfull 
arter som kan trivas, medans det på 
andra platser finns ett stort antal arter 
att välja på. Oavsett förutsättningarna 
är det däremot viktigt att få en insikt i 
hur artfördelningen ser ut på den speci-
fika platsen. 

Artkännedom handlar därför om att, 
på bästa möjliga sätt, få en förståel-
se för artfördelningen inom och runt 
arbetsområdet. Desto mer uppgifter 
som finns, exempelvis från invente-

Presentation
En fråga som den senaste tiden fått 
ett ökat fokus är vikten av kommuni-
kation, vilket är något som vi som 
bransch tidigare inte arbetat så aktivt 
med. Kommunikation är däremot en av 
de viktigaste frågorna för att verkligen 
lyckas med ett projekt och att få andra 
att förstå varför just våra frågor bör 
prioriteras. 

I konceptet plantable spots ingår att 
presentera de föreslagna träden och 
platserna på ett sådant sätt att bestäl-
laren kan vara delaktig och ta kvalita-
tiva beslut kring vilka plantable spots ur 
urvalet som ska planteras. Hur presen-
tationen av förslagen ska ske varierar 
stort beroende på målgruppen och det 
är därför av stor vikt att tänka på vem vi 
riktar oss till. 

Men hur kan då plantable spots presente-
ras? Nedan kommer några korta förslag 
som är baserade på olika målgrupper:  

Privatpersoner/boende – här 
gäller det att lyfta fram de este tiska 
och funktionella kvalitéerna. Visa, 
gärna med illustrationer, hur trädet 
kommer se ut på den specifika plat-
sen. Formulera gärna korta texter 
kring trädens värden och såklart hur 
vackert det kommer bli. 

Förvaltare – utöver de punkter som 
gäller för privatpersoner/boende kan 
det för förvaltarnas del vara viktigt 
med ytterligare information kring trä-
dets placering och om trädet kräver 
någon speciell skötsel. 

Politiker – många politiker är måna 
om mål och det kan därför vara vik-
tigt att koppla trädplanteringarna till 
förvaltningens mål och hur hela för-
valtningen kommer att påverkas av 
trädplanteringen. Detta kan exem-
pelvis röra trädets förväntade eko-
systemtjänster, gärna kvantifierade 
i stil med: ”Trädet kommer som full-
vuxet ha bundit in kol motsvarande 
bilkörning runt halva jordklotet” eller 
liknade. 

Urban grönska i parkformat.

ringar, desto bättre, men ibland kanske 
det räcker bra med att gå runt i områ-
det och på så sätt få en insikt i artför-
delning. Det viktigaste är att bedöm-
ningen görs platsspecifikt så att 
besluten inte bara bygger på generella 
rekommendationer. 

Artval
Nu kommer vi äntligen till artvalet. Som 
alltid vid artval bör detta ske på ett sys-
tematiskt sätt, såsom enligt Henrik 
Sjöman och Johan Slagstedts beslut-
strappa (se nedan). 

Det är av stor vikt att artvalet görs 
platsspecifikt baserat på de lokala 
förutsättningarna vilket bland annat 
inkluderar:
• Växttillgänligt vatten
• Temperatur
• Markförutsättningar
• Vind
• Solljus
• Osv.

Utöver denna beslutstrappa läggs ett 
ökat fokus på funktionen, vilket sätts i 
målformuleringen och att vi även före-
slår att den lokala artfördelningen ska 
vara del av processen. 

Kulturella ekosystemtjänster i praktiken. Trädskugga i centrala Malmö.Trädinventering.

Utöver denna beslutstrappa läggs ett ökat fokus på funktionen, vilket sätts i målformuleringen och 
att vi även föreslår att den lokala artfördelningen ska vara del av processen.  

 

 

 

*Vissa justeringar har gjorts, men utgångspunkten är Henrik Sjöman och Johan Slagstedts arbete.  

 

 

 

 

Presentation 
En fråga som den senaste tiden fått ett ökat fokus är vikten av kommunikation, vilket är något som vi 
som bransch tidigare inte arbetat så aktivt med. Kommunikation är däremot en av de viktigaste 
frågorna för att verkligen lyckas med ett projekt och att få andra att förstå varför just våra frågor bör 
prioriteras.  

I konceptet plantable spots ingår att presentera de föreslagna träden och platserna på ett sådant sätt 
att beställaren kan vara delaktig och ta kvalitativa beslut kring vilka plantable spots ur urvalet som 
ska planteras. Hur presentationen av förslagen ska ske varierar stort beroende på målgruppen och 
det är därför av stor vikt att tänka på vem vi riktar oss till.  

Men hur kan då plantable spots presenteras? Nedan kommer några korta förslag som är baserade på 
olika målgrupper:  

- Privatpersoner/boende – här gäller det att lyfta fram de estetiska och funktionella 
kvalitéerna. Visa, gärna med illustrationer, hur trädet kommer se ut på den specifika platsen. 
Formulera gärna korta texter kring trädens värden och såklart hur vackert det kommer bli.  

Härdighet och friskhet

Succession

Tolerans för 
växtplatsen

Funktion,  
kulturhistoriska och 

biologiska

Skötsel

Växtsätt

Estetiska och sociala 
kvaliteter

Beslutstrappa
Beslutstrappa för artval till en spe-
cifik växtplats. Vissa justeringar 
har gjorts, men utgångspunkten är 
Henrik Sjöman och Johan Slagstedts 
arbete.
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Inom vissa projekt har enkla presenta-
tionskort skapats där föreslagna träd, 
genom fotomontage, har placerats på 
rätt plats och där enkla beskrivningar 
hjälpt till att öka förståelsen för trädets 
värden och var det ska stå. Men, det är 
bara fantasin som sätter gränserna så 
var kreativa när ni arbetar med denna 
viktiga punkt!

Kontroll
Nu kommer vi till den där jobbiga punk-
ten som vi nog helst skulle vilja slippa, 
men som tyvärr kan vara avgörande 
för om ett projekt lyckas eller miss-
lyckas. Kontroll. I denna punkt ingår all 
kontroll som berör träden i hela kedjan, 
från att beställa trädet från plantskolan 
tills det är etablerat och den löpande 
uppbyggnadsbeskärningen och förvalt-
ningen tar vid. Det är även genom kon-
troll vi kan säkerställa att projektet inte 
hamnar i kategorin green washing.

Det finns såklart massor av bra exem-
pel på hur olika förvaltningar arbetar 
med denna fråga, men några viktiga 
punkter som vi ändå vill lyfta är  
följande (i kronologisk ordning): 

1. Plantskolorna – ha god kontakt 
med din plantskola och säkerställ 
att de kan få tag på de arter/sorter 
som föreslås. 

2. Växtlistor – skriv beställningar-
na enligt de termer och format 
som finns angivna i GRO´s 
plantskoleregler. 

3. Leveranskontroll – säkerställ att 
alla träd leveransbesiktigas så att 
träden uppfyller ställda krav och 
inte har några skador från hante-
ring och transport. 

4. Marken – kontrollera att mark-
förutsättningarna stämmer med 
er beställning och att exempelvis 
växtbädden förberetts på rätt sätt. 

Slutsatser & Reflektioner
I Sverige är stora planteringsprojekt inom befintliga 
trädbestånd något som ökar, vilket är mycket posi-
tivt, men vi måste samtidigt se till att dessa sköts på 
rätt sätt. I bästa fall kan planteringskampanjer leda 
till grönare städer, med en god artfördelning och 
vitala träd, men i sämsta fall kan det leda till att politi-
ker, allmänhet och kollegor tappar förtroende för vår 
bransch. Utfallet av våra planteringskampanjer bygger 
mycket på hur vi arbetar och konceptet plantable spots 
är därför vårt förslag på ett kvalitetssäkrat arbetssätt 
som drastiskt ökar möjligheten till ett lyckat resultat. * 

Staden behöver kunna 
erbjuda naturlika platser. Mer biomassa ger mer ekosystemtjänster.

Trädskugga i centrala Stockholm.

Solbelyst fasad där nästan 
alla persienner är neddragna.

Källor och vidare läsning
https://www.afr.com/world/asia/china-s-
40-year-billion-tree-project-is-a-lesson-for-
the-world-20200915-p55vnk
https://www.nature.org/en-us/
get-involved/how-to-help/plant-a-billion/
https://www.1t.org/
http://www.urbanforestcraftbrewing.com/
https://www.brewingabetterforest.com/
https://www.bloomberg.com/news/ 
features/2021-07-30/what-happens-after- 
pledges-to-plant-millions-of-trees

Genom att ha ett tydligt mål med planteringen  
blir det även tydligt för de som ska välja trädarter  
att förstå vad som bör prioriteras.

5. Plantering – trädet ska planteras 
i rätt höjd, enligt specifikationerna, 
och emballaget ska hanteras på 
föreskrivet sätt. 

6. Uppbindning – Uppbindningen ska 
genomföras på rätt sätt, men även 
kontrolleras årligen så att trädet 
inte skadas. Glöm inte heller att 
uppbindningen ska tas bort enligt 
vad som föreskrivits, ofta efter 2-4 
växtsäsonger. 

7. Vattning – Detta är ett av de dyras-
te momenten, så här krävs nog-
grann kontroll! Nyplanterade träd 
behöver vattnas ofta och med 
mycket vatten.

8. Mulch – Se till att träden har mulch 
runt stammen (och gärna under hela 
kronan). Mulch har en positiv effekt 
på trädet och minskar konkurrensen 
från exempelvis gräs. Och, mulch tar 
inte näring från marken och det går 
fint att använda mulch från barrträd.
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Tree risk assessment as an inter-
national qualification has been 
met with somewhat mixed 
reception by various arbo-

rists and consultants. The Tree Risk 
Assessment Qualification (TRAQ) will 
be available in its third version, of the 
five-year renewable program of study, 
approximately in early 2023. At the time 
of this article there are 10,546 TRAQ 
credential holders throughout the ISA 
chapters. 

The dramatic transformation of tree 
assessment has been encouraged by 
advanced forensic research practi-
ces and biomechanics. Encouraged by 
growing interest in environmental  
studies many universities world-wide  
now have fully developed programs 
in modern Arboriculture. A greater 
amount of funding for research has 
been allotted to the study of trees and 
their value to the environment and 
society in general. Everyone wants to 
have a campaign of planting and pro-
tecting trees as the knowledge of the 
real value of trees for both the environ-
ment and life-in-general increases.

It is always a positive experience 
for the instructor to have the partici-
pants openly express their apprecia-
tion for the program. It is not uncom-
mon to hear that the attendee can see 
the value and usefulness of the form. 
Especially after thorough explanation 
and answers to inquiries are provi-
ded the candidate can feel confident. 
This is true of the recent TRAQ Full 
and Renewal programs which were 
conducted during September, 2021 in 
Stockholm, Sweden for the Svenska 
Trädföreningen (ISA Chapter), and the 
TRAQ Full program provided for the 
Finland ISA Chapter. Many of the parti-
cipants expressed their recognition of 
the usefulness of the standardized and 
systematic Basic Tree Risk Assessment 
form following a thorough description. 

Some have expressed their con-
cern that the previous tree inspection 
methods remain sufficient to accom-
plish the goal of evaluating risk. Others 
are not comfortable with the credential 
as establishing proof of their skill-level 
or the requirement to pay, and partici-
pate to reestablish the credential each 

5 years. However, there are regions in 
the world where TRAQ has been adop-
ted primarily in the form in which the 
ISA has designed the credential. In 
many cases the qualified person is dis-
covering a new dimension for their pro-
fession and career.

Model accepted by the public
Those who have adopted TRAQ more 
fully have found it to be accepted by 
the public and are making the practi-
ce a successful component of their 
business offerings. The practice of tree 
risk assessment previously deemed 
hazard-tree evaluation or simply  
de scribed as visual tree assessment 
(VTA) has experienced a gradual but 
dramatic transformation over the last 
25 to 30 years. The past methodologies 
typically based on an ordinal risk-rating 
system in which a numerical value or 
score is given primarily to three consi-
derations; tree part size, failure poten-
tial, and target, primarily as it relates 
to occupancy factors, has demonstra-
ted many limitations. The limitations of 
the ordinal systems are in both deriving 
a clear risk rating as well as providing 

TRAQ renewal course in Stockholm.

DON PICKER, TRAQ INSTRUCTOR 

Don Picker, TRAQ Instructor since 2012; has performed large tree assessment  
and development projects for thousands of trees at such locations as Royal Dutch 
Shell Oil Asian HQ employee housing at Sarawak, Borneo East Malaysia, the Yokohama 
War Cemetery, Japan, Ambon, Indonesia etc.; Director of the Institute of Arboriculture 
Studies www.ias.hk (Hong Kong) and Asia Tree Preservation, Ltd. www.atptree.com, 
Don is co-founder with his son, Jon Picker.TRAQ

– DISCOVERING THE VALUE OF MODERN  
TREE RISK ASSESSMENT PRACTICE I takt med att miljöstudier ökar blir det allt vanligare att undersöka hur träden 

påverkar miljön. Tree Risk Assessment Qualification (TRAQ) är ett system som 
används för att bedöma riskträd, och har i delar av världen ersatt andra system  
för riskträdsbedömning. I jämförelse med andra system är TRAQ mer utförligt. 

Men trots sina fördelar är det inte färdigutvecklat, det förbättras ständigt.  
I Don Pickers artikel beskriver han det ständiga arbetet med att vara uppdaterad 

med dagens vedertagna fakta. 

Foto: D
on Picker
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TRAQ course in Stockholm.

language necessary to communicate 
the discovered risk.

From one place to another in the world 
the instructor learns how the qualifica-
tion has been added to other credentials 
potentially raising the level of recogni-
zed expertise. The ability to provide the 
client with the three factors; likelihood of 
failure, likelihood of impact, and conse-
quences if failure and impact occur has 
become a valuable outcome for tree 
assessment practice in Hong Kong.

In Hong Kong the government has  
fully adopted TRAQ and translated the 
basic form to Chinese in a three-page  
document. This has increased the inte-
rest and raised the value of the cre-
dential. At present there are 428 TRAQ 
credential holders in Hong Kong which 
represents over one-third of the 1276 
Certified Arborists there. There is also 
an increasing number of TRAQ creden-
tialed arborists in Singapore, Malaysia, 
and other parts of Asia.

In Europe the credential is also gaining  
growing interest and being sought after 
by more and more individuals who 
are finding ways to promote the offi-
cial practice to the public. At the time 
of this article there are 329 TRAQ cre-
dential holders Europe-wide with 141 
of them located in the UK and over 100 
in Sweden. As local chapters initiate 
efforts to promote the TRAQ creden-
tial by soliciting local authorities to 
use it and making the program valu-
able for the arborists, it can increase 
in both practical application and profi-
table value. In North America consul-
tants have noted that within litigation 
the TRAQ credential is being recogni-
zed more and more while the individual 
holder continues to demonstrate varied 
levels of competence in risk evaluation. 

Tree risk assesment cannot  
be fully quantified
Tree risk assessment cannot be quanti-
fied in absolute terms. There is an inhe-
rent subjective nature within qualitative 
assessment and the practice requires 
real experience based upon continual 
observation and calibration of inspec-
tion skills. The consulting arborist 
should avoid falling into the tendency to 
apply higher ratings to tree or tree-part 
failure with an after-the-fact perspec-
tive of failure (Duntemann, 2018). Only 
by experience in truly observing many 
trees over many years can the consul-
tant demonstrate measurable and 
proven expertise.

Another factor which can increa-
se the assessor’s expertise is to take 
every opportunity to practice foren-
sics viewing of trees after failure. The 
after-effects which can be inspected 
can often verify previously held sus-
picions or assumptions of potential 
risks as it relates to tree structural fai-
lure analysis. The comparison of our 
initial observations with the results of 
findings after tree failure can teach 
us much about correlating structural 
defects with internal conditions.

It is often recognized that from the initi-
al success in achieving the qualification 
by participating in the 2-day Full TRAQ 
training and half-day evaluation that the 

returning candidate for Renewal has 
not continued to the use the TRAQ pro-
cedure or practiced tree risk assess-
ment generally. In such cases it is not 
likely that the individual’s skills in obser-
vation and evaluation will increase in 
accuracy. In order to make sound and 
accurate judgements concerning iden-
tified structural conditions and related 
measures of risk the qualified person 
needs to practice. It is also valuable 
to be willing to compare findings with 
other experienced arborists.

TRAQ instructors who have been regu-
larly performing tree assessment for 
many years as a part of their primary 
livelihood agree that it is only through 
regular and long-term practice that one 
can truly hone accuracy in interpreting 
structural defects and correlating risk 
identification.

It is often said that tree assessment 
is an art which requires one to use 

accumulated knowledge and the wil-
lingness to make bold judgements. 
Even with the best guide and system 
for gathering data and establishing the 
necessary information for analysis a 
depth of experience and common sense 
are crucial parts of the process. Tree 
inspectors can only increase in knowled-
ge and experience, by continual practice 
in order to calibrate and sharpen skills 
in decision-making and interpretation of 
the identified tree defects.

A constant learning
It is clear to Approved Instructors of 
TRAQ that we all must continue to 
learn from regular practice and resear-
ch. We must not stop participating in 
tree risk seminars or workshops once 
the credential is acquired. It remains 
obvious that each individual Qualified-
person must make sure, that in addi-
tion to holding the credential, they 
are actually practicing and continu-
ing to read the latest developments of 

theory in assessment. In addition, there 
also remains the need to distinguish 
between risk assessment and mana-
gement as well as many other factors 
concerning tree risk practices.

During the development of the second 
version of TRAQ discoveries concer-
ning candidates’ interaction in the 
classroom and patterns of filling the 
form were incorporated in the update. 
It was noted that there is a strong 
need for the assessor to be specific 
and accurate in analyzing likelihood of 
impact. The ordinal systems tended 
to lead to over-emphasizing the part 
focus and size while only generally dis-
cussing targets in terms of occupan-
cy rates under the tree. Specifically, 
the TRAQ process leads to identifying 
each target separately, while including 
consideration of potential target protec-
tion factors, and tree part orientation 
or location in relationship to the target. 
Tree part orientation and direction of 

TRAQ course in Turku, Finland.

It is always 
a positive 
experience 
for the 
instructor 
to have the 
participants 
openly 
express their 
appreciation 
for the 
program. 

Foto: D
on Picker
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fall separately added to the conside-
ration of tree are intended to lead to a 
more accurate measurement of likeli-
hood of impact.

It must be remembered by those who 
become qualified that the Basic Tree 
Risk Assessment form does not typi-
cally constitute a final report. Another 
valuable aspect of the TRAQ process is 
that it has provided the use of language 
as opposed to simple numbers in rating 
risk evaluation. However, the qualified 
assessor must continue to develop 
more full and in-depth skills in compo-
sing formal and effectual reports. 

The importance of proper 
communication
The challenge remains in some regi-
ons, like Hong Kong, where the raw 
data and basic analysis collected in the 
two-page Basic Form also becomes 
the report concerning the tree, which 
was assessed for risk levels. It is cruci-
al that arborists challenge themselves 
to take the language of the TRAQ basic 
form and develop it into full paragraphs 
which can communicate more in detail 

the risk findings and describe the miti-
gation suggestions. In order to increa-
se the level of professional practice, 
arborists must practice formulating the 
findings into clear descriptive language 
for the client to consider. 

The findings, if communicated clear-
ly, can enable the tree manager or 
owner to be able to ask questions and 
understand how mitigation options can 
accomplish the goal of risk-reduction. 

TRAQ follow-up
Perhaps chapters should consider hos-
ting follow-up TRAQ training and review 
with those who are qualified in addition 
to those who would like to consider the 
qualification credential. In such a set-
ting additional tree assessment can be 
practiced using the form and compa-
ring with other’s findings. This practi-
ce combined with discussion could cer-
tainly aid in sharpening skills.

In addition to the TRAQ program each 
chapter should hold sessions for questi-
oning the practices of tree assessment 
and generate discussion that can chal-

lenge the latest established theories and 
methodologies. The developers of the 
program need to receive critical input 
and challenges from those who are now 
practicing TRAQ regularly. * 

During the Covid-19 
restrictions, it was 
fortunate for the 
Norway ISA chapter 
receive the specially  
developed TRAQ 
Renewal Online 
program; delive-
red within the same 
time-zone from 
Malmö, Sweden.

• Säkrar etablering vid plantering

• Komplett vitaliseringsgödsling

• Enkelt att applicera

• Effekten varar i tre år

Långtidsverkande näring 
för träd och buskar

Beställ nu för snabb leverans 

www.gronvax.se
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This practice combined with discussion could 
certainly aid in sharpening skills.

Foto: Don Picker
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Cathrine 
Bernard
– 2021 ÅRS MOTTAGARE  
AV STIPENDIET FRÅN DE GOURÉT 
LITCHFIELDS MINNESFOND 

C athrine Bernard tilldelades 
stipendiet för sitt mångår-
iga arbete inom Svenska 
Trädföreningen och sina 

insatser för medlemstidningen 
Trädbladet. Cathrine har även varit 
tongivande vid framtagandet av olika 
standarder inom trädbranschen, däri-
bland SIS-standarden Trädvård Termer 
och definitioner. Hon har varit verk-
sam sedan 2000 och är också Sveriges 
första kvinnliga på heltid verksamma 
konsulterande arborist, samt är erkänt 
meriterad och erfaren. Cathrine är utbil-
dad arborist (Higher National Diploma 
in Arboriculture) och är även certifierad 
genom ISA.

Om stipendiaten
de Gourét och jag (Cathrine) har träf-
fats regelbundet under hela mitt ”träd-
yrkesliv” och jag minns honom med 
värme. Det var därför en stor ära att ta 
emot hans stipendium som delades ut i 
höstas för andra året.

Jag gick med i Svenska Trädföreningen 
i slutet av 90-talet och under en tid 
var jag aktiv i styrelsen och redak-
tionen för Trädbladet när den kom 
ut som pappers tidning. Svenska 

Trädföreningen fyller en viktig roll inom 
vår bransch och jag gläds mycket åt att 
föreningen har utvecklats och vuxit de 
senaste åren.

Mitt yrkesliv har verkligen inte varit en 
rak linje och det var egentligen slum-
pens förtjänst att jag 1996 plock-
ade upp mina släktingars yrkesval 
(Handelsträdgård) och började utbilda  
mig inom trädgård och odling. På 
Säbyholms naturbruksskola norr om 
Stockholm läste vi ämnet Beskärning 
och hade besök av Claes-Göran 
Lyktberg från Svenska Trädföreningen. 
Han föreläste medryckande och talade 
sig varm för ”Modern trädvård”. Jag 
blev helt såld och visste att det var 
”träddoktor” jag skulle bli till slut! 

Under tre spännande och läro-
rika år studerade jag till Higher 
National Diploma in Arboriculture på 
Myerscough College i England med 
ett års praktik på trädvårdsfirman 
Swingle Tree Care i USA. Praktikplatsen 
i Denver var mycket givande och gav 
mig en bred inblick i en bransch som 
var både annorlunda och mer utveck-
lad än i stora delar av Europa i slutet av 
90-talet.

Väl hemma i Sverige igen började jag 
arbeta som konsult på Trädmästarna 
i Stockholm. Arboristyrket var relativt 
nytt i Sverige på tidigt 2000-tal och vi 
som valt att verka som konsulterande 
arborister var inte så många. de Gourét 
var en av dem och han var alltid mycket 
stöttande och generös med sin kun-
skap och erfarenhet. 

Efter åtta år som anställd tog jag 
2008 klivet ut och startade Svartsjö 
Trädkonsult och där är jag idag. För 
tillfället arbetar jag främst som kon-
sult för Stockholms stad och dess 
förvaltningar.

Jag har haft turen att arbeta nära några 
av Sveriges främsta arborister och 
trädspecialister vilket gett mig fanta-
stisk erfarenhet och värdefull kunskap 
både inom trädvård och trädförvalt-
ning i stadsmiljö. De vidareutbild ningar 
och certifieringar jag har förskaffat mig 
genom Trädföreningen och ISA har 
också varit viktig för att utveckla min 
kompetens men även för att hålla mig 
uppdaterad och hålla kontakten med 
kollegor inom branschen. * 

Foto: C
arthrine Bernard
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Womens ArbCamp (WAC) är ett event för kvinnor, trans och icke binära 
arborister som är trädintresserade. Det första eventet arrangerades av Boel 

Hammarstrand och hölls 2016 utanför Birmingham i Storbritannien och drog till 
sig arton deltagare från sju olika länder. Därifrån har eventet växt och 2019 var 

det mer än 50 deltagare som träffades i Turku, Finland, för att klättra och umgås. 

Å r 2021 arrangerade Ann 
Elisabeth Jacobsen och 
Boel Hammarstrand WAC 
norr om Stockholm på 

mycket kort tid och hade runt 30 del-
tagare. Eventet som planeras för 2022 
kommer vara i Malmö regionen och vi 
hoppas på ett bra utbyte av kunskap, 
resurser och klättertillfällen.

Vad är Womens ArbCamp?
Womens ArbCamp är ett event för att 
sammanföra likatänkande, utbilda, roa 
och skapa kontakter inom branschen. 
WAC är inte ett arrangemang för att 
exkludera män, utan ett event för att 
inkludera kvinnor, trans och icke binära. 

På WAC ska du kunna vara dig själv 
utan att behöva känna att du måste 
bevisa till andra vad du går för. Du ska 
kunna känna att du är en i mängden, 
inte en given minoritet. 

Under årens lopp har WAC innehållit 
workshops med motorsågsunderhåll, 
utrustningsinspektion, klättringstekni-
ker, skogens biodiversitet och framtid. 
Det har även varit workshops i kastlina, 
spikskor, yoga, uppstigning, grenvand-
ring och rörelse i kronan. 2022 plane-
rar vi en rad olika aktiviteter, där en del 
”gammal godingar” kan dyka upp blan-
dat med nya spännande aktiviteter som 
kan passa både dig som vill klättra och 

dig som vill vara kvar med båda fötter-
na på jorden. WAC är ett event för alla 
trädintresserade, både från ett mark-
perspektiv men även från trädtoppar-
na. Vi planerar att ha aktiviteter både 
för den vana klättraren, men vi tänker 
även på nybörjaren, så känn inte att du 
måste ha någon förkunskap. Vi har haft 
allt från världsmästarinnor till dem som 
bara har velat prova på att klättra  
för att se om det var för dem. Alla är 
välkomna. 

Womens ArbCamp i Taiwan
WAC har även varit förebild för 
Womens ArbCamp in Taiwan – WACT 
2020 där 36 kvinnor från Taiwan och 

“PÅ VÅRA ARRANGEMANG 
SKA DU KUNNA VARA DIG 
SJÄLV UTAN ATT BEHÖVA 
KÄNNA ATT DU MÅSTE
BEVISA FÖR ANDRA VAD 
DU GÅR FÖR.”

BOEL HAMMARSTRAND

BOEL HAMMARSTRAND, ARBORIST 

– Jag är en resande arborist från Skåne som jobbar globalt med att främja 
kvinnliga arborister. Jag har jobbat som arborist sedan 2006 och hoppas resa 
världen runt en trädklättringstävling i taget. Mina nyckelord är "Purple Unicorn".

Boel på Instagram @boel87  
Womens ArbCamp på Instagram @womensarbcamp

Foto: M
ikaela O

lin

WAC
– WOMENS ARBCAMP

Foto: Truew
erk
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Sverige träffades och klättrade tillsam-
mans. WACT arrangerades av Sylvia 
Ren-han, Hsu och stöddes av 攀樹趣 – 
Climbing Tree och Weng, Heng Bin.

Om du är intresserad av att lära dig 
mer om arborism och trädklättring i 
Taiwan så har, Weng, Heng Bin (den 
första ISA-certifierade arboristen i 
Taiwan), skrivit en mycket detalje-
rad och lärorik bok 樹上看見的世界 – 
Världen sett från trädtoppen. Wengs 
stöd och passion för träd och stöd för 
kvinnor inom arboristvärlden är fas-
cinerande och levande. Sylvia är den 
yngsta kvinnliga arboristen i Taiwan 
och hennes arbete med att inspirera 
och föra samman Formosa-kvinnorna, 

Taiwans ursprungsbefolkning, i träden 
är så inspirerande. Tillsammans med 
攀樹趣 – Climbing Tree arbetar de båda 
hårt för att introducera trädklättring 
för elever både på en ung ålder, såväl 
som mogna studenter och arrangerar 
även evenemang för att föra samman 
samhället.

Viktigt för framtiden
Vi hoppas kunna fortsätta med  
WAC såväl som WACT för att stödja 
och uppmuntra kvinnor runt om 
 i världen att klättra i träd i en säker  
och vänlig miljö. 

Om du vill veta mer, sponsra eventet, 
hålla en workshop eller dela med dig av 

ditt största intresse inom träd,  
tveka inte att kontakta oss via  
boel87@hotmail.co.uk eller instagram 
@womensarbcamp. * 

Womens ArbCamp 2022 
kommer att hållas  
i Malmö 15-18 september.

Vi har haft allt från världsmästarinnor till dom som bara har 
velat prova på att klättra på eventen. Alla är välkomna!

Överst:  
2021 års WAC hölls 
vid Ekolsunds slott  
i Enköping. 

Vänster:  
Utsikt över  
Ekolunds slott

Höger: 
Grenvandring.

Fotograf samtliga 
bilder på uppslaget: 
Mikaela Olin

Säkerhet är A och O.

Flisning av grenar.

Daglig tillsyn av motorsågen.
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Hur ser ditt favoritträd ut? Är det tätt eller glest, lövfällan-
de eller städsegrönt, litet eller stort? Trädens morfologiska 
attribut påverkar dess möjlighet till att bidra. Ibland måste vi 
därför ”kill your darlings” när det kommer till växtval.

S å gott som samtliga  
vetenskapliga och populär-
vetenskapliga artiklar  
författade för att lyfta  
trädens betydelse inleds 

med att lista trädens roll i våra liv. Så 
även denna. Att träd påverkar lokal-
klimatet såväl som makroklimatet är 
intet nytt. De renar luften, fördröjer och 
minskar dagvatten, har en svalkande  
effekt i våra varma stadsrum och får 

oss att må bra. Stora och välmående  
träd påverkar mer än små och/eller 
i dålig vitalitet, och många träd gör 
större nytta än få. Trots denna vetskap 
är det ofta “trädet” i allmänhet som gör 
nyttan, sällan närmare beskrivet än 
just som livsform, vilket gör samtliga 
gröna funktioner gällande oavsett träd-
slag. Därför blir valet av träd ofta base-
rat på estetiska attribut snarare än de 
tekniska funktioner som de kan bidra 

med. Denna artikel slår därför ett slag 
för trädens funktionsbärande roll vad 
gäller de mer tekniska kvalitéerna i våra 
urbana miljöer och därför hur argument 
som teknisk funktion bör komma före 
prydnadsattribut, kanske nu mer än 
någonsin.

Bakgrund
Det råder koncensus bland klimat siarna 
– Sverige går mot ett varmare och  

blötare klimat, med ökad och mer inten-
siv nederbörd. Vidare vet vi att det i en 
hårdgjord och allt tätare stad finns få 
tillgängliga ytor för att lokalt hantera 
dagvatten. Istället leds vattnet till dag-
vattensystem, vilka vanligtvis är dimen-
sionerade för normala flöden och för 
en särskild, ej expanderande storlek på 
staden. Vid extrem väderlek löper dock 
konventionella dagvattensystem stor 
risk att överbelastas, med översväm-
ningar som följd. Ett föränderligt klimat 
och den ständigt växande staden ställer 
därför stora krav på att utjämna och för-
dröja vattenflöden lokalt.  

För att kunna nå miljökvalitets-
normerna i EU:s vattendirektiv behövs 
därför omfattande dagvattenåtgärder. 
I en satsning att nå dessa mål har flera 
svenska städer satt upp riktlinjer på 
att fördröja (och rena) upp till 20 mm 
nederbörd lokalt på privat mark,  
kvartersmark och på allmän platsmark, 
så kallat hållbar dagvattenhantering. 

Utöver skyfall spås även värmeböljor  
bli allt vanligare i framtiden. Våra 
bebyggda miljöer står därför inför stora 
utmaningar i att ta udden av framtida  
klimattoppar vilket kräver system 

för att utjämna och fördröja höga 
flöden, men även, och kanske främst, 
behövs en genomtänkt planering där 
klimat anpassning genomsyrar hela 
processen.
 
Staden som ståndort och 
blå(grön)grå-system därtill
Hållbar dagvattenhantering är ett 
samlingsnamn för alla åtgärder som 
används för att minska och fördröja 
dagvattenmängder för att på så sätt 
minska belastningen på ledningsnät 
och avloppsreningsverk. Det hård-
gjorda, icke permeabla stadsrummet 

Paraply och parasoll 
– ARGUMENT FÖR TRÄDENS TEKNISKA EGENSKAPER 

Ett föränderligt klimat och den ständigt  
växande staden ställer stora krav på  
att utjämna och fördröja vattenflöden lokalt.
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lämnar dock få möjligheter för lokalt 
omhändertagande av dagvatten, vidare 
är stadsrummet betydligt varmare än 
omkringliggande landsbygd. Adderar 
vi framtida klimatscenarier till de redan 
rådande ståndortsförutsättningarna blir 
det tydligt att extremväder såsom sky-
fall eller höga temperaturer kommer att 
drabba våra stadsmiljöer hårdast.

För att möta dessa framtida utmaningar 
byggs i stor omfattning regnbäddar eller 
hela BGG-system (blågröngrå) där stora 

mängder dagvatten ska kunna fördröjas i 
stadens vägkroppar. Systemen kali breras 
för att behandla och fördröja varierande  
mängd dagvatten och man kan med 
stor precision kalkylera hur stora flöden 
systemen kan hantera och fördröja. 
Problemen kommer dock vanligtvis när 
de gröna elementen ska inkorporeras i 
dessa. Då systemen vanligtvis belastas 
med ojämna vattenflöden är ståndorten  
fluktuerande vad gäller växttillgängligt 
vatten vilket ställer stora utmaningar 
på valet av växtmaterial. I utlandet har 

man långt mycket längre erfarenhet av 
att bygga regnbäddar, men utländska 
erfarenheter är till föga nytta då klimat-
förhållandena sällan är jämförbara med i 
Sverige rådande klimat. 

Då regnbäddar och BGG-system idag 
byggs i stor utsträckning är vi tvungna 
att ta till kvalificerade gissningar i fråga 
om växtmaterial. Vi har idag för kort 
erfarenhet gällande systemens lång-
siktighet vad gäller funktionell kapaci-
tet, renoveringsbehov och förmåga att 
husera växtmaterial. Vidare är två regn-
bäddar sällan jämförbara då konstruk-
tion, avrinningsyta, storlek och place-
ring påverkar ståndorten och därmed 
växternas möjlighet att utvecklas i  
bäddarna. Detta innebär att erfaren-
heter från en regnbädd sällan är appli-
cerbar i en annan. Systemen blir sna-
rare blågrå, och vi får helt enkelt hålla 
tummarna för att de med tiden även 
kan bli långsiktigt och hållbart gröna. 

Den bästa regnbädden är den 
som inte behövs
För att hantera framtida klimatför-
ändringar krävs därför ett holistiskt 
angreppsätt där alla bidrar till att jämna 
ut värmeböljor och fördröja och ta hand 
om dagvattnet, i privatträdgårdar, på 
kvartersmark och på allmän platsmark. 
Ett grepp på makronivå är att utöka 
krontäckningsgraden. Ju högre kron-
täckning desto mer skuggivande och 
svalkande strukturer och desto fler ytor 
som regnet fördröjs på innan det bela-
star dagvatten recipienterna. Trädens 
förmåga att fördröja dagvatten på 

ovanjordiska växtdelar kallas intercep-
tion, nära besläktat med engelskans 
intercept som översatt till svenska blir 
fånga upp eller hejda. Det räcker dock 
inte bara med att plantera nytt. Erik Lind 
påvisade i sitt examensarbete Hur grönt 
är ett stadsträd ? : ett stadsträds klima-
tavtryck ur ett livscykelperspektiv (2020) 
att plantskoleproducerade träd lämnar 
ett negativt klimatfotavtryck som efter 
plantering och etablering kan ta upp till 
16 år för trädet att kompensera. Det är 
därmed av största vikt med framgångs-
rik etablering och vidare måste vi också, 
kanske primärt, värna om de träden vi 
redan har och se till att alla växter växer. 

Vanligtvis stannar dock argumenten 
kring trädens styrkor på just makro-
nivå, vi drar alla träd över en kam och 
så länge vi har träd så kan vi skörda 
deras ekosystemtjänster. I arbe-
tet med att hantera framtida klimat-
utmaningar måste vi dock som inled-

ningsvis nämnts ha ett helhetstänk , 
där alla strukturer designas i detalj för 
att bidra. Vi behöver tänka lokalt och i 
detalj för att bidra på bästa sätt.

Träden som paraply  
och parasoll – skillnaden 
ligger i detaljerna
Även om alla träd bidrar till skugga 
och till interception gör träden jobbet 
olika bra. Träd med täta lövverk bidrar 
med djupare skugga och fler ytor att 
lagra vatten på jämfört med träd med 
glesa kronor. Städsegröna träd bidrar 
i regel mer än lövfällande träd, framfö-
rallt under vinterhalvåret. Det är också 
skillnad mellan olika arter av lövfäl-
lande träd, där träd med tät kronarki-
tektonik bidrar med mer skuggivande 
och regnhindrande strukturer jäm-
fört med gleskroniga träd. Johanna 
Deak Sjöman har genom studier av en 
rad löv fällande trädarter under såväl 
vinter- som sommarmånaderna illu-

Regnbädd, eller så kallad ”infiltration planter”,  
i Portland, Oregon. Växtbädden får stundtals ta 
emot stora mängder takvatten, men står torr mellan 
regns kurarna. Även fast växtbädden är relativt  
nyanlagd saknas redan flera av de vid anläggning 
planterade växterna.

Hur ser träd ut? Betänk morfologiska attribut (utöver estetiska) vid växtval! 
Träd med tät städsegrön bladskrud, horisontella grenvinklar och grov, djupt 
fårad bark kastar djupare skuggor och fångar upp mer nederbörd jämfört 
med arter med glesa kronstrukturer, upprätta grenvinklar och släta stammar. 

Då regnbäddar och BGG-system idag byggs i stor 
utsträckning är vi tvungna att ta till kvalificerade 
gissningar i fråga om växtmaterial.

strerat detta tydligt i flera vetenskapligt 
publicerade artiklar (Deak Sjöman et al. 
2021; Deak Sjöman et al. 2016). Även 
om studierna är långtifrån tillräckliga 
sett ur ett plantskolesortiments gedigna 
utbud ges det tydliga indikationer på att 
valet av trädart och sort kommer påver-
ka hur bra den skuggivande och regnhin-
drande effekten blir. Andra studier visar 
de städsegröna lövträden som allra bäst 
när det kommer till interception, tätt 
följda av de städsegröna barrträden. 

Siffrorna går dock isär beroende på 
vilka arter som jämförs, i vilka storlekar 
det är och var i världen studierna har 
utförts (Xiao & McPherson. 2002; Xiao 
et al. 2000; Li et al. 2016). Dessvärre 
tillåter Sveriges klimat (än så länge) få 
städsegröna lövträd. Barrträd däremot 
har vi gott om, och med studier som 
dessa att luta sig mot blir argumenten 
starka för fler städsegröna element i 
urbana sammanhang. 
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Grov bark gör skillnad
När det kommer till interception påver-
kar, utöver löv- och grentäthet, trädens 
arkitektonik och morfologiska attribut 
deras förmåga att fördröja och förhin-
dra dagvatten. Begreppet “stemflow” 
syftar till den mängd och den hastig-
het vatten rinner längs trädens stam 
och grenar. Träd med horisontellt satta 
grenar och med grova barkstrukturer 
fördröjer dagvattnet bättre jämfört  
med träd med slät bark och mer lodrätt 
ställda grenar. Som exempel har en 
studie där amerikansk bok (Fagus 
grandifolia) jämförts med tulpanträd 
(Liriodendron tulipfera) visat viktiga  
skillnader på att två olika trädarter i 
samma storlek skiljde sig markant vad 
gällde förmågan att hindra dagvatten 

via stemflow. Den amerikanska boken, 
i stort mycket lik vår inhemska bok 
(Fagus sylvatica), hade en interceptions-
kapacitet på ca 21,5% medan tulpanträ-
dets kapacitet uppnådde närmare 27,5%, 
vilket medförde en skillnad på cirka  
150 liter mer fördröjt dagvatten per regn-
tillfälle mellan arterna (Van Stan et. al. 
2015). Även två arter ur samma släkte 
kan markant skilja sig åt vad gäller den 
sammanslagna effekten av interception 
och stemflow (Livesley et al. 2014) vilket 
tydligt indikerar att växtvalet kommer 
påverka trädens förmåga att agera just 
som paraply eller parasoll!

Till detta tillkommer trädens samman-
lagda förmåga att ta hand om dag-
vatten, så kallat evapotranspiration. 

Den består dels av trädets förmåga att 
genom interception fördröja dagvatten 
på blad och stam, vatten som till viss 
del evaporerar från växtdelar utan att 
nå marken, och dels vattnet som tas 
upp av rötter och frigörs till atmo sfären 
via transpiration. Till detta kan även 
perkolationshastigheten längs med rot-
kanaler adderas för att måla en kom-
plett, om än väldigt avancerad, bild. 

Bygg stadsvegetation  
som tårtor 
Ju mer och tätare lövmassa desto 
bättre interception och högre tran-
spiration, vilket innebär mer svalka 
under varma sommardagar och fler hin-
drande strukturer vid regn. Som ovan 
nämnt finns det idag inte många städ-
segröna lövträd vi kan odla, även om 
man i södra Sverige laborerar med allt 
fler okonventionella arter görs kors-
tecknet inför varje vinter. Vi har där-
emot desto fler städsegröna lövbäran-
de buskar att använda oss av. Genom 
att inkorporera detta ofta förbisedda 
men täta och skuggtåliga skikt under 
träd i våra planteringar adderas ytter-
ligare ett interceptionslager, alltså ett av 
flera skikt som tillsammans fördröjer 
vattnet. Med fler vegetationskikt i våra 
urbana grönytor gör vi alltså nytta ifråga 
om lokalt omhändertagande av dag-
vatten, ett argument som sällan vägs in i 
designprocessen idag. Regnets väg från 
trädkronans, till buskens, till perennens, 
från det ena skiktet till det andra till det 
tredje, innan det slutligen når marken. 
Att föreställa sig varje grönyta som en 
tårta i flera lager och att addera vegeta-
tionskikt med argumentet interception 
blir inte bara en rolig utmaning utan 
kommer också bidra till grönare plante-
ringar. Lager på lager på lager, tänk alla 
årstider!

Alla bäckar små?
Dessvärre finns det idag inte tillräckliga data att luta 
sig mot i frågan om tillförlitliga jämförelser mellan 
trädarter, varken vad gäller stemflow, evapotran-
spiration, knappt heller verklig effekt vad gäller 
interception. Vidare är det diskutabelt hur mycket 
träden bidrar vid storm, då idag befintliga studier 
fram förallt är baserade på normala nederbörds-
mängder. Det saknas en stor mängd tillförlitliga data 
för att skapa en komplett bild över hur stor effekt-
skillnad olika trädarter har, även om det är tydligt att 
där finns en. Detta bör dock inte hindra oss från att 
redan idag väga in olika trädarters attribut i fråga 
om löv- och krontäthet under alla årstider såväl som 
arternas arkitektonik och stamkaraktärer vid varje 
enskilt växtval. Även om ett träd gör föga skillnad i 
makroperspektiv, kan det avsevärt påverka en plats 
lokalt, och förhindras alla bäckar små blir de sällan 
en stor å. Växtval gör skillnad, välj därför funktion 
framför favoriter. * 

En vanlig syn på bostads-
gårdar i länder med varmare 
klimat. Ett möjligt framtids-
scenario för svenska grön-
miljöer? Vegetation i flera 
skikt innebär en högre blad -
area per m2 vilket innebär  
fler regnhindrande och skugg-
givande strukturer. 

Rätt växt på rätt plats (enligt författaren).  
Här en katalpa kloss an en huskropp. 
Katalpan låter med sin glesa kronstruk-
tur solen värma huskroppen vintertid, men 
med sina stora blad och täta bladskrud 
skuggar och därmed svalkar den samma 
plats under varma sommardagar.
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Trädföreningen

- Det är förstås ett hed-
rande och inspirerande 
uppdrag att tillsammans 
med medlemmar och 

styrelse vara verksam som ord förande 
i en förening med fler än 900 medlem-
mar och som detta år firar 30 år. 

Fortsatt livskraftig förening
– Svenska Trädföreningens fortsatta 
utveckling och relevans för branschen 
såväl som dess medlemmar ser jag 
inte minst som ett resultat av alla tidi-

gare styrelsepersoner och ordföran-
den; deras engagemang, kunskap och 
förmåga att driva för branschen rele-
vanta frågor och projekt. Men en väl 
fungerande förening är såklart ytterst 
alla medlemmars förtjänst, genom den 
stöttning medlemskåren på olika sätt 
ger sin förening.
 – Från styrelsens sida upplever jag 
att det också har handlat om att göra 
allt vi kan för att förvalta arvet och 
samtidigt verka för att vara lyhörd inför 
all den värdefulla input vi får från fören-
ingens medlemmar. 

Nya arbetsformer
– Styrelsearbetet så långt jag kan 
blicka tillbaka har därtill präglats av en 
stor nyfikenhet på möjliga nya bransch-
främjande projekt och även en förmåga 
att omvärdera och i vissa delar förnya 
styrelsens olika arbetsformer.
 – Förnyelserna har varit mest påtag-
liga när det gäller dels styrelsens beslut 
2018 att engagera en verksamhetsle-
dare för att ta hand om före ningens 
löpande verksamhet. Resultatet av 
denna förändring ser vi tycker jag 
varje dag, inte minst i förmågan när 
det handlar om våra medlemsärenden 
och all administration av föreningens 
kurser. Något år senare valde styrel-
sen att organisera sitt arbete på ett nytt 
sätt. Styrelsens kommittéer bildades 
vilket bland annat har inneburit ett som 
styrelsen upplever bra fokus kring för-
eningens olika verksamhetsdelar. 

En stark community
– Många gemensamma värde ringar 
och god sammanhållning, det är så jag 
betraktar Svenska Trädföreningen, även 
under tiden före ordförande skapet. En 
sådan sammanhållning inom medlems-
kåren påverkar och inspirerar självfallet 
alla styrelser med uppdraget att leda 
medlemmarnas förening nu och vidare 
in i framtiden. Det är kort sagt också 
den kollegiala samvaron i styrelsen och 
i alla sammanhang där vi träffar före-
ningens medlemmar i givande samtal 
och diskussioner som är mycket av 
grunden till mitt eget beslut att anta 
utmaningen och förtroendet att verka 
som föreningens ordförande.

Ekonomi
– Pandemiåren, som vi nu förhopp-
ningsvis lämnat bakom oss, innebar 
självfallet en ofrånkomlig inbromsning. 
Föreningens aktiviteter och arrange-
mang kunde endast erbjudas i mindre 
omfattning och styrelsearbetet förlades 
till enbart digitala möten. Föreningens 
intäkter minskade men samtidigt kunde 
vi också skära ner ganska mycket på 
ett flertal interna omkostnader. Det har 
med det sagt, och glädjande nog, inte 
varit svårare ekonomiskt sett utan att 
vi kunnat hålla ut och nu vara redo när 
all ordinarie verksamhet kan återupp-
tas igen. 

Framtiden
– Ett ökande medlemsantal, fortsatt 

– NU OCH I FRAMTIDEN

intresse för våra kurser och arrange-
mang jämte den ovärderliga stött-
ningen från våra sponsorer innebär 
också att styrelsen ser positivt på före-
ningens framtid. 
 – Som ett resultat har vi därför 
också valt att delvis förnya och även 
utökat föreningens kursutbud. I start-
groparna befinner sig därtill ett projekt 
med syfte att digitalt kunna tillgänglig-
göra och administrera våra kurser på 
ett nytt sätt. 
 – Det faller sig naturligt att vi också 
ser positivt på antalet viktiga projekt 
som föreningen fortsatt kan stötta 
ekonomiskt eller driva i projektform 
på olika sätt. Framtiden för föreningen 
vilar förstås också på att frågor kring 
kunskapen om träden i våra stads-
miljöer på ett alltmer uppenbart sätt 
kommer fortsätta vara mycket relevant.
 – Den centrala och gemensamma 
frågan vi medlemmar samlats kring 
i före ningen har till sin natur och vik-
tiga betydelse i samhället också i sig 

ett inbyggt engagemang och intresse. 
Här tror jag vi alla finner drivkraften att 
fortsätta förbättra trädens villkor och 
vidhålla det kunskapsutbyte som är så 
tydligt i både föreningen och i allas vår 
arbetsvardag.

Ett frö såddes
– Pionjärerna som bildade Svenska 
Trädföreningen för 30 år sedan sådde 
ett frö i syfte att höja kunskaps nivån 
om träd i urbana miljöer. Till en början 
en ung planta som fick goda livs förut-
sättningar och som vi medlemmar fort-
satt och med tacksamhet kan skörda 
frukterna av idag och i framtiden. * 

Redaktionen för Trädbladet ställde frågan kring ordförandens tankar 
om föreningen nu och i framtiden och vad uppdraget att leda styrelsens 

arbete har gett och fortsatt ger. 

Pionjärerna som bildade Svenska Trädföreningen  
för 30 år sedan sådde ett frö som kan skörda frukterna 
av idag och i framtiden.

Peter Sandberg, ordförande i Svenska 
Trädföreningen, har varit aktiv i styrelsen 
sedan mars 2018.

TEXT:  
ANNELI ERSON 
styrelsemedlem  
i Svenska 
trädföreningen

Närvarande styrelsemedlemmar  
på styrelsemöte i Jönköping 26 april.

Foto: Johan Ö
stberg

Glöm inte vad ditt  
medlemskap i Svenska 
Trädföreningen kan ge dig 
i form av nätverkande och 
kunskapsutbyte. 

Inte medlem än?  
Här tecknar du ditt medlem-
skap: www.tradforeningen.
org/bli-medlem/
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Pollinatörerna
– BETYDELSEN AV INSEKTSPOLLINERADE TRÄDARTER

Ungefär en tredjedel av våra arter av vilda bin i Sverige är idag 
rödlistade. Vilda pollinerande insekter minskar i förekomst och 
mångfald. En drivande faktor till denna trend är en förändrad 

markanvändning och ett intensifierat jordbruk.

Städer har historiskt setts som 
biologiska öknar där urbanise-
ring anses vara ett av de största 
hoten mot biologisk mångfald. 

Omgivna av alltmer homogena jord-
brukslandskap är det dock möjligt att 
städer kan utgöra viktiga habitat för 
pollinerande insekter. I städer är träd 
en viktig komponent då de bidrar med 
en rad olika ekosystemtjänster. Det är 
därför intressant att studera hur en 
välplanerad trädplantering samtidigt 
kan gynna våra hotade pollinatörer.

Insektspollinerade trädarter 
Det första steget för att gynna pollina-
törerna är att välja insektspollinerade 
trädarter framför vindpollinerade.  
Detta skulle dessutom kunna vara för-
delaktigt för pollenallergiker. I Sverige 
är våra vilda bin aktiva från vår till tidig 
höst och under denna tid är olika arter 

aktiva under olika perioder. För att sta-
dens träd ska tillgodose en mångfald 
av bin bör därmed nektar och pollen 
finnas tillgängligt från dessa under 
hela denna säsong. Då gäller det att 
välja olika arter som blommar under 
olika delar av säsongen. Ett exempel 

på en viktig art som blommar tidigt och 
förser pollinatörer med mycket nektar 
och pollen av god kvalitet är sälgen 
(Salix caprea). För exempelvis humlor 
– som faktiskt är vilda bin – är det vik-
tigt att det finns tillgänglig föda under 
våren då drottningar etablerar nya kolo-
nier och under juli då kolonierna är som 
störst. I juli blommar lindarna, släktet 
Tilia, och förser bin med föda.

Eftersom pollinerande insekter har olika 
form, till exempel på sina mundelar, 
behövs det en artrikedom av växter för 
att det ska finnas blommor som passar 
alla pollinerare. En artrikedom av växter 
är också viktigt för att kunna bevara 
arter av pollinerare som enbart födo-
söker hos ett fåtal arter. Vid en närma-
re genomgång av artrikedom av träden 
i Malmö kan man se att det står många 
träd av samma art nära varandra, 

Träds betydelse för pollinatörer bör inte glömmas bort i stadsplanering 
och jämfört med örtartad flora kan de faktiskt bidra med en högre densitet 
av blommor tack vare deras 3D-struktur.

Camilla Bernhardsson har studerat vid masterprogrammet Naturvård och 
bevarandebiologi vid Lunds universitet. Hennes examensarbete där hon  
studerade hur bra träden i Malmö stad förser vilda bin med mat, undersökte 
hon tillgången av nektar och pollen både över säsong och geografiskt i staden. 

CAMILLA BERNHARDSSON,  
BIOLOG, TIDIGARE STUDENT, LUNDS UNIVERSITET

I städer är det vanligt att exotiska trädarter planteras. 
När det kommer till att ha blommande träd under hela 
säsongen kan exotiska arter spela en avgörande roll.

Foto: Camilla Bernhardsson

exempelvis längs vägar. Det må vara 
estetiskt tilltalande för människor, men 
ur ett naturvårdsperspektiv skulle det 
vara önskvärt med en högre diversitet.

Exoterna spelar  
en avgörande roll
I städer är det vanligt att exotiska 
trädarter planteras. När det kommer 
till att ha blommande träd under hela 
säsongen kan exotiska arter spela 
en avgörande roll. Under min studie 
av Malmös träd visades att bland de 
inhemska träden fanns arter som 
blommar till och med juli, medan av de 
exotiska arterna fanns de som blom-
mar fram till september. Om träd ska 
tillgodose pollinatörer senare under 

säsongen kan det därmed vara nödvän-
digt att använda sig av exotiska arter. 
En förekommande art i Malmö stad 
som blommar sent under säsongen, 
augusti–september, är falskt korkträd 
(Tetradium (Euodia) daniellii). Denna 
art har visats vara attraktiv för bin och 
skulle därmed kunna vara ett alter-
nativ för att bidra med föda från träd 
senare under säsongen. Andra exoti-
ska arter som skulle kunna vara bra för 
pollinatörer är kinesträd (Koelreuteria 
paniculata), pagodträd (Styphnolobium 
japonicum) och jättearalia (Kalopanax 
septemlobus).

Vildbinas begränsade flygradie
Nektar och pollen bör finnas tillgäng-

ligt i tillräcklig mängd inom det område 
som pollinatörer rör sig under flyg-
säsongen. Medellängden för ett vildbis 
flygradie är ungefär 500 meter. Vissa 
bin är generalister och födo söker på 
flera olika arter av växter och en del 
födosöker endast på närbesläktade 
arter som till exempel på arter inom 
familjen Fabacaceae eller på släktet 
Salix. För att en stads träd ska kunna 
tillgodose en mångfald av bin behövs 
därmed en mångfald av trädarter även 
ur denna synpunkt. *

Foto: C
am

illa Bernhardsson
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Träddagarna 
– U R E N S T Y R E L S E M E D L E M S P E R S P E K T I V

2021 i Göteborg

Lisebergsområdet 
hade Halloween-
tema och hela 30 000 
pumpor smyckade 
anläggningen. 

J ag startade extra tidigt hem-
ifrån denna morgon med för-
väntan och spänning, vad är 
det jag kommer att få uppleva?  

Ja, det är faktiskt så, hur det än må 
låta i mångas öron att jag aldrig hade 
varit på Träddagarna och nu skulle jag 
inte bara vara deltagare utan dessutom 
få delta i förberedelserna inför detta 
arrangemang.

Till alla gästande föreläsare och sty-
relsemedlemmar gavs det en rund-
tur av Pär Lerjebo, avdelningschef 
på Lisebergs parkservice inne på 
Lisebergs anläggning. Intressant att 
få se vad som kan vara utmaningar 
för en nöjespark när det önskas grön-
ska men samtidigt skall tas hänsyn till 
varje attraktions säkerhet och beskaf-
fenhet. Efter en värmande lunch ihop 
med föreläsarna höll styrelsen årets 
sista styrelse möte medan de andra fick 
en guidad tur av Örjan Ståhl i Göteborg 
med fokus på de stora trädflyttar som 
skett i projektet för Västlänken. 

Styrelsen jobbar sig punktligt genom 
dagens agenda för att sedan direkt ge 
sig i kast med att ställa ordning inför 
morgondagens första konferensdag. 
Påsar packades, bord till utställarna 
ställdes fram, scenen dekorerades och 
arrangerades. En del utställare kom 
och förberedde sina montrar inför mor-

gondagen, glada tillrop och hjälpsam-
het blandades med förväntan. 

Lite småtrött avnjöts en riktigt god 
middag med styrelsen och många av 
gästföreläsarna.Vilka fantastiska sam-
talsämnen som avhandlades på borden 
när den lilla restaurangen fylldes med 
nätverkande kollegor från olika håll i värl-
den, alla med samma intressen i träd.
 
Drygt 350 personer alla med samma 
grundintresse samlades under dessa 
två dagar för att nätverka och lyssna 
till inspirerande talare från olika delar 
av världen. Att vi haft sparsamt med 
socialkontakt den senaste tiden med 
anledning av den pågående pandemin 
märktes av, glädjen att få träffas utan-
för datorskärmen var uppenbar.

Själv tog jag chansen att lyssna 
till nästan alla talare som fanns på 
schemat, några som satte lite extra 
tankar och inspiration i mig var Cecil 
Konijnendijk som talade om 3-30-300 
regeln, det här kommer att bli något 
vi talar om länge framöver tänkte jag 
direkt...och ja nu några månader efter-
åt kan jag konstatera att så har det 
blivit, jag ser tankesättet titt som tätt 
på LinkedIn. 

Sophie Nitoslawski, en fängslande 
talare som med en charmerande vana 

Lisebergsområdet 
hade Halloween-
tema och hela 30 000 
pumpor smyckade 
anläggningen. 

Henrik gav oss avslutningsvis 
perspektiv på hållbart trädval 
och vikten av spårbarhet.

Pär Lerjebo visar upp Lisebergs 
utmaningar med vegetation 
ihop med attraktionerna.

 Sophie Nitoslawski höll vant en 
presentation om smart teknologi 
för vår gröna infrastruktur.

Karin upplyser oss om särskilt 
skyddsvärda träd och det nya 
åtgärdsprogrammet.

tog oss med till Vancouver och hennes 
arbetslags arbete med att utveckla  
teknologi och metoder som hjälper till 
med bland annat kartläggningen av 
grönskan i staden. 

Dag två som var de svenska talarnas 
dag, lyssnade jag lite extra noga på Karin 
Sandbergs föreläsning om åtgärdspro-
grammet för skyddsvärda träd. Det är 
ett på så många sätt viktigt åtgärds-
program och tänker på den artikel som 
hon publicerade i förra numret av träd-
bladet. Har ni inte läst den än så gör det! 

När Henrik Sjöman avslutningsvis 
redovisar för hur stor betydelse våra 
plantskolors arbete har för ett håll-
bart trädval inser jag att det finns så 
mycket kvar att arbeta vidare med i 
dessa ämnen som har förenat oss alla 
i två dagar. Jag är på många sätt full-
proppad med energi och glädje över att 
ha deltagit på dessa, mina första men 
absolut inte sista Träddagar. * 

TEXT:  
ANNELI ERSON 
styrelsemedlem  
i Svenska 
trädföreningen
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Behovet av att kvantifiera trädens positiva egenskaper ökar hela tiden. Detta är inget 
som är unikt för just vår bransch utan alla verksamheter förväntas på olika sätt kunna 

kvantifiera vad de gör och hur deras olika verksamheter går. Ett av våra viktigaste 
redskap i detta arbete är i-Tree, i synnerhet verktygen i-Tree Eco och i-Tree Canopy.

i -Tree, i-Tree Eco och i-Tree Canopy, 
vad är skillnaden? Ofta slänger 
vi oss lite förenklat med termen 
i-Tree, exempelvis att en stad gjort 

en i-Tree undersökning eller att i-Tree 
visat på något, men i-Tree är egentligen 
namnet på flera olika digitala verktyg. 

• i-Tree Canopy – Beräkning av den 
procentuella ytan av ett område 
som är täckt av trädkronor, vilket 
genomförs genom att slumpvis 
utvalda punkter på satellitbilder från 
Google maps tolkas av en person. 

I det mycket kända projektet i-Tree 
Sverige var det just i-Tree Eco som 
användes för att beräkna ekosystem-
tjänsterna som träden bidrog med. Men 
vad har hänt sedan projekt avslutades 
för två år sedan? 
 

Tre olika projekt
Nedan finns tre olika projekt där förval-
tare på olika sätt använt i-Tree Eco för 
att lyfta värdet av träd på olika sätt. Min 
förhoppning är att dessa exempel kan 
fungera som en inspiration för alla som 
arbetar med träd i urbana miljöer. 

Kalmar kyrkogårdsförvaltning
Alla historier har en början och när det 
gäller användandet av i-Tree Eco i Sverige 
så är detta Kalmar kyrkogårdsförvalt-
ning. Här användes i-Tree Eco för första 
gången på ett mer systematiskt sätt i 
Sverige. Projektet gick ut på att kvantita-
tivt beräkna mängden ekosystemtjänster 
som träden på Södra och Norra kyrko-
gården i Kalmar producerar. Projektet 
var, ett i dag sett relativt vanligt i-Tree Eco 
projekt, men när det genomfördes 2018 
så var det något av ett pilotprojekt. 

Det som blev särskilt intressant i detta 
projekt var hur olika metoder kunde 
användas för att förenkla arbetet, och 
hur förvaltningen valde att använda 
informationen för att öka kunskapen 
kring trädens betydelse hos kommu-
nens invånare. 

Södra kyrkogården består till stora 
delar av jämnåriga träd som är unge-
fär lika stora, av samma art och som 
skötts på liknande sätt. Detta gjorde att 
datainsamlingen gick betydligt snab-
bare än om det hade varit ett mer varie-
rat trädbestånd. 

Norra kyrkogården var betydligt mer 
komplex med en stor variation av mil-

i-Tree 
– HUR ANVÄNDS DET I SVERIGE IDAG?

Fem vuxna björkar 
i Umeå plantera-
de på 1970-talet 
har tagit upp lika 
mycket koldioxid 
som en flygresa till 
Stockholm, eller en 
bilresa runt halva 
jorden. 

Illustration:  
Axel Thorén 
Lindgren.

Det är ungefär som Office-paketet som 
ju innehåller flera olika programvaror. 

För oss i Sverige är det primärt två 
verktyg som är aktuella: i-Tree Eco och 
i-Tree Canopy. Mycket kort så går det 
att sammanfatta de två verktygen: 

• i-Tree Eco – Kvantitativ beräkning av 
träds ekosystemtjänster, ofta base-
rat på individnivå, men med hjälp av 
större inventeringar och/eller prov-
ytor går det även att göra beräk-
ningar för större områden såsom  
en hel park, stad eller kommun. 

jöer, trädarter och trädstorlekar. För att 
inte behöva lägga allt för mycket tid på 
att inventera träden användes en kom-
bination av fullständiga inventeringar  
av vissa områden tillsammans med 
provytor på de mer skogliga områdena.  
Med utgångspunkt från områdenas 
storlek, sammanräknades hur mycket 
ekosystemtjänster som hela träd-
beståndet gav upphov till. 

Efter att värderingen var gjord kom det 
mest intressanta med just detta pro-
jekt och det var hur denna värdefulla 
informa tion kommunicerades ut till  
allmänhet och politiker. Detta genom-
fördes genom en presentation för 
kyrkopolitikerna och en pressin-
bjudan som skickades till de lokala 
tidningarna. 

Tack vare goda kontakter och ett tyd-
ligt budskap resulterade denna press-
inbjudan i två längre artiklar där  
rubrikerna tydligt visade på trädens 
värde. En av rubrikerna var den helt 
fanta stiska ”Kyrkogårdarnas träd gör 
Kalmarborna friskare”. 

Malmö
I Malmö genomfördes en i-Tree Eco 
beräkning på 15 träd under 2020. 

Beräkningen gjordes med målet att 
skapa de första trädskyltarna i Sverige 
och på så sätt öka kunskapen kring 
träd bland stadens invånare. 

De 15 träden valdes ut på platser där 
många människor rör sig och gärna 
stannar upp, exempelvis på lekplat-
ser, torg och busshållplatser. Tanken 
var alltså att privatpersoner, genom att 
läsa skyltarna, skulle få en ökad förstå-
else för hur träden hjälper till att göra 
stadsmiljön bättre. Informationen på 
skyltarna var därför mycket kvantita-
tiv och även kopplad till oss människor, 
såsom syreproduktionen i jämförel-
se med hur mycket syre en människa 
behöver och koldioxidinlagringen i jäm-
förelse med utsläppen från en bil. 

Skyltarna fick ett mycket varmt välkom-
nande och de fick ett stort antal del-
ningar och kommentarer på sociala  
media. En intressant reaktion var att 
många som ringde in till kommunen, 
exempelvis för att fråga om bygglov, 
även berättade för receptionisterna  
att de uppskattade skyltarna. Skyltarna 
blev alltså en kommunikationskanal  
för människor att uttrycka positiva  
saker kring träd, vilket tyvärr annars  
ofta saknas. 

Foto: N
ina Ingvarsson

Skötsel är central för  
att bevara stora träd i staden.

Trädbladet  NR 1 •  2022 Trädbladet  NR 1 •  2022 4140



Billbäcks odlar kvalitetsträd som förskönar städer och landskap. 
Kontakta oss för offert eller sortimentsförslag till ert gröna projekt idag!

billbacks.se

En vanlig fråga kring skyltarna vanda-
lism, vilket vi också var oroliga för, men 
resultatet var positivt nog att skyltarna 
i mycket stor utsträckning fick vara 
i fred. Nästan alla skyltar fanns kvar 
efter tre-fyra månader och många var 
även kvar runt 9-10 månader efter kam-
panjens start. 

Efter att Malmö hängde upp de första 
skyltarna har ett flertal förvaltare runt 
om i Sverige valt att genomföra liknande 
kampanjer och det är nog bara fantasin 
som sätter gränserna för hur i-Tree Eco 
kan användas för att marknadsföra träd.

Umeå 
En av de städer som kommit längst 
med i-Tree i Sverige är Umeå. Markus 
Pettersson som arbetar med träd för 
Umeå kommun, har därför författat  
följande text som beskriver arbetet i 
just Umeå. 

Det började med rapporten ”i-Tree 
Sverige” och hur vi skulle kommunicera 
denna fakta som genererades från den. 
Det första steget för oss blev att arbeta 
med att förtydliga de resultat som rap-
porten gav. Vi ville så tydligt som möj-
ligt kommunicera ut vikten av träd i 
staden, och dom tre resultaten som 
vi valde att presentera var dagvatten-
fördröjning, partikelrening och koldiox-
idupptag. Vårt primära budskap var att 
spara och förvalta de stora träd vi har 
idag, eftersom de utför de största eko-
systemtjänsterna. Detta mot bakgrund 
av att Umeå just nu genomgår en för-

tätningsprocess där komplettering av 
den befintliga stadens bebyggelse är en 
bärande strategi. Genom i-Tree Eco tog 
vi fram exempel på vad stora träd utför 
jämfört med nyplanterade, samt kom-
pletterade med egna illustrationer (se 
sida 40) som är anpassade till Umeå.

Vi kommunicerade resultaten internt i 
kommunen; för olika förvaltningar som 
på något sätt hanterar träd och för poli-
tiken, där informationen har tagits emot 
med stort intresse. 

En 100-årig strategi för Umeå
Som komplement till i-Tree resultaten 
har vi sammanställt en rapport på hur 
många gatuträd respektive parkträd vi 
måste plantera varje år för att be hålla  
antalet stadsträd över 100 år. i-Tree  
rapporten tillsammans med denna  
rapport ledde till ett förslag om att 
kompletteringsplantera träd på träd-
fattiga ytor mellan bostadsområden 
och hårt trafikerade vägar. Förslaget 
lyftes till politiken när medel för klimat-
anpassning anslogs i början av 2022. 
Medlen har avsatts för de närmsta  
4 åren, där trädplantering blir en av de 
största posterna. 

I detta klimatträdsprojekt har vi valt att 
fördela träd mellan stamträd och ung-
träd beroende på växtplats. Artval har 
varierat beroende på vilken ekosys-
temtjänst som har varit viktigast. De 
huvudsakliga kvalitéerna vi vill åt är att 
få ett effektivt skydd mot luftförore-
ningar med salttålighet vid plantering 

nära bilvägar, träd som snabbt skapar 
en kronvolym samt träd som kan bli 
gamla. Detta har resulterat i en lista på 
sjutton olika arter och sorter för 2022. 
Totalt planerar Umeå kommun att plan-
tera 1100 träd på fyra år inom ramen 
för projektet. Vi arbetar också för en 
guidad trädvandring till sommaren 
2022 där befintliga träds ekosystem-
tjänster kommer att redovisas.

Slutsatser & Reflektion
Användningen av i-Tree Eco och i-Tree 
Canopy är fortfarande i sin linda i 
Sverige, men vi ser redan nu hur fler 
och fler förvaltare börjar använda 
dessa fantastiska program, som även 
är helt gratis. Vi behöver arbeta mer 
med att dela med oss av våra erfaren-
heter och kommunicera ut resultatet 
från våra i-Treeberäkningar så att vi kan 
få fler att förstå värdet av träd. *

Motorsågs- och röjsågsutbildning
på alla nivåer för professionella användare.
www.nordfor.se

i-Tree analys  
i Umeå
Jämförelse 
mellan ett 
vuxet och ett 
nyplanterat träd.

i-Tree Sverige
För strategiskt arbete med  

träds ekosystemtjänster

i-Tree Eco-beräkning
för Ryhov sjukhusområde

Rapport sammanställd av:

Johan Östberg, docent 

Landskapsingenjör J. Östberg AB 

0709-10 81 01 

info@tradkonsult.se 

www.tradkonsult.se
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S P O N S O R E R N A  P R E S E N T E R A R  S I G :  VERMEER VIKING

Svenska  
Trädföreningens
tidning

Trädföreningen hälsar  
nya sponsorer välkomna!

ISA 2022 
Trädbladet har träffat  
Johan Östberg bakom  
kulisserna

Paraply  
och parasoll 
– ARGUMENT FÖR  
TRÄDENS TEKNISKA  
EGENSKAPER 

Womens ArbCamp 
BOEL HAMMARSTRAND:

ETT GOTT INTRYCK? 
Får du inte dina rapporter, annonser och Powerpoint-
presentationer att lyfta? Innehållet är viktigt,  
men för att locka till läsning så behövs en bra layout. 

Vi har redan hjälpt flera medlemsföretag med  
en tillgänglig och tilltalande design, och har nu också  
fått förtroendet att formge Trädbladet.

Vill du också ha hjälp med att lyfta ditt material? 
Hör då av dig till Morten  

på morten@ravnbo.com! 

MARKUS 
PETTERSSON  
landskapsingenjör, 
Umeå kommun  
(författare till texten 
om Umeå). 

TEXT: 
JOHAN 
ÖSTBERG 
landskaps ingenjör  
och docent  
på Trädkontoret.

Ekosystemtjänst 1 vuxen björk vid 
Assistentvägen med 
stamomfång 139 cm

1 nyplanterad björk med 
stamomfång 18-20 cm

Andel utförda ekosystemtjänster 
som ett nyplanterat träd utför  
i jämförelse mot ett vuxet träd

Minskning av 
luftföroreningar:

0,24 kg/år 0,03 kg/år 10,90 %

Total kolinlagring: 764,00 kg 5,20 kg 0,68 %

Kolupptagning: 25,14 kg/år 1,36 kg/år 5,42 %

Produktion av syre: 67,06 kg/år 3,62 kg/år 5,40 %

Minskad ytavrinning: 0,63 m2/år 0,07 m2/år 11,03 %
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www.jacksonstradvard.se

GÖTEBORG  
076 633 33 90 
infovast@jtvab.se 
 

STOCKHOLM  
08 410 470 70
info@jtvab.se 

TRÄDVÅRD 
 BIOENERGI   

NATURVÅRD 

SKARABORG 
076 633 33 90 
infovast@jtvab.se 
 

Vermeer Viking är den officiella återförsäljaren av Vermeers 
maskinprogram & produkter i Sverige och Norge. Vårt mål är  

att förse våra kunder med högklassig, personlig service, maskiner 
av hög kvalitet samt projektlösningar.

SPONSORERNA PRESENTER AR SIG: 

Vermeer Viking

F amiljeföretaget med kundrela-
tioner som främsta fokus  
började år 2011 att leverera 
högkvalitativa maskiner, per-

sonlig service och projektlösningar i 
Sverige. Vermeer Viking har ett centralt 
läge i Askersund, Sverige och i Mysen, 
Norge. Företaget har vid ett flertal  
tillfällen hedrats med både interna  
och lokala utmärkelser och priser. 

Vermeer är marknadsledande inom 
stubbfräsning och säljer ett brett  
sortiment av maskiner för arborister,  
entreprenörer och trädvårdsföretag. 
I vårt sortimkent finns bland annat 
stubbfräsar (både hjul- och band-
gående), flishuggar för bearbetning  
av träd och kvistar och skidsteer  
redskapsbärare som förser operatörer 
med hög prestanda, kvalitet och  
säkerhet. Flera av maskinerna vi säljer 
hjälper arborister och trädvårdsföretag 
i sin vardag med fräsning, flisning, lyft 
och ergonomi med mera. 

Vi har olika storlekar på maskinerna 
(fräsradie, inmatningsdiameter, kraft 
mm), med olika egenskaper och till-
behör för att matcha just ditt företags 
behov och bidra till en mer produktiv 
och kostnadseffektiv vardag. Utöver 
vårt maskinprogram för trädvård finns 
bland annat maskiner för andra bran-
scher såsom bioenergi (kross-, flis- och 
sortering). 

Vi har ett väl tilltaget reservdelslager i 
Sverige med serviceinriktad personal 
och utöver det, snabba leveranser  
från centrallagret i Nederländerna och 
fabriken i USA. Våra mekaniker och  
säljare är utbildade produktspecialister 
genom både interna och externa utbild-
ningar och vi stävar alltid efter att ge 
våra kunder en trygg affär med snabb  
support. Vi tillhandahåller även 
skräddar  sydda finanslösningar tillsam-
mans med den världsledande finans-
partnern inom branschen.
 
 

Vid köp av maskin erbjuder vi utbild-
ning samt uppföljning och support av 
våra utbildade specialister. Det vi säljer 
är inte bara en maskin, utan snarare  
en långvarig och pålitlig relation.  
Sedan 2021 erbjuder vi även flishuggar 
från GTS som finns i ett flertal mindre 
modeller än Vermeers. 

Välkommen att boka tid för visning  
av maskiner!

Kontakt:
Vermeer Viking 
Parkgatan 15D 
696 33 Askersund
info@vermeerviking.se
vermeerviking.se 
0583-75 74 75
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– Hej PerOla! Vad trevligt att få läsa om popplar som inte 
är så populära nu för tiden. Kan du berätta lite om hur 
poppelns status i Sverige har ändrats genom tiderna? 
 – Det är nog ganska svalt intresse för popplar idag. 
Förr användes poppeln till läplanteringar och under  
perioden 1880–1930 ansågs poppeln exotisk med dess 
bladgrönska och former.

– Hur kom det sig att det blev just poppelarter  
och poppelstorer som togs upp via Poms Träd-  
och buskupprop 2007? 
 – Det var mest en tillfällighet att det blev just popplar. 
Orsaken var egentligen på grund av exploateringsprojekt 
i Stockholm där vi var osäkra på vad det var för arter och 
sorter. Tyska och holländska källor var svåra att använda  
sig av, så då kontaktade vi Rune Bengtsson på SLU.  
I samma veva hade Helsingfors inventerat deras poppel-
bestånd som vi fick referensmaterial från och som vi tog 
till genbanken i Alnarp. Genom referensmaterialet och 
foton har vi sedan kunnat artbestämma träden. *
Text: MARKUS PETTERSSON, Svenska Trädföreningen

Nästan inget trädsläkte har fått så dåligt rykte de senaste 
årtionden som poppelsläktet. Rotinträngning, fragila grenar och 
allmänt mossiga. Poppeln har genomgått en resa från att vara 
eftertraktade och exotiska till att vara tvivelaktiga i moderna tidens 
trädplanteringar. Nu uppmärksammas poppeln i ny bok.

Mångårigt arbete  
för Stockholms stad
Bokens författare PerOla 
Fritzon arbetade innan pen-
sionen som parkansva-
rig i Stockholms innerstad. 
Med yrkeserfarenheter från 
Tyskland och trädgårdsutbild-
ning från Söråker i Medelpad 
och skånska Alnarp kom han 
sedan att arbeta 30 år i stads-
trädens tjänst i Stockholm. 
Genom ett gemensamt 
intresse för parklindar kom 
han i kontakt med Rune 
Bengtsson vid SLU Alnarp och 
Programmet för odlad mång-
falds inventeringar.

Erfarenheter  
som blev en bok
Efter många års provodling i 
fält presenterar PerOla Fritzon 
i sin bok bilder och iakttagelser 
de 46 träd som nu bevaras i 
Nationella genbanken i Alnarp. 
I en introduktion ges en histo-
rik över popplarnas svenska 
odlingshistoria. Författarens 
många bilder på de ståtliga 
ursprungsträden, som i många 
fall nu är fällda, presenteras 
vid sidan av karaktärer typiska 
för de många olika arter och 
sorter som odlats.

Popplar  
uppmärksammas i ny bok

Vi vill tacka alla våra sponsorer som bidrar! 
Önskar du bli sponsor till Svenska Trädföreningen, kontakta info@tradforeningen.org

Värdefullt träd 
med diger 
användningshistoria
Popplarnas enorma växt-
kraft gör dem fascinerande, 
användbara och värdefulla, 
både i skog, park och träd-
gård. Släktet inkluderar såväl 
välkända stadsträd som flitigt 
använts i alléer och i landskap 
världen över. Vidare skildras 
ovanligare hybrider skapade  
och tillvaratagna i bota niska 
trädgårdar där arter från olika 
delar av världen mötts och 
hybridiserats. I denna bok 
inbjuds du att lära känna våra 
äldsta magnifika svartpopplar, 
balsamdoftande popplar från 
öst och väst, jämte använd bara 
hybrider ur vårt hortikultu rella 
kulturarv. Denna publikation är 
den första presentationen av 
växtmaterialet som invente-
rades genom Poms Träd- och 
buskupprop. *

Text & Foto: ERIK DE VAHL,  

genbankskurator för fleråriga 

köksväxter vid Nationella  

genbanken. Institutionen för  

landskapsarkitektur, planering  

och förvaltning, SLU.
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2022 • 25-27 april  TRAQ i Malmö 
 • 27 april  VETcert på Vårdnäs
 • 28 april  TRAQ-uppdatering i Malmö
 • 5 maj  Trädinventering i Göteborg 
 • 10 maj  Grundläggande besiktning i Göteborg
 • 13-15 maj  SM i Trädklättring i Malmö
 • 29-30 augusti  Grundläggande besiktning i Skellefteå
 • 9-11 september  TRAQ i Malmö
 • 9-14 september  VM i Trädklättring och ISA´s stora konferens
 • 15-18 september  Womens Arb Camp i Malmö
 • 22 september  Första hjälpen och HLR för arborister, Kungälv
 • 23 september  Räddningskurs för arborister, Kungälv
 • 24 september  ETW-Certifiering i Kungälv
 • 28 september  Svampkurs i Stockholm
 • 29 september  Rapportskrivande – avancerad kurs, Digital
 • 5 oktober  Skydd av träd och ståndortsförbättring i Linköping
 • 6 oktober  i-Tree – analysera och använda data, Digitalt
 • 13 oktober  Grundläggande markkunskap
 • 2 november  Träddag i Stockholm (OBS! Endast en dag)

2023 • 7-8 november  Träddagarna i Malmö

2024 • November  Träddagarna – mer information  
  kommer inom kort

Vill du att vi håller en kurs i din stad/region? Vi arrangerar gärna uppdragskurser om det  
finns tillräckligt underlag. Kontakta oss på info@tradforeningen.org för mer information.

Våra arrangemang
Nedan finns de arrangemang som än så länge är inplanerade. Vi arbetar 

kontinuerligt med att ta fram fler kurser så håll utkik i vår kalender.


