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The Gardener's Tree Inventory: A Method Study to Assess Values, Risk and 
Diversity 

ABSTRACT 

This thesis’ focus is on the gardeners methods of how to work with trees, with a broad focus 
on biological diversity, risk and cultural-historical values. It tries to find the answer to what 
the gardeners professional knowledge must be and if there is any standards or models that can 
be of use for the gardener. The study also includes an interview with experts on tree-
management and a cultural-historical viewpoint. The goal of the study is to give a greater 
nuance on the work with trees. Especially veteran trees with high natural values in the 
cultural-historical important facilities. This is to make a clear example of the difficulties that 
can arise in these types of environments with an attempt to see if the gardeners craftsmanship 
and knowledge is used in a good way in todays expert-society. To furthermore see the 
expertise of a potential gardener, a model for inventory was created and tried out at Gunnebo 
Slott & Trädgårdar, an environment with a castle and gardens from the end of the 18th century 
with high values, both from a cultural-historical, and a biological diversity view. Since it is a 
popular place to visit, the old trees at Gunnebo can in many ways be risk-trees. 
It is a paper about the craftsman, the gardener, and the theoretical and practical knowledge 
necessary to take good care of trees in complex environments.  

 5



 6



Förord 
Ett av mina tidigaste minnen i livet, jag tror jag var runt 4 år, är när min familj bodde i 
Vivansborg, i Timrå. Mycket av den tiden kommer jag inte ihåg, förutom att jag var kär i en 
tjej som hette Sara och att Kristian högg mig i foten med en kniv. Det jag ändå minns 
tydligast är den stora eken som markerade infarten till bostadsområdet. Det reste sig mitt på 
en gräsmatta där jag och mina äldre syskon var. Jag antar att vi lekte och jag utgår ifrån att 
dom skulle passa mig då mamma inte var med. Det finns gott om historier från min barndom 
som klättrare och den här eken lockade oerhört, den hade en helt perfekt grenuppbyggnad, 
med lagom svårigheter och nivåskillnader för att utmana, samtidigt som den, med hela sitt 
väsen och stabilitet, utgjorde en trygg famn. Det gick på ett ögonblick, mina syskons fokus 
var på annat, snabbt hade jag svingat och slitit och dragit mig upp till en ansenlig höjd.  
Jag kunde höra mina syskon dovt i bakgrunden. Dom var där men ändå inte, jag var 
uppslukad, helt uppslukad av klättringen, av ett totalt fokus. En symbios uppstod mellan mig 
och eken, vi var ett.  
Det jag minns tydligast är hur jag kommer högre upp i kronan och hur solen letar sig in till 
mig och hur jag utforskar vilken gren jag ska ta för att komma vidare.  
I den här stunden har någon, antagligen mina syskon, varnat mamma om vad som pågick och 
det jag tolkat där i bakgrunden som vilda hejarop kanske trots allt var uppmaningar om att 
komma ner. Såna uppmaningar möttes i regel med att göra tvärtemot. Vidare uppåt. Jag är i 
toppen och kramar om den numera smala stammen och ser ut över området, jag ser fåglar leka 
över himlen och har en känsla av ro och harmoni som inget annat än träd kan ge, än idag. Det 
var ett vänskapsband som skapades den här dagen. 
-Johan! Jag hör min mamma skrika, jag hör paniken och oron i hennes röst och det skär 
igenom och forcerar mig tillbaka till den kollektiva verkligheten.  
-Kom ner därifrån. Var försiktig. Vad ska du upp där å göra. Det är farligt. 
Mamma fortsätter skrika uppmaningar och förebråelser på samma gång. Här börjar mitt 
minne avta. Jag antar att det är för att jag innan det var trygg och inte upplevde någon fara 
eller rädsla. Nu så här i vuxen ålder har jag mer förståelse för min mamma i den situationen. 
Dels var det längesen hon klättrade i träd och dels såg hon hur hennes lilla barn hade försatt 
sig i en situation där ett misstag hade varit ödesdigert. Men nog tror jag mig ändå minnas 
mina syskons hejarop i kontrast till paniken.   

Jag undrar om den eken står kvar idag. Förhoppningsvis står den där tills vi alla är 
bortglömda. Jag vill tro att någon en gång i tiden har valt den, planterat den och vårdat den 
med omsorg. Sett till att den fått en god etablering och skött om den med en ordentlig 
uppbyggnadsbeskärning och byggt ett nära band till den. Nästa gång jag är i norr ska jag 
besöka den och tacka för sist.  

Träd är bättre än folk. 

Ett massivt tack till Joakim Seiler, Henrik Morin, Johan Östberg och Moa Rohlén. 
Ytterligare ett stort tack till mina fantastiska lärare på Institutionen för kulturvård. 
Sara Tolvanen ska ha ett speciellt tack för kunskap och smittsam passion; Tack!    
         Johan Norberg, april 2022 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid en praktisk kurs på Gunnebo Slott & Trädgårdar, Mölndals kommun, hösten 2021, 
byggde min klass, tillsammans med chefsträdgårdsmästare Joakim Seiler, trädgårdsmästare 
Daniel Lundberg och biolog Anders Lindström, en faunadepå av vrakdelar från ett stort 
bokträd på Gunnebo (se Figur 4). Tillsammans resonerade vi kring hur miljön påverkades och 
vilken åtgärd som var mest gynnsamt att göra. Det här var kollisionen i praktiken, där höga 
värden krockade med risk. I Kulturhistoriska miljöer kan dessa krockar uppstå genom att 
husera gamla träd och samtidigt vara publika. Miljöerna är viktiga ur många perspektiv och 
vad som prioriteras är inte alltid tydligt. Jag och Joakim Seiler hade ett löst samtal om träd 
och trädvård med en historisk blick. Det var så denna uppsats började anta en första form. 
Under arbetets gång har fokus hamnat på trädgårdsmästaren och träden, om kunskap och om 
att ämnet träd i publika historiska miljöer är ett mycket komplext ämne. Förutom att 
anläggningen ska fungera och se bra ut, måste de kulturhistoriska värdena styra arbetsmetod 
och handling. Vidare ska vi verka för att gynna den biologiska mångfalden och vi vill 
samtidigt vara i miljöer som är trygga och säkra. Trots kärleken mellan människa och träd 
finns det ingen människa som vill ha ett fallande träd över sig.   

Med en blick på trädgårdsmästaren som avancerad teoretiker och utförande praktiker växte 
nyfikenheten på vad trädgårdsmästarens relation till träd är idag. Är trädgårdsmästarens 
relation till träd över, när yrkesgrupper som naturvårdsbiologer och arborister gör de mest 
avancerade insatserna? Har trädgårdsmästaren bara en samordnande roll med uppdrag att 
ringa in specialisterna?  

Trädgårdsmästaren arbetar ofta på ett direkt sätt med träd och har därmed ett ansvar för dem. 
Trots det är det i regel arborister som gör riskbedömningar, biologer som gör 
naturvärdesinventering och antikvarier som gör den kulturhistoriska värderingen. Då 
trädgårdsmästaren jobbar i komplexa miljöer ställs krav på hög kompetens. Det saknas tydliga 
gränsdragningar för vad trädgårdsmästaren kan och får göra, i förhållande till ovanstående 
experter. Specialisternas bedömningar är nödvändiga och bidrar till kvalité, men de kan 
samtidigt kringskära trädgårdsmästarens kompetensutrymme och göra denne till en passiv 
utförare istället för en reflekterande och ansvarstagande praktiker (Westerlund 2017, s. 30). 

Det är få platser trädgårdsmästaren arbetar på som inte innehåller träd. Problem kommer när 
trädgårdsmästaren, som på daglig basis jobbar med träd, behöver ta ställning till värden och 
risker. Denna uppsats har en utgångspunkt från att trädgårdsmästare skaffar sig en generell 
kunskap, genom utbildning eller genom yrkesutövande, om biologisk mångfald och 
naturvärden. Samt översiktligt kunna se, förstå och avgöra träds vitalitet och uppskatta risk 
med träden. Dessutom kommer trädgårdsmästaren att behöva försvara de kulturhistoriska 
värdena och kulturarvet om denne arbetar i kulturhistoriska miljöer och om en kollision 
mellan olika värden inträffar. För att försvara eller förklara ett värde, ett behov av skydd eller 
risk, behövs det tydliga definitioner utan att värdera fenomenet. Begreppen Skyddsvärda träd 
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eller Risk gör det möjligt att resonera kring åtgärder utan att den enskildes känslor styr. Som 
en inledning vill jag lyfta fram några centrala definitioner inom området träd.  

1.1.1 Definitioner 

Länsstyrelsen definierar Riskträd som att det ska finnas en måltavla, människor eller 
egendom, som kan skadas i närheten av trädet och att den skadan är av betydande vikt. Ett 
riskträd kan också vara ett träd som har skador, rötangrepp eller sjukdom, när det är i urbana 
miljöer (Länsstyrelsen u.å). Ett träd i skogen utgör knappast en risk när ingen kan skadas av 
det. Som begrepp är det viktigt för att tydliggöra utan att värdera, så att insatser som 
genomförs är noga avvägda (Riksantikvarieämbetet 2014). 
Naturskyddsföreningens definition av Biologisk mångfald belyser en del av den komplexitet 
trädgårdsmästare behöver förhålla sig till.   

    Begreppet biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den  
    variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden.  
    Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll för naturens  
    grundläggande funktioner, så som pollinering och rening av luft och    
    vatten (Naturskyddsföreningen 2014).  

Väl fungerande ekosystem är av högsta vikt för vår överlevnad. Riksantikvarieämbetet har 
gett ut boken Fria eller fälla - En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i 
offentliga miljöer (2014) som beskrivit den biologiska mångfalden kopplade till träd, lika 
komplext men något tydligare. 

    Mycket av denna mångfald är knuten till träd, i synnerhet gamla  
    träd. Åldrade, grova och ihåliga träd är värdefulla för en mängd  
    olika insekter, lavar, mossor och svampar. Träden är också viktiga  
    för till exempel fladdermöss och hålhäckande fåglar. Orsaken till    
        artrikedomen är framförallt att ett gammalt träd kan erbjuda en  
    mängd olika mikromiljöer. (Riksantikvarieämbetet 2014 s. 13) 

Träd utgör viktiga livsmiljöer för en stor mängd olika arter, särskilt våra gamla träd. Därför är 
det önskvärt att bevara dessa så länge som möjligt. Då kan, med tiden, träd utvecklas till att 
bli Särskilt skyddsvärda träd, vilka definieras som:  

• Jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd (1,3m).  
• Mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 
• Grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i 

huvudstam (Naturvårdsverket 2012).  

Det finns en större andel skyddsvärda träd i de svenska eklandskapen än i andra delar av 
Europa. Vi har fler gamla skyddsvärda träd kvar vilket gör bevaradefrågan viktig även i ett 
europeiskt perspektiv (Naturvårdsverket u.å). 

Vidare, är det också relevant att definiera Kulturhistoriska värden, vilka utgörs av 
kulturmiljöer som människor påverkat, som bebyggelse, landskap eller trädgårdar. Boverket 
skriver att;“Bebyggelsens och landskapets kulturvärden kan bedömas ur tre kompletterande 
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perspektiv - kulturhistoriskt, estetiskt och socialt. Dessa perspektiv kan, var för sig eller 
tillsammans, motivera olika åtgärder för att tillvara ta kulturvärdena i den kommunala 
planeringen” (Boverket 2021). Maria Flinck skriver i sin bok, Historiska trädgårdar : att 
bevara ett föränderligt kulturarv (2013), att bara för att en miljö har kulturhistoriska värden är 
inte allt i miljön värt att bevara. En kulturhistorisk värdering syftar till att lyfta fram och 
belägga vad som är väsentligt i en anläggning, att bevara utifrån ett kulturhistoriskt 
perspektiv. Flinck delar in värderingen efter; Dokumentvärde, Upplevelsevärde och 
Förstärkande motiv, som vidare delas in i underkategorier. Till exempel trädgårdshistoriskt 
värde, arkitektoniskt värde eller autenticitet. Beskrivningarna av kulturhistoriska värden är 
inte specifikt skrivna för träd, men jag prövar att applicera dem på träd i denna uppsats. 

1.2 Syfte, frågeställning och mål 

Trädgårdsmästaren är en generalist som i många fall arbetar mycket med träd utan att dennes 
roll är klart definierad. Jag ser detta som en kunskapslucka. Arbetet med träd består av 
inventeringar och åtgärder. Vad gäller åtgärder är de ofta tydligt beskivna i litteratur och 
program (se Forskningsläge). Men hur kan trädgårdsmästaren arbeta med inventering av träd 
för att bli en första instans för arbete med risk, biologisk mångfald och kulturhistoriska 
värden? 

Syftet är att utveckla och pröva en metod för trädgårdsmästare att inventera träd med en 
helhetssyn. I denna helhetssyn ingår kulturhistoriska värden, naturvärden och preliminära 
riskbedömningar, för att avgöra när fördjupade riskbedömningar behöver göras av arborister. 
Ofta hamnar ovanstående värden i konflikt med varandra. Med kunskap och stöd av experter 
kan man förhoppningsvis komma fram till goda kompromisser. Det blir relevant, utifrån 
trädgårdsmästarens roll i det dagliga arbetet, att fråga: 

 1. Vad finns det för befintliga modeller, för trädinventering, som kan användas av    
     trädgårdsmästare? 

 2. Vilken kompetens bör en trädgårdsmästare ha för att göra bedömningar av träd? 

 3. Hur resonerar speciallisterna när värden och risker krockar med varandra i   
     kulturhistoriskt värdefulla trädmiljöer? 

Förhoppningsvis kan denna uppsats vara till nytta för elever på trädgårdsmästarutbildningar 
och trädgårdsmästare som jobbar i miljöer där naturvärden, risk och kulturhistoriska värden 
behöver förhandlas och prioriteras. Vidare hoppas jag kunna påverka grenar inom 
utbildningsvärlden, så att mer trädvård och trädbiologi hamnar på schemat, och 
beskärningskunskaper och etableringsskötsel blir en allmän kunskap för alla trädgårdselever. 
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1.3 Avgränsningar 

Som en del i min undersökning genomfördes en inventeringen i början av februari i en del av 
engelska parken på Gunnebo slott & trädgårdar som kallas Engelska kullen. Tolv träd 
inventerades varav fem, efter analys, kommer att användas här. Då undersökningen inte 
handlar om träden på Gunnebo utan om att undersöka och utveckla inventeringsmetoder för 
träd, som kan användas av trädgårdsmästare så var det inte relevant att inkludera alla träd på 
Gunnebo i undersökningen. 

Generell kunskap om träd vad gäller allt ifrån etablering och skötsel, försvarsmekanismer och 
jordmån redovisas inte i denna uppsats. Litteratur som Veteran trees: a guide to good 
management (Read 2000) eller Träd i urbana landskap (Sjöman & Slagstedt 2015) ger en 
gedigen kunskapsgrund för det.  

Historiskt material om trädgårdsmästares trädvård presenteras inte i denna uppsats. Det hade 
varit värdefullt för denna uppsats att också få ett historiskt perspektiv men tidsbegränsningen 
gör att det väljs bort. Det kan vara ett ämne för vidare forskning. 

Uppsatsen undersöker inte heller ekosystemtjänster eller träds ekonomiska värden. För dessa 
ämnen hänvisar jag läsaren till Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster: 
svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor (Tunón & Sandell 2021).  
I-tree är ett digitalt verktyg, som tagits fram av US Forest Service. Det används för att bland 
annat beräkna träds ekonomiska värde (Svenska trädföreningen u,å). Vidare kommer 
uppsatsen inte heller gå djupare in på lagar och regler. Publikationen Fria eller Fälla (2014) 
innehåller kapitlet Lagstiftning, där lagar och regler beskrivs. Kapitlet innehåller även vad 
som gäller för naturreservat, biotopskydd och liknande. I inledningen av kapitlet står följande:  
      
    Ibland är lagstiftningen till för att skydda träden och tillämpas 
    när en myndighet ska pröva en åtgärd, till exempel enligt kulturmiljölagen,   
    miljöbalken eller enligt plan- och bygglagen. Men lika ofta handlar det 
    om att värna människors säkerhet eller samhällsviktiga funktioner.  
    Sådan lagstiftning som exempelvis hanterar skadeståndsansvar, arbetsmiljö  
    eller säkerhet för kraftledningar kan utgöra en del av förvaltarens motiv 
    att utföra en åtgärd som påverkar träd, men denna prövas då inte av en    
    myndighet. (Riksantikvarieämbetet 2014 s. 40).  

Lagar påverkar både åtgärder, skötselmetoder och skydd för människor. Kapitlet 
rekommenderas för den som vill få en djupare förståelse.  

Jag har inte expertkunskaper vare sig om naturvärden eller risker kopplade till träd. För det 
hänvisar jag till biologer och arborister. Min intention är att spegla, en tänkt mottagare av 
uppsatsens kunskapsinnehåll: en trädgårdsmästare. 
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1.4 Källkritik  

En del av texterna jag beskriver i forskningsläget börjar bli äldre. Jag bedömer, trots det 
källorna som relevanta och trovärdiga, då det bland annat rör sig om publiceringar utgivna av 
länsstyrelsen, i samarbete med ett flertal större myndigheter och jag har inte hittat senare 
likvärdiga publikationer.  
Standard för trädinventering i urban miljö (2015), har utökats en gång till version 2.0.  
I skrivande stund arbetar de med version 3.0 vilket är relevant för dagens kunskapsläge. Mitt 
fokus har legat på version 2.0 

I min utbildning, kulturvård med inriktning trädgård, har jag haft kurser där intervjumetod 
och forskningsmetodik studerats (Patel & Davidson 2011). Vidare har vi under utbildningens 
gång haft olika kurser i trädvård, med sort fokus på fruktträd, men också praktiska moment ur 
ett arboristperspektiv, med arborist Daniel Daggfeldt. Det har gett mig förutsättningar för att 
ställa relevanta frågor men kan också påverka hur jag tolkat de svar jag fått och hur jag 
värderat informationen. 

1.5 Metod & material 
I följande avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt jag haft för att svara på mina frågeställningar. 
I arbetet har jag använt mig av litteraturstudier,  en metodstudie, samt kvalitativa intervjuer 
med specialister inom trädvård. 

Undersökningen bygger i första hand på en litteraturstudie för att ta fram en modell för 
trädinventering. För att göra det har jag använt mig av befintliga inventeringsmodeller samt 
litteratur som behandlar biologisk mångfald, risk och kulturhistoriska värden. Det har hjälp 
mig att utveckla urvalskriterier och ge en teoretisk grund för mitt arbete, för att skapa min 
modell.  

1.5.1 Modeller 

För att utveckla min modell har jag använt mig av tre, nedanstående, modeller. Dessa valdes 
då de behandlar naturvärden, kulturhistoriska värden respektive risk. Samtliga fungerar också 
i fältarbete: 

Metoden AHA – en enkel metod för prioritering av vedentomologiska naturvärden hos träd i 
sydsvenska park- och kulturmiljöer (Sörensson, 2008), (AHA: Avslöja Hotade park- och 
Alléträd), är utvecklad av entomolog Mikael Sörensson. Metoden skapades för att vara en 
ekonomisk och effektiv metod, för att indikera om träd huserar rödlistade arter och har höga 
naturvärden, utan att behöva identifiera arter i sig. 

Boken Historiska trädgårdar : att bevara ett föränderligt kulturarv (2013), Maria Flinck. Här 
beskrivs hur en inventering av kulturhistoriska miljöer genomförs och detta stäms av mot en 
modell, där Flinck byggt upp relevant innehåll, i vad som utgör kulturhistorisk värden. Jag 
beslöt mig för att komprimera den något men fortfarande behålla tre huvudkategorier: 
Dokumentvärde, Upplevelsevärde och Förstärkande motiv. 
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Häftet Bedömning av riskträd (Thomsen & Skov 2012) har en checklista, med olika 
parametrar, till exempel skador på stam eller rotförhållanden, för att bedöma risk. Jag har följt 
den utan bearbetning. 

De tre ovan nämnda modellerna samlades till en modell (se Figur 2) som jag sedan prövade 
vid en trädinventering på den Engelska kullen vid Gunnebo Slott & Trädgårdar. Platsen är en 
kulturhistorisk anläggning med anor från 1700-talet. Modellen och inventeringen är min 
metod för att svara på frågeställningarna om det finns en modell för trädgårdsmästare att 
använda för trädinventering, samt för att, till viss del svara på vad trädgårdsmästaren behöver 
för kunskap.  

1.5.2 Inventering 

Inventering tog plats på Gunnebo slott den 4e och 7e februari 2022. Material på inventeringen 
var en kikare och en tumstock. Kikaren var väldigt användbar för att se grenstrukturer, 
knoppar och eventuella barkskador eller håligheter högre upp i trädet. Stadsbyggnadskontoret 
har tagit fram en karta (se Bilaga 2), där träden fått placering och ID-nummer, vilka jag 
använde mig av vid inventeringen. Stamdiametern mättes med tumstock i brösthöjd. En 
senare kontrollmätning har en felmarginal på 15 cm. Måtten som redovisas för träden (se 
Resultat) får därför ses som ungefärliga. Träden på Gunnebo har något bredare stamdiameter 
än vad som anges. Höjdmätningen följer en modell som presenteras på hemsidan Skogen i 
skolan (SkogenISkolan.se u,å). Höjden som redovisas för träden (se Resultat) får ses som 
ungefärliga då kontrollmätningar inte utförts. Därefter besiktades träden okulärt och 
systematiskt efter min modell (se Figur 2). Inventeringens resultat sammanställdes och 
analyserades efter de olika kriterierna där värden och risker ställs för och emot varandra. 
Detta presenteras under resultat. 

1.5.3 Intervjuer 

Under inventering och skrivande har det dykt upp problem och frågor på vägen. Frågorna har 
skickats till olika yrkeskunniga och fått ge stöd eller motargument till mina tankar. 
Kvalitativa intervjuer har genomförts med Trädgårdskonsulent Henrik Morin (28/2-22) och 
Docent i Landskapsarkitektur Johan Östberg (1/3-22). Samtalen spelades in, transkriberades 
och tolkades till fritext. Därefter har de bearbetade texterna skickats till Morin och Östberg för 
godkännande. Tillägg, ändringar och missförstånd har rättats till (se Resultat). 
Intervjuerna har förberetts med stöd av Götlind och Kåks Mikrohistoria : en introduktion för 
uppsatsskrivande studenter (2014). Patel & Davidsons  Forskningsmetodikens grunder att 
planera, genomföra och rapportera en undersökning (2011), har också varit värdefull för 
intervjumetodik. De kvalitativa intervjuerna har varit en metod för att försöka besvara 
samtliga av mina frågor. 
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1.6 Teoretisk utgångspunkt 
Nedan presenteras de teoretiska perspektiv som denna uppsats utgår ifrån. 

I min uppsats tar jag avstamp i trädgårdsmästare Tina Westerlunds tankar om 
hantverkskunskap. Tina Westerlund har i sin avhandling Trädgårdsmästarens 
förökningsmetoder (2017) djupdykt i hantverkskunskapen som plantskolister och 
trädgårdsmästare besitter. Vid läsning av avsnittet om förökningspraktiken i avhandlingen förs 
resonemang högst relevanta för denna uppsats. Det handlar om trädgårdsmästarens 
kompetensutrymme och Westerlund resonerar utifrån filosof Bertil Rolfs idéer och 
resonemang kring praxis, kompetens och praktisk kunskap. Westerlund beskriver 
trädgårdsmästaren som någon som kan verka inom många miljöer och områden, vilket kräver 
en bred kompetens. Med utveckling inom utbildning och en ökad specialisering kan 
trädgårdsmästarens arbetsroll bli mindre tydlig. Westerlund skriver, “Kompetensutrymmet för 
trädgårdsmästare har minskat genom att nya aktörer har tagit över uppgifter som tidigare 
tillhörde yrket.” (Westerlund 2017, s. 31). I fallet med träd handlar det om att biologer och 
arborister tagit över vissa delar av det som tidigare var trädgårdsmästarens kompetensområde. 
För att behålla den breda kompetensen hos trädgårdsmästare krävs ett handlingsutrymme där 
kunskap får användas i praktiken. Westerlund skriver, “Om trädgårdsmästaren ska kunna 
vara kompetent utförare i sitt kunskapsområde måste även värdering och planering vara en 
del av uppgiften. Om det är andra aktörer som gör detta kan trädgårdsmästaren inte verka 
fullt ut med sin kunskap” (Westerlund 2017, s. 31). I mitt fall handlar det om värdering och 
planering som både sker i form av inventeringar och åtgärder för träd. Risken finns att 
kunskap försvinnner när den inte får praktiseras. Den praktiska kunskapen som 
trädgårdsmästare besitter inkluderar att kunna värdera sina handlingar i förhållande till sig 
själv, till en yrkespraxis och till ett förväntat resultat. Det handlar alltså både om personlig 
erfarenhet och en accepterad erfarenhet av den bransch man verkar inom (Westerlund 2017).   

Socialantropologen Tim Ingold beskriver, i Making: anthropology, archaeology, art and 
architecture. (2013), en händelse när han arbetade med finska samer. Varje gång han frågade 
hur de gjorde en viss sak, svarade dem gång på gång “Know for Yourself" (Ingold 2013, s. 1), 
vilket kan översättas till “Pröva så får du se”. Det enda sättet att verkligen lära sig och förstå 
är, enligt Ingold, genom att själv göra och att observera sig själv samtidigt. Vi måste lära oss 
att lära. Inte genom en studie av, utan en studie med. Detta kallar Ingold för deltagande 
observation och menar att man måste lära sig från insidan för att verkligen förstå. Det är ett 
sätt att tänka genom att göra, vilket Ingold kallar för the art of inquiry. Ingold menar att 
kunskap kommer ur en korrespondens mellan forskare och omvärld, eller hantverkare och 
hantverket, inte nödvändigtvis genom akademiska texter (Ingold 2013). Jag utgår från den 
teorin, när jag väljer att själv utföra en trädinventering i min undersökning, med motivation att 
lära mig var jag brister och var jag har tillräckliga kunskaper. 

Filosofen Michael Polanyi beskriver ingående begreppet om tyst kunskap i Den tysta 
dimensionen (1966). Med utgångspunkten att “vi kan mer än vad vi kan säga”(Polanyi 1966,  
s. 27), belyser Polanyi den insikten med en rad exempel. För mig är det intressant ur 
perspektivet att bedöma träd, då mycket av bedömningen sker genom trädgårdsmästarens 
perception, förståelse och kunskap, oavsett om den är verbal eller tyst. Jag menar att det 
känslomässiga alltid spelar in, när människor undersöker eller forskar. Även den mest 
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rationella människa påverkas av sina känslor men att i människan finns kunskap oavsett om 
den verbaliseras: 
  
    Den moderna vetenskapens uttalade syfte är att upprätta en strikt  
    oberoende, objektiv kunskap. Varje avsteg från detta ideal accepteras  
    bara som en temporär brist, som vi måste sikta på att undanröja.  
    Men antag att tyst tänkande utgör en oumbärlig del av all kunskap,  
    då skulle idealet att avlägsna varje personligt element från kunskapen  
    i själva verket leda till förstörelse av den. (Polanyi 1966, s. 45) 

Polanyi menar att det är med tyst kunskap, vi identifierar problem och information. Detta 
stimulerar en känsla av att vilja få ett svar på ett problem eller en fråga. Med den insikten, kan 
forskningen få en riktning och en väg framåt. Vidare, säger Polanyi att den känslomässiga 
responsen eller den tysta kunskapen är personlig men utan egenintresse. Utövaren strävar 
efter att se en dold sanning (Polanyi 1966). För denna uppsatts är det ett relevant teoretiskt 
grepp för att ge stöd till trädgårdsmästaren som kunnig teoretiker och närvarande praktiker.  

1.7. Forskningsläge 
I forskningsläget presenterar jag de källor jag jobbat med, med utgångspunkter: 
kulturhistoriska värden, naturvärden och risk. Då denna uppsats, till största delen, handlar om 
metoder för hur trädinventering av trädgårdsmästare kan gå till, har fokus varit att hitta mallar 
och modeller för det. Mina urvalskriterier har varit att metoderna ska vara begripliga och 
användbara för trädgårdsmästaren i det dagliga arbetet. Här beskrivs några av de modeller 
som finns och som legat till grund för uppsatsen.  

Min första ingång för att få en överblick av träd i ett kulturhistoriskt perspektiv, var att läsa 
konsthistoriker och etnolog Maria Flincks Historiska trädgårdar: att bevara ett föränderligt 
kulturarv (2013). Det är en användbar bok för att förstå kulturvård och kulturhistoria. Den 
förekommer ofta i studentuppsatser och som kurslitteratur, för kulturhistoriska värden ur ett 
trädgårdsperspektiv, inventering eller kulturhistorisk värdering, och riktar sig till alla som 
jobbar med kulturarv och trädgård, både professionella och studenter. Boken beskriver en 
process som tar läsaren genom Flincks tankar om trädgård och kulturarv, samtidigt som den 
fungerar som en steg-för-steg instruktion i hur en skötselplan eller vårdplan skrivs. Historiska 
trädgårdar: att bevara ett föränderligt kulturarv (2013) förklarar kulturhistoriska miljöer och 
hur en inventering går till. Flinck har byggt en modell för att avgöra kulturhistoriskt värde 
med ett brett perspektiv och nämner att modellen behöver anpassas något ytterligare, för 
trädgårdar. Flincks modell är användbar i fält men något för ingående och stor, i det dagliga 
arbetet. Henrik Morin har utarbetat en skala för kulturhistorisk värdering (se Bilaga 1), som är 
ett praktiskt arbetssätt att snabbt värdera en miljö med och kan ses som en praktiskt effektiv 
metod, i kontrast till Flinck. Båda modellerna riktar sig mot mer eller mindre komplexa 
trädgårdsmiljöer. Jag prövar Flincks modell på träd, både som individ och bestånd. 

Riksantikvarieämbetet tar vid där Flinck slutar och ger ut Plattform Kulturhistorisk värdering 
och urval (2015) som riktar sig mot yrkesverksamma i både den privata och offentliga 
sektorn. Den handlar inte specifikt om träd men kan användas för träd. Plattformen ska ses 
som en rekommendation i värderings- och urvalsprocesser. Den är ingående på samtliga 
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punkter och beskriver hur analys, beskrivning, värdering och dylikt går till, och har kapitel 
om lagar som berör området, med syfte att utveckla det kulturhistoriska arbetet utifrån en 
gemensam grund. Det får ses som en teoretisk grund för praktiskt utövande men plattformen 
saknar en modell för fältarbete. Däremot är den ingående för hur samtliga processer ur ett 
myndighetsperspektiv ser ut. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval (2015) har en 
motsvarighet i Riksantikvarieämbetets stora publikation, Fria eller fälla (2014), med ett 
flertal myndigheter och organisationer, för att hantera träd i offentliga miljöer, där värden och 
risk förhandlas. Fria eller Fälla är en vägledning som riktar sig till kommuner, förvaltningar 
och länsstyrelsens handläggare och är den grund som resonerar kring hur man förhåller sig till 
komplexa situationer när till exempel ett riskträd har väldigt höga kulturhistoriska värden.  

Skogspatolog Iben Margrete Thomsen och biolog Simon Skov, skrev boken Risikotraeer 
(2011), på danska, som är en grundlig genomgång för att förstå och hantera riskträd. 
Bedömning av riskträd (2012), är ett kortfattat svenskspråkigt praktiskt tillägg, för den som 
arbetar med träd, och utgår från den första boken. Ett komplement i fickformat, med en 
överblick över viktiga skadesymptom, problembeskrivningar och de viktigaste svamparna att 
hålla koll på, vilket också Risikotraeer (2011) gör, men den går djupare in på samtliga 
områden som berör riskträd. I mitten av häftet finns en checklista som kan användas praktiskt 
ute i fält. Standard för trädinventering i urban miljö (2015) är framtagen och utvecklas av 
Johan Östberg. Med standarden hoppas Östberg underlätta kommunikation mellan utövare, 
och riktar sig till förvaltare och beställare, samt till alla som jobbar med trädinventering. Den 
utgörs av beskrivna parametrar och hur dessa ska användas. I skrivande stund har medlemmar 
i Svenska trädföreningen fått tillgång till version 3.0, där bland annat den kulturhistoriska 
delen utökas, för att få möjlighet att kommentera uppdateringen. Östberg skriver också om 
syftet med inventering som viktigt att förstå innan inventering börjar, då det är omöjligt att 
använda alla parametrar i standarden. Med ett tydligt syfte är det möjligt att välja rätt 
parametrar. Entomolog Mikael Sörensson har utvecklat en metod för att inventera strukturer 
på träd som kan hysa stora naturvärden. Sörensson såg ett behov av en metod som var 
träffsäker och som skulle kunna användas av alla, inte bara biologer eller utövare som till 
exempel har artkunskap. AHA-metoden (2008) är ett svar på ett ökat intresse för naturvärden 
och mot, då, nya sjukdomsbilder för träd. Metoden är tänkt att visa på hur stor sannolikhet det 
är att ett träd huserar rödlistade arter. Metoden innehåller även poäng för resursträd, som i 
andra sammanhang också kallas ersättningsträd, vilket är träd som kan bli viktiga med höga 
naturvärden om 20-100 år. Aha-metoden föreslås ingå i Standard för trädinventering i urban 
miljö version 3.0. Ett tillägg, som tillsammans med en utökad kulturhistorisk del, höjer 
standardens träffsäkerhet och värde ytterligare. 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald - Genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning (2014) är utgiven av Sis (Svenska institutet för 
standarder) som finns för inventering av biologisk mångfald. Den riktar sig till dem som 
beställer, utför och granskar naturvärdesinventeringar. Modellen används främst på biotop och 
art, med olika detaljeringsnivåer att utgå från. Standarden är mer komplex än Aha-metoden 
(2008) och kan snarare jämföras med Plattform Kulturhistorisk värdering och urval (2015), 
fast för naturvärden istället för kulturhistoriska värden. I en rapport från ArtDatabanken och 
SLU, Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter 
(Sundberg et al 2019), står det att träd utgör ryggraden för vår biologiska mångfald och att 
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“gran, tall och ek vardera hyser omkring 1 000 arter av svampar, lavar, mossor och 
ryggradslösa djur”(Sundberg et al 2019 s.4). För en fördjupning i ämnet; värdväxter, 
generalister och specialister kopplade till träd, är rapporten ett viktigt tillskott till forskningen. 
I denna uppsats har den varit värdefull för att läsa om de livsmiljöer som olika trädarter utgör. 

Till sist vill jag kort nämna Skyddsvärda träd: fördjupad skötselhandledning (2013), som är 
David Lonsdales (red) vidareutveckling av Helen Reads Veteran trees: a guide to good 
management (2000). Reads bok behövde efter tretton år uppdateras, anser Lonsdale och 
Skyddsvärda träd: fördjupad skötselhandledning (2013) riktar sig till förvaltare och 
professionella, men är intressant för alla som berörs av gamla träd. Den innehåller en väldigt 
kort inventeringsmetod i punktform, som indikerar biologiska värden. Boken är också en bra 
utgångspunkt för att lära sig mycket om träd, då den behandlar allt från etablering och skötsel, 
till träds försvarsmekanismer och sjukdomar och så vidare. 
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2. Resultat 
I detta avsnitt presenteras och beskrivs resultatet av min undersökning. Resultatavsnittet i 
denna uppsatts består av två delar, “Inventering” och “Intervju”. Första delen består av en 
presentation av min modell, samt de analyserade resultat från inventeringstillfället på 
Gunnebo. I andra delen av resultatet kommer en intervju med Henrik Morin och Johan 
Östberg. 

2.1. Inventering  
Under detta avsnitt presenteras resultatet av min trädinventering som analyserats och 
sammanställts. Sist i avsnittet är en sammanfattande del för samtliga träd. Jag ville främst 
upptäcka mina egna färdigheter och kunskapsluckor genom praktiskt utförande för att, såsom 
Ingold (2013) skriver, komma åt både min egen kunskap och tydliggöra problem. På så sätt 
prövas också min modell (se Figur 2). Resultaten presenteras löpande i en beskrivande del 
och en värderande del som, efter en förklaring av Aha-metoden (se Figur 1) och en 
presentation av min modell som redovisas nedan. 

2.1.1. Inventeringsmodell 

Här presenteras relevanta detaljer från Aha-modellen samt min egen modell 
Aha-metodens bestämningsnyckel (se Figur 1) poängsätter träd efter olika fynd, kopplade till 
naturvärden exempelvis svampar eller håligheter. Dessa indikationer ger poäng som slutligen 
placerar trädet i en klass som berättar hur hög bevarandeprioritet trädet har och med det, hur 
hög sannolikhet det är att ett träd hyser en mångfald av arter. I min redovisning kommer de 
olika sannolikhetsklasserna nämnas snarare än bevarandeprioritet. Sannolikhetsklasserna 
(Figur 1) bedöms efter poäng för olika strukturer (se Figur 1a & Figur 2) och kan vara 
värdefulla att ha tillgång till för att läsa av inventeringsresultatet.  

 

Aha-metoden var ett självklart val att använda i min egen modell då den inte ställer krav på 
expertkunskap, som artbestämning. Riskbedömningen är också fullständig efter Thomsen & 
Skov (2012). Den något omarbetade versionen av Flincks modell gör en komplett 
helhetsmodell för att inventera träd. 
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 Figur 1: Aha-metodens poängsystem. Mikael Sörensson (Entomologisk tidskrift 2008) 



 

Modellen jag tagit fram är ett tillskott till en större helhet av modeller som finns. Denär 
användbar som en första åtgärd och kan fungera som en struktur för att trädgårdsmästaren i 
sitt dagliga arbete i att läsa av träd. För denna uppsats har modellen prövats i Gunnebos 
engelska park. En gammal anläggning som är välbesökt och välbehållen. Samtliga faktorer i 
min modell är inblandade. Modellen kan prövas i andra park- och stadsmiljöer med, något jag 
uppmuntrar läsare att pröva. Förhoppningsvis fungerar modellen både som en påminnelse på 
vad trädgårdsmästaren ska kolla efter, vid en inventering, och samtidigt hoppas jag att det ses 
som en kunskapsindikation, så där det saknas, behöver vidareutbildning ske. 
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Figur 1a: Aha-metodens bestämningsnyckel. Mikael Sörensson (Entomologisk tidskrift 2008)
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Namn/Datum: 
Trädnamn:
AHA-klass:      id: dm: höjd/ålder

Ja Nej Annat Kommentar
Biologisk bedömning. AHA-modellen, Sörensson
Klass I (10 poäng) minst 2 av II
Klass II (5 poäng) minst 1 av II/ 4 av III
Stor/medelstor stamhålighet med mulm
Ett/flera Större, djupa, vatten/mulmfyllda grenhål
Stort yttre/inre savflöde, 10cm<
Flera tickor, större vedsvamp, omfattandde svamppåväxt
Större parti barklös ved på stam, ca 3dm²
Grövre, murken högstubbe(40cm<, dm )
Klass III (1 poäng) 2 av III, om 4 = II
Jätteträd, dm i brösthöjd ca 1m<
Ett/flera grunda, oftas mindre grenhål
Litet savflöde, -10 cm
Liten svamppåväxt/enstaka ticka
Liten/grund begynnande stamhålighet
Mindre parti barklöst parti
Klass IIII (0 poäng) 
friska, oskadade träd
Resursträd, ersättare om 20-100 år. Antal
Totalpoäng

Kulturhistorisk värdering. Omarbetning av Flincks metod
Grundmotiv  Dokumentvärde
Trädgårdshistoriskt
Samhälls- person- socialhistoriskt
Upplevelsevärde
Arkitektoniskt/Konstnärligt
Miljöskapande/Identitesvärde
Kontinuitet/Tradition/Symbolvärde
Patina

Förstärkande motiv
kvalitet
autenticitet/äkthet
pedagogiskt värde/tydlighet
sällsynthet
representativitet. Nation/region/lokalt

Bedömning av riskträd. Thomsen & Skovs modell
Uppbyggnad/struktur
Dubbelstam/flerstammig
Lutning/ensidig krona
Svag gren uppbyggnad(invuxen bark)
Långa och tunna grenar
Dålig uppbyggnad efter beskärning
Kronsympton
Glest gren- lövverk
Döda/brutna grenar
Onormal bladstorlek/färg
Tidig höstfärg/lövfällning
Stammen
Död bark/onormal färg/savflöde
Stora sår (inte övervallade)
Många sår (3+)
Barksprickor
Insjunken bark
Håligheter i stammen
Rotzonen
Sår på rotben eller rötter
Dåliga rotförhållanden
Grävning/uppfyllnad/asfaltering/byggnation
Körning/komprimering/materialupplag
Vedlevande/nedbrytande svampar
Svamp på stam eller gren
Svamp vid stambas/mellan rotben
Svamp på mark nära trädet
Stabilitet - samlad bedömning
Åtgärd/Rekommendation

Figur 2: Den Norberganska helhetsperspektivistiska inventeringsmetoden för träd och trädgårdsmästare. 
Eller: Min modell med helheltsperpektiv.          Illustration av Johan Norberg 2022

Min inventeringsmodell med ett helhetsperspektiv:



2.1.2 Inventeringsresultat 
Nedan presenteras resultaten efter analys och sammanställning. Träden kommer presenteras 
ett i taget, totalt fem stycken. Resultaten presenteras först med formalia som ID, de nummer 
som träden fått, på stadsbyggnadskontorets karta (se Bilaga 2), art och aha-klass; som går från 
mycket hög sannolikhet ner till viss sannolikhet. Sannolikhetsgraden avser förekomst av 
rödlistade arter. Därefter övergår resultaten till en beskrivande del och en värderande del. 
Träden är utvalda på grund av de skillnader i värden som finns bland just dessa träd.  

————————————————————————————————————— 
Träd ID: 477  
Bok (Fagus sylvatica)  
Aha-Klass: I, mycket hög sannolikhet 
Inventeringresultat: Bilaga 3 

Beskrivning: 
Boken har en stamdiameter på över 2 meter och delar sig tidigt i vad som varit tre stammar. 
Efter en stor stamkollaps 2020, har den nu två stammar. Trädet har många knäckta grenar, död 
ved och flera håligheter av varierande storlek, barklösa partier samt stora och små sår (se 
Figur 3). Det förekommer ett missfärgat område på en av stammarna som täcker en stor del 
men tar slut vid stambrottet, misstänker savflöde. Sprickor finns i stammen samt högre upp i 
trädet. Många grenar är tunga och har på sina ställen sprickor från infästning ner i 
stammen.Trädet har många döda och brutna grenar och insjunken bark. Boken har en 
begynnande hålighet vid marken på stammen ochsmå sår på rothals förekommer.  

 23 Figur 3. Stambrottet, håligheter och ett 
misstänkt savflöde.   

 Figur 4. En faunadepå för naturvärden, över en 
kulturhistorisk gångväg.  
                  Foton: Johan Norberg 



Värdering: 
Aha-metoden placerade trädet i klass I, därmed kan vi utgå från att trädet huserar rödlistade 
arter och är en stor tillgång till höga naturvärden. Trädet är, med sin ålder och stamdiameter 
på över 2 meter, ett Särskilt skyddsvärt träd (Naturvårdsverket 2012). Boken har många 
håligheter, där det antagligen förekommer vatten och/eller mulm, vilket är gynnsamt för höga 
naturvärden genom att erbjuda både föda och livsutrymme för svamp, insekter och fåglar 
(Riksantikvarieämbetet 2014). Då håligheterna befinner sig högt upp var det dock svårt att 
kontrollera då jag inte klättrat upp.  

Området med missfärgning misstänker jag har uppkommit av savflöde, som är den transport 
av näringsvätska i träd, som vid skador kan uppstå och lämna missfärgningar och fläckar 
(Riksantikvarieämbetet 2014). Det är osäkert om det är på grund av savflöde eller bara 
årstiden, med mycket nederbörd, smältande snö och regn som gör området mörkt. Det stora 
stambrottet (se Figur 3) ökar naturvärdena markant eftersom död ved, med olika kvalitéer, 
som nedbrytningsgrad, ålder och dylikt, utgör livsmiljöer för många olika arter 
(Skogsstyrelsen 2020). Det kan dock bli en inkörsport för svamp och sjukdomar, vilket 
rimligtvis kan påverka bokens livslängd. I Trädvårdshanboken 2017 skriver Östberg & 
Mladoniczky att exponering av ved ökar risken för rötangrepp och att trädets 
övervallningsförmåga beror på trädet ålder, vitalitet, skadebild och liknande (Östberg & 
Mladoniczky 2017). Boken kan påverkas negativt av det stora stambrottet, en tredjedel av 
kronan har rasat och stammen blir nu solexponerad. Eftersom bokens konkurrensstrategi är att 
växa på höjden, bryter den inte någon nytillväxt från stammen. Det stora stambrottet innebar 
att en av tre stora stammar gick av på ungefär tre meters höjd 2020. Skadan kommer innebär 
stor stress för trädet (Sjöman & Slagstedt 2015). Vid stambrottet så blev den stora stammen 
hängande vilket utgjorde en påtaglig risk för människor. Arborister anlitades för att göra en 
säkerhetsbedömning och åtgärder för att säkra området. De fällde den löst hängade stammen 
till marken och lämnade materialet precis invid trädet. Materialet ligger nu i en faunadepå, en 
uppsamlingsplats för ved att förmultna, för att behålla höga naturvärden (se Figur 4). Lektor i 
Skogsentomologi Mats Jonsell säger, i en intervju med Skogssällskapet, att många arter är 
beroende av död ved och att faunadepåer möjliggör livsmiljöer åt ett stort antal, varierade 
arter (Skogssällskapet 2021). Boken är värdväxt för över 600 arter, varav 135 arter är 
specialister och ett stort antal är rödlistade (Sundberg et al 2019).  

Boken är en del av Engelska kullen och därmed trädgårdshistoriskt värdefull, för den historia 
som finns kopplad till Gunnebo och för att vara ett originalträd i en, för Sverige, tidig engelsk 
park. I slutet av 1700-talet var trädgårdskonstens ideal tudelat, skriver Magnus Olausson i 
boken Den engelska parken i Sverige under gustaviansk tid, och den engelska parken började, 
men hade inte helt, fått genomslag som det rådande idealet (Olausson 1993). Dessutom har 
boken flera förstärkande motiv: kvalitet, autenticitet, pedagogiskt värde, och 
upplevelsevärden: arkitektoniskt, miljöskapande, kontinuitet, patina, som bekräftar det 
kulturhistoriska värdet (Flinck 2013). Trädet har dessutom varit föremål för SM i 
trädklättring. Då boken även utmärker sig, genom sin ålder, storlek och som en av få bokar i 
en stor ekdominans ökar de kulturhistoriska värdena ytterligare på både med ett individ- och 
ett helheltsperspektiv.  
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Den begynnande hålighet vid marken, behöver inte utgöra någon risk, men måste nämnas för 
observation. Trädet utgör en risk, då det är stort och gammalt, dessutom har det stora tunga 
grenar och två stammar vid ett stort stambrott. Om röta tränger in ökar risken för ännu ett 
stambrott. Boken är kronstabiliserad av arborister sedan ca 2010 men trädet behöver hållas 
under uppsikt, arborister kallar det för ett observationsträd. Här räcker det inte med att en 
trädgårdsmästare tittar på trädet någon gång varje år. Boken har konstaterad stubbdyna och 
trädet behöver observeras med täta intervall av arborister. Kanske kan det vara en bra idé att 
undersöka stam och rot med tomografi, en metod för att avläsa hur trädets insida ser ut, för att 
avgöra stabilitet, skador och vitalitet. 

————————————————————————————————————— 

Träd ID: 486  
Hästkastanj (Aesculus hippocastanum) 
AHA-klass: III, viss sannolikhet. 
Inventeringsresultat: Bilaga 4 

Beskrivning: 
Hästkastanjen i parken har 
en del tunna mindre 
grenhål och någon enstaka 
gren med död ved. Trädet 
delar sig tidigt i två 
stammar och här finns 
missfärgningar och 
sprickor, insjunken bark 
och småsår. Där stammen 
delas finns en fördjupning/
spricka längs stammens 
ena sida och 
missfärgningar på andra 
sidan (se Figur 5 och Figur 
6). Kastanjens krona är 
något ensidig. Trädet har 
reagerat med epikormisk 
tillväxt, som är en 
stressreaktion för att 
behålla jämnvikt mellan 
rot och krona och är 
svagare grenar som växer 
ut från barken, snarare än 
från kärnan. 
Toppkonkurrens sker från 
vattenskott. 
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Figur 5. Missfärgningar och barkskador på stammen. Förgreningen är inte optimal. 
Figur 6 (t.h). Potentiell sprickbildning längst stammens andra sida. Här behövs 
konsultation med en arborist.                                                  Foto: Johan Norberg



Värdering: 
Aha-metoden placerade trädet i klass III, därmed kan vi utgå från att trädet inte huserar 
rödlistade arter. Trädet bidrar till helheten och har vissa upplevelsevärden och förstärkande 
motiv, varför den är viktig ur ett kulturhistorisk perspektiv (Flinck 2013). De sprickor och 
småsår trädet har bidrar eller har potential att höja naturvärdena. Skulle stammen fläkas (se 
Figur 5 & Figur 6) kan det öka naturvärdena markant (Riksantikvarieämbetet 2014, 
Skogsstyrelsen 2020) men trädet skulle få stora problem att hantera en sån skada (Östberg & 
Mladoniczky 2017). Vid en fläkskada skulle möjligheten att övervalla gå förlorad då 
grenkragen med största sannolikhet skulle skadas.  

Trots kronans ensidighet, ser trädet ändå bra ut bedömt på balans. Grenuppbyggnaden är dock 
inte optimal. Toppkonkurrensen skulle behöva hanteras för att motverka obalans och tyngre 
grenar hos trädet. Hästkastanjen kan till viss del vara problematik och konsultation med 
arborist skulle behövas angående beskärning av den epikormiska tillväxten, men främst ge ett 
omdöme angående stammen. 

————————————————————————————————————— 

Träd ID: 489  
Lind (Tilia sp.)  
Aha-Klass: II, hög sannolikhet 
Inventeringsresultat: Bilaga 5 

Beskrivning: 
Denna lind har en stamdiameter på drygt 1,8 meter. Linden har mindre barklösa partier och en 
del död ved. Trädet har enstaka grunda grenhål. En begynnande stamhålighet upptäcktes vid 
inventeringen. Linden har en något ensidig krona, många långa och tunna grenar och viss 
epikormisk tillväxt. Där finns också insjunken bark och barksprickor. 

Värdering: 
Aha-metoden placerade trädet i klass II, därmed kan vi anta att trädet kan husera rödlistade 
arter och är en stor tillgång med höga naturvärden. Dess stamdiameter på närmare två meter 
ger linden status som ett jätteträd med hög bevarandestatus, enligt Aha-metoden, och är ett 
Särskilt skyddsvärt träd (Naturvårdsverket 2012).  

Trädet har höga kulturhistoriska värden, genom att vara ett originalträd på platsen (Flinck 
2013). Linden har också höga upplevelsevärden och tydliga förstärkande motiv. Trädet utgör, 
vid en första bedömning utifrån en trädgårdsmästare, inte någon risk då det ser ut att vara i 
god kondition, baserat på skottillväxt och barkpåväxt samt att linden inte har stora eller 
allvarliga skador. 
  
————————————————————————————————————— 

Träd ID: 495  
Ek (Quercus robur)  
Aha-Klass: R / III, Resursträd / viss sannolikhet 
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Inventeringsresultat: Bilaga 6 

Beskrivning: 
Eken, med en stamdiameter på 70 centimeter och 10 meter hög, är frisk och vital och har 
endast några grenhål och en liten mängd död ved. Svampen Gullkrös (Tremella mesenterica) 
växer på någon gren (se Figur 7). Eken delar sig tidigt i två konkurrerande toppar och har en 
viss ensidighet i kronan. Det finns ett ytterst litet sår på roten. 

Värdering: 
Aha-metoden placerade trädet i både i klass III och klass R, Resursträd, individer som inom 
20-100 år kommer vara viktiga för naturvärden. Klass III berättar att det är viss sannolikhet av 
förekomst av rödlistade arter. Trädet ingår i Gunnebos engelska park och är trädgårdshistorik 
värdefull. Eken har upplevelsevärden och förstärkande motiv och hyser därmed höga 
kulturhistoriska värden (Flinck 2013). Gulllkrös (se Figur 7) är en parasitsvamp som lever på 
döda kvistar och stammar av lövträd. (Nylén 2001). Trädet utgör ingen risk enligt en 
trädgårdsmästares översiktliga riskbedömning. 
————————————————————————————————————— 
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Figur 7. Gren täckt av gullkrös, en parasitsvamp som växer på vedlevande svampar och död ved.             Foto: Johan Norberg



Träd ID: 499  
Ek (Quercus robur)  
Aha-Klass: II, hög sannolikhet 
Inventeringsresultat: Bilaga 7 

Beskrivning: 
Denna eken har en stamdiameter på 65 centimeter och 9 meter hög. Eken har en del död ved 
och i början av kronan finns ett hål som antas vara vatten/mulmfyllt. Det finns en större 
hålighet mellan en levande gren och en död gren högre upp i kronan. Övervallning av ett 
gammalt sår pågår. Små sår på rotben förekommer. Eken har insjunken bark och har reagerat 
med epikormisk tillväxt på beskärning. 

Värdering: 
Aha-metoden placerade trädet i klass II, därmed kan vi anta att trädet kan husera rödlistade 
arter och är en stor tillgång för höga naturvärden. Trädet ingår i Gunnebos engelska park och 
är trädgårdshistorik värdefull. Eken har upplevelsevärden och förstärkande motiv och hyser 
därmed höga kulturhistoriska värden (Flinck 2013). Den pågående övervallningen ser ut att 
utgöra ett problem, likaså vid den större hålighet mellan en död gren och en levande gren. Här 
skulle en arborist behövas för konsultation och eventuella åtgärder. 

————————————————————————————————————— 

2.1.3 Sammanfattande slutsatser 

Samtliga inventerade träd behöver hållas under uppsikt under året för att avgöra bland annat 
när tidpunkt för höstfärg och lövfällning sker. Bladstorlek, färg och form behöver noteras. 
Savflöden har inte gått att se pga årstiden men är en indikation både för naturvärden och risk. 
Kontroller under olika årstider efter svampkroppar skulle vara nödvändig. Lyckligtvis har jag 
inte påträffat annan svamp än gullkrös. Exempelvis Stubbdyna eller honungsskivling. Båda är 
problematiska svampar (Thomsen & Skov 2012). Gullkrös återkommer på flera ekar på 
Engelska kullen. Jag hade gärna utvecklat modellen något längre, efter att jag genomfört 
inventeringen. Att använda en diktafon under inventering, för att spela in hur jag resonerade, 
för att på så sätt ytterligare komma åt den tysta kunskapen (Ingold 2013, Polanyi 1966) och 
den känslomässiga upplevelsen och resonemang utifrån kunskap, förväntningar och okunskap 
hade varit bra. Modellen behöver utvecklas något, speciellt den kulturhistoriska delen. Det 
kulturhistoriska är väldigt komplext så att ge ett entydigt svar kan vara problematiskt. De 
kulturhistoriska värdena behöver andra tillvägagångssätt för bedömning än risk och 
naturvärden. Det är önskvärt att få en tydlig indikation, likt Aha-modellen, för kulturhistoriska 
värden, under det praktiska arbetet så man inte behöver, i första stadiet, göra historisk 
forskning om platsen. En poängskala vore mer effektivt än parametrarna som nu prövats och 
för det är “Morins Skala” intressant (se Bilaga 1). Vidare vore det också intressant om 
professionella och amatörer provar min modell. Modellen kan vara ett bidrag i 
trädgårdsmästarens dagliga arbete eller för strukturerade trädinventeringar generellt. 
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2.2 Intervju med speciallisterna 
Här presenteras intervjun med Henrik Morin och Johan Östberg. Intervjun är indelad i tre 
kategorier. Första delen handlar om modeller, den andra delen berör trädgårdsmästarens 
kompetens, för att avslutningsvis gå in, på de krockar av värden som kan uppstå i 
kulturhistoriska miljöer. 

Den 28e februari, samt den 1a mars genomfördes telefonintervjuer med Henrik Morin och 
Johan Östberg. Dessa spelades in och transkriberades. Efter det har de delar av samtalen som 
varit relevanta tolkats till texten nedan. Jag ville genomföra kvalitativa intervjuer med låg 
grad av standardisering och strukturering (Patel & Davidsson 2011 s. 73-85). Ett fåtal frågor 
hade förberetts och ställdes där det förekom naturligt i samtalet. Detta för att jag ville få ut så 
mycket material som möjligt, och då mina frågor inte kan besvaras med ett ja eller nej, anser 
jag den kvalitativa intervjun som lämpligast. Min förhoppning med uppsatsen är att kunna 
svara på frågan om vad trädgårdsmästarens kompetens bör vara när det rör sig om träd och 
trädvård. Jag vill också veta om det finns befintliga modeller som kan användas av 
trädgårdsmästare och hoppas kunna ge en inblick i hur specialisterna resonerar när värden 
krockar i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

2.2.1 Att arbeta med olika modeller 

"Morins skala” (se Bilaga 1) uppstod vid ett specifikt jobbtillfälle, berättar Morin, och kan 
vara användbar vid värdering är växtmaterial i en kulturmiljö. Samtidigt måste man vara 
flexibel och förstå att enskilt träd är unikt, något som en mall eller skala inte alltid tar hänsyn 
till. Mallar och standarder har, bland annat den fördelen att det blir lättare att jämföra olika 
konsulters eller trädgårdsmästares iakttagelser. En mall, menar Morin, har ju också den 
fördelen att man påminns om vad man ska titta efter. Det kan vara ett tillfälle för lärande 
också, säger Morin och berättar om när man i Pom-projektet  utvecklade en 1

inventeringsblankett, som hade syftet att skärpa inventerarens blick för alla detaljer. Det som 
mallar kan missa är sammanhanget och miljöns betydelse för ens växts värde. 

För Östberg börjar det alltid med att fråga sig vad som är syftet med en inventering. I vissa 
fall räcker det med att gå runt och titta på träden för att avgöra eventuella smittorisker eller 
annat. Han använder sig av Standard för trädinventering (2015), som berättar hur en 
inventering går till, för att efter inventering, gå till Fria eller fälla (2014), som vägledning och 
tolkning. Östberg har en grundplåt med parametrar som han utgår ifrån. Beroende på 
inventeringens syfte och miljö läggs parametrar till. Hans egen kunskap och erfarenhet tar 
honom långt, men vid bedömningsfasen kopplar han in andra experter på området. Syfte är 
återkommande i vårt samtal. Vidare berättar Östberg, hur arborister jobbat i Pildammsparken, 
Malmö, med TRAQ-bedömning (Tree risk assessment qualification). TRAQ har tre nivåer där 
beställaren väljer vilken nivå som ska göras vid riskbedömningen. Modellen används alltså 
för att bedöma risken ett träd har, TRAQ sätter risken i en skala från låg till mycket hög/
extrem. Då är syftet, riskbedömning, tydligt från början, menar Östberg, och arbetet blir 
effektivt. 

 Programmet för odlad mångfald, POM. Ett nationellt program för att dokumentera och bevara kulturväxter 1

med mera. 
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2.2.2 Trädgårdsmästarens kompetens 

Henrik Morin säger att det krävs mycket kunskap och erfarenhet för att bedöma träd, mer än 
bara en teoretisk grund. Det behövs en kontinuitet, att jobba mycket med träd på alla sätt, och 
på så sätt få erfarenhetsbaserad kunskap (se även Westerlund 2017 s. 30-34), genom att se hur 
träd reagerar på ingrepp genom att vara med redan från etableringsfasen. Både Östberg och 
Morin menar att en viktig kunskap att ha, är att veta vart ens egna kompetens tar slut och när 
det är dags att ta in experter. Trädinventering har blivit mer komplext när det kulturhistoriska 
perspektivet fått mer tyngd samtidigt som den biologiska mångfalden och riskfaktorer ska 
vägas in. Östberg menar att området är så stort att det är gynnsamt med specialisering, även 
om fördjupad kunskap ofta sker på bekostnad av bredd. Med mer specialister får man också 
mer att förhålla sig till, säger Morin.  

Tidigare var det främst länsstyrelsens biologer, samt en del specialintresserade 
amatörbotanister, som stod för sakkunskapen om lavar, mossor och andra organismer som 
lever på och i träd, säger Morin, men idag förväntas även trädgårdsmästaren ha kunskaper om 
biologisk mångfald. Med det uppstår ett behov av fortbildning och kunskapsutveckling inom 
trädgårdsmästaryrket. Man ska kunna mycket om många olika komplexa discipliner, menar 
Morin. Komplexiteten sträcker sig vidare in i lika regelverk och förutom kunskaper i arbete 
med det gröna, finns det lagar och regler att förhålla sig till. Till exempel inom 
kyrkogårdsförvaltning kan det bli mycket arbete med dispens- och tillståndsansökningar, 
menar Morin. Det är bra att länsstyrelsen bevakar kulturhistoriska och biologiska värden men 
det kan begränsa trädgårdsmästarens handlingsutrymme att hela tiden känna kravet att 
konsultera handläggare och externa konsulter. Ett begränsat handlingsutrymme kan uppfattas 
som att trädgårdsmästaren, trots en profilerad roll eller gedigen utbildning, inte får fatta beslut 
själv. Morin säger “Man kan känna sig lite bakbunden” (se även Westerlund 2017, s. 30). Här 
lyfter Morin att det inte går att generalisera, och att samarbetet oftast fungerar väldigt bra, 
men att det också finns en baksida av det goda. Förhoppningsvis kommer handlingsutrymmet 
för den enskilda trädgårdsmästaren, kyrkogårdschefer etcetera. bli större i framtiden, som en 
följd av att fler personer med utökade kunskaper om träd kommer ut i arbetslivet. 

Arboristyrket introducerades i Sverige på 1980-talet, och fick ett bredare genomslag på 1990-
talet. Innan dess var trädvårdsarbetet, i den mån det alls utfördes, en uppgift för den egna 
förvaltningens personal, säger Morin. För mer avancerade ingrepp anlitades ibland tyska 
trädvårdsspecialister, men sådant som uppbyggnadsbeskärning, formbeskärning etc. gjordes 
främst i egen regi. Även säkerhetsbeskärningar och liknande arbeten på hög höjd 
genomfördes i egen regi med hjälp av skylift. Men, många gånger, menar Morin, saknades 
nog långsiktiga mål med trädens vård. Under 1990-talet fick också trädvården ett uppsving, 
säger Morin, bland annat höll Klaus Vollbrecht årliga trädvårdskurser på Alnarp. Vollbrechts 
bok Träd - deras biologi och vård kom ut 1989 och blev en viktig ögonöppnare för många i 
branschen.  

Morin säger att det idag finns många olika typer av trädgårdsutbildningar, och inslaget av 
trädvård varierar. Vissa kurser är stora, med trädbiologi, klättring och patologi medan andra är 
mindre omfattande och kanske bara innehåller någon enstaka dag med tillfälle till övning i till 
exempel trädinventering. Det som är bra, säger Morin, även om det är för lite, är att det kan 
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väcka ett intresse och stimulera nyfikenhet. Morin återkommer till just egen intresset som 
viktigt och utbildning är bra för att åtminstone få prova på. Det finns alltid nån eller några, 
säger Morin, i varje klass som får en “wow-upplevelse” och märker att träd är något som 
tilltalar. Träd är väl något av en disciplin för sig, konstaterar Morin. Med en bra 
grundutbildning i ryggen går det alltid att fortbilda sig. Idag finns nätverk och föreningar, som 
Svenska trädföreningen och Sveriges arboristförbund, som håller kurser om träd, något som 
endast fanns i mycket liten omfattning när Morin började intressera sig för trädvård. 

I sitt arbete med framför allt kyrkogårdar stöter Morin då och då på välskötta trädmiljöer, där 
det märks att det funnits någon på plats som jobbat aktivt med träden under en längre tid. 
Många gånger har till exempel merparten av det viktiga uppbyggnadsarbetet gjorts i en tid 
innan trädvården blev mer formaliserad. Här återkommer Morin till kontinuiteten och 
kunskap. Sånt syns på en plats, säger Morin, och om en arbetsplats har haft en lång tradition 
av välskötta träd, så fortsätter det oftast så. På andra platser behövs det att det kommer in nya 
med utbildning eller egen intresse, säger Morin.  

Uppbyggnadsbeskärning är en kunskap som ska vara allmän trädgårdskunskap, det ska alla få 
med sig, tycker Morin. Det är en åtgärd som inte är komplex, inte tar så mycket tid att utföra, 
men som i det långa loppet ger ett väldigt gott resultat. Ett exempel skulle vara att förvaltare 
skickar sina arbetsgrupper på kurser i trädvård, beskärning och kanske att jobba i sele, säger 
Morin. På det sättet bli arbetsplatsen mer autonom och kan fatta bra beslut och med 
handlingskraft och kunskap göra mer själva. Vad mycket roligare en sån arbetsplats skulle bli. 
Det behövs att någon är med redan från början, säger Morin, då kan man ta hand om träden 
redan från etableringsfasen och följa med trädets utveckling. Östbergs erfarenhet av 
trädgårdsmästare, är att de kan arbeta med så otroligt många saker. Men något som jag tycker 
är bland det viktigaste, säger Östberg, är att kunna ta hand om träden de första 10-15 åren, 
alltså den viktiga etablerings- och uppbyggnadsfasen. Om detta lyckas är möjligheten för 
träden att bli långlivade individer betydligt bättre, enligt Östberg. Detta är något Morin 
berättar mer om, och nämner tusentals träd, som planterats under åttio- och nittiotalet, som 
ingen rört sen dess och idag utgör ett problem med alltför täta kronor, svaga greninfästningar 
etc. Att många år i efterhand åtgärda en försummad uppbyggnad är kostsamt och kan vara 
näst intill omöjligt. Det medför dessutom nya problem genom stora snittytor, högre träd med 
mera. Med kontinuitet och små insatser med jämna mellanrum kan en sådan situation enkelt 
förebyggas, menar Morin. En erfaren trädgårdsmästare kan sen, vid en inventering, avgöra om 
träd inte fått uppbyggnadsbeskärning. 

En utbildning eller en titel kan, säger Östberg, leda till att man glömmer vart ens kompetens 
tar slut och det kan lätt slå tillbaka. Det är något Morin också belyser med hur han av egen 
erfarenhet, efter sin första grundläggande gymnasieutbildning på trädgårdslinjen, blev 
utnämnd till expert av sin omgivning. Det är ju såklart roligt att få testa sina kunskaper, säger 
Morin, men med en utbildning, kan det också förväntas, att man ska kunna allt när man 
kommer ut i arbetslivet. Man kan antas ha kunskap om värdering, bedömning och skötsel av 
träd, grönsaksodling och växtskydd med mera, det är ett så enormt brett fält att ingen kommer 
kunna allt. Hänsyn till den nyexaminerades osäkerhet och oerfarenhet är något som kan 
glömmas bort. Man kan inte greppa allt på expertnivå, menar Morin, även om vi verkar i ett 
expertsamhälle.  
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Trädgårdsmästarens roll är att vara på plats, se och verka, diskutera och handla. Morin menar 
att trädgårdsmästaren är specialist på bredd. Kontinuitet och ett egen intresse räcker långt och 
utbildningar lägger grunden.  
"Jag tror så här; genom att få in lite mer konkret trädvårdskunskap i kursplanerna, som en 
naturlig och återkommande del av utbildningen under olika delar av året, kan man ge 
blivande trädgårdsmästare en bättre trygghet att ta beslut i trädvårdsfrågor" säger Morin. 

2.2.3 Resonemang kring värdekrockar 

Vid trädinventeringar kan det uppstå krockar mellan olika värden. Hur man bemöter det är 
inte en lätt fråga att besvara, enligt Morin, då det handlar om komplexa miljöer med 
komplexa krockar. Fria eller Fälla (2014) är, enligt Östberg, en viktig tillgång när värden 
krockar och motsättningar uppstår. Den talar till exempel om, hur man hanterar ett 
originalträd, i en kulturhistorisk miljö, som utgör en risk men har höga naturvärden. Det är ett 
verktyg att resonera mot. Kan vi flytta träden till en annan plats som högstubbar och hur gör 
vi med nyplantering? Lämnar vi träden och ruiner och hur påverkas de kulturhistoriska 
värdena? Det finns stöd för sån problematik i Fria eller Fälla (2014), menar Östberg. Det 
handlar om att få till bra kompromisser och ta hänsyn till miljön man jobbar i. När värden 
krockar, säger Morin, så uppstår en viktig diskussion. Förhoppningsvis leder denna till bra 
kompromisser. Ofta går värdeförskjutningen i tid i en anläggning från de ursprungliga 
arkitektoniska, vidare till kulturhistoriska värden och sedan i allt högre grad till ökande 
biologiska värden. Estetiska värden finns under alla skeden, liksom frågeställningar om 
säkerhet, vitalitet, framtidsutsikter för enskilda växtslag osv. Det här är platser som vi valt att 
bevara. 

Helheten i kulturhistoriska miljöer är viktig och det finns aldrig bara ett värde av nånting. 
Varje miljö är unik, säger Morin, men något som sticker ut mycket är arkitektoniska värden 
och originalitet. Det blir väldigt tydligt om det påverkas. Östberg och Morin, lyfter båda en 
allé i en barockanläggning som exempel. Det är uppenbara, höga kulturhistoriska värden. Här 
blir det inte riktigt bra, menar Morin, om man lämnar högstubbar och ruiner och det blir för 
blandat, det ger ett oroligt intryck. Östberg säger att här blir den praktiska tillämpningen av 
Fria eller fälla (2014) relevant, hur vi behåller det här höga värdet utan att göra skada på de 
andra värdena. Man vill inte ha högstubbar i allén, säger Östberg. Kan vi flytta den till den 
engelska parken och hur påverkas värdena då. Östberg menar att kompromisser är ledande, 
samtidigt som miljön man arbetar i får vara tydlig. Är det en kulturhistorisk miljö vi jobbar i, 
säger Östberg, så får vi försöka bevara dessa värdena högst. Östberg menar också att 
tidsperspektivet bör vägas in. Har man åtgärder som lämnar en högstubbe, kanske de 
kulturhistoriska värdena påverkas negativt. Men är vi i en miljö som varit i tvåhundra år, 
kanske en kompromiss mellan kultur- och naturvärden är att lämna en högstubbe i tio år, säger 
Östberg. Tio år är en förhållandevis kort period i relation till anläggningen. 

Morin minns ett projekt där en barockträdgård hade en allé där över 200 träd fälldes på en och 
samma gång. Det är förmodligen otänkbart att göra så idag, säger Morin, men det gjordes för 
att behålla den arkitektoniska helheten. Det skulle förmodligen vara betydligt svårare att få 
igenom en sådan genomgripande åtgärd idag, hävdar Morin. Större krav skulle ställas på att 
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fler gamla trädindivider skulle sparas. Idealet för barockträdgårdar är en tuktad natur, vilket 
kan stå i motsättning till biologiska värden. Höga naturvärden har uppstått under tiden och det 
är det som blir en kollision. Hade dem inte byggt den här barockträdgården för längesen, hade 
inte heller de nya naturvärdena uppstått i vår tid. 

“Ett träd som stått länge och uppnått en väldigt hög ålder har uppnått diplomatstatus. Dom 
vill man ha kvar så länge det går, till sist blir dom anekdotträd och historieberättare - det 
sista trädet som finns kvar från den ursprungliga parken. De biologiska värdena bara ökar 
och ökar ju äldre dom blir.” - Henrik Morin 
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3. Diskussion  

I avsnittet presenteras först några tankar kring arbetet och målet med uppsatsen, för att sedan 
besvara, utifrån min egen inventering och intervjuerna, frågeställningarna för denna uppsats. 
Svaren kommer följa löpande i samma form som frågorna: 

 1. Vad finns det för befintliga modeller, för trädinventering, som kan användas av    
     trädgårdsmästare? 

 2. Vilken kompetens bör en trädgårdsmästare ha för att göra bedömningar av träd? 

 3. Hur resonerar speciallisterna när värden och risker krockar med varandra i   
     kulturhistoriskt värdefulla trädmiljöer? 

I början av arbetet med denna uppsats sökte jag efter min ingång till ämnet trädinventering. 
Jag läste allt jag hittade som på något sätt handlade om träd och biologisk mångfald. Det jag 
hittade om kulturhistorisk värdering och riskanalyser och bedömningar studerade jag mig 
igenom utan att kunna utläsa en röd tråd. Jag förstod, instinktivt, att jag sökte efter något 
enkelt och konkret. Något som skulle vara “hands on”. Kanske är det vad jag kallar 
instinktivt, samma fenomen Polanyi (1966) beskriver som tyst kunskap. Man vet mer än man 
kan säga, det behöver bara synliggöras. Här fanns det dock, en insikt om att jag inte hade den 
kunskap eller erfarenhet som krävdes, för att göra en relevant bedömning utifrån min kunskap 
och teoretiska texter. Syftet med uppsatsen har varit att utveckla och pröva en metod för 
trädgårdsmästare att inventera träd med en helhetssyn. Dessutom syftar uppsatsen till att svara 
på vad trädgårdsmästarens kompets bör vara för att göra bedömningar av träd, samt hur 
specialisterna förhåller sig till krockar av värden. 

För att komma åt den inre upplevelsen borde jag spelat in mig själv vid inventeringen och 
pratat högt med mig själv. Det gjordes under inventering men utan inspelningsutrustning. 
Efter inventeringen, under skrivandet av uppsatsen, upplever jag att det är svårt att riktigt hitta 
tillbaka till känslorna och tankeresonemangen vid inventeringen och en inspelning hade varit 
till stor hjälp, också för att vidare koppla samman mitt resultat med min teoretiska 
utgångspunkt. Reflektioner i stunden hade varit ett betydande komplement till checklistan för 
att ta trädgårdsmästarens inventering ett steg längre. 

3.1.1 Vad finns det befintliga modeller för trädinventering som kan användas av 
trädgårdsmästare? 

Metoder, skalor och mallar är bra för att få dokumentation med jämförbara iakttagelser över 
tid. Det kan också ge en arbetsgrupp kunskap om deras trädbestånd. Standarder och mallar är 
också viktiga hjälpmedel för att inte göra godtyckliga bedömningar. 
Syften kan också skapas, som Morin tog upp, för att ge ökad kunskap och ses som ett 
lärotillfälle. Ett syfte som samtidigt ger och utvecklar kunskap är ett bra syfte. Östberg 
använder Standard för trädinventering (2015) vid inventering och resonerar sina resultat mot 
Fria eller fälla (2014), samtidigt som han tar in andra experter där han behöver det. Fria eller 
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fälla (2014) är högst relevant att resonera med, men svarar inte mot fältarbete, vilket Standard 
för trädinventering (2015) gör. 

Aha-metoden (Sörensson 2008) och Bedömning av riskträd (Thomsen & Skov 2012) är båda 
utvecklade för fältarbete och är enkla att använda. Dock håller de bara ett fokus. Naturvärden 
eller Risk. Samtidigt är de större plattformarna för komplicerade och för ingående i en första 
bedömningsfas. Syftet för en inventering är ledande. Jag har tagit fram ett förslag på en 
inventeringsmodell som kombinerar Aha-metoden (Sörensson 2008) och Bedömning av 
riskträd (Thomsen & Skov 2012) med kulturhistoriska värden och som är ämnad för 
trädgårdsmästare: En modell för inventering med en helhetssyn på risk, naturvärden och 
kulturhistoriska värden. 

Min modell är effektiv för att genomföra en första bedömning och har ett helhetsperspektiv 
som ändå är enkelt. Den ställer vissa kunskapskrav i alla kategorier. Dessa är rimliga krav på 
en trädgårdsmästare. Modellen skulle kunna förbättras genom att den dels prövas i flera 
miljöer och dels genom att utöka en parameter för förekomst av död ved i 
naturvärdesbedömningen och slå samman friska träd med resursträd. Den kulturhistoriska 
delen, kan utvecklas genom att ta bort Patina, då Autenticitet räcker, när det kommer till träd. 
Det skulle vara värdefullt att göra om den kulturhistoriska delen så den närmar sig “Morins 
skala” (se Bilaga 1), då den lämpar sig något bättre för trädinventering. 

3.1.2 Vilken kompetens bör en trädgårdsmästare ha för att göra bedömningar av träd? 

Kompetenskravet på en trädgårdsmästare, för att kunna göra relevanta bedömningar av träd är 
stora och inom många komplexa discipliner. Trädvård är en disciplin för sig, att ha koll på 
biologisk mångfald är ett stort område och kulturvård är ytterligare ett stort kunskapsfält. 
Vidare behövs vissa praktiska kunskaper för att kunna besikta träd, avgöra vad som är 
relevant i en situation och dessutom kommer trädgårdsmästaren ha god kunskap vad gäller 
diskussion och kompromiss med andra instanser.  
Den viktigaste kunskap som Morin och Östberg båda pekar på är uppbyggnadsbeskärning och 
skötsel under etableringsfasen. Om träd får god vård under sina första år, ökar chansen stort 
för att få stora, friska, gamla träd. Kompetens som går ihop med trädgårdsmästarens kunskap 
att förstå träd från grunden. Trädgårdsmästaren behöver ha kunskaper om trädvård och 
trädbiologi för att kunna göra okulärbesiktning av träd och se efter bra grenstruktur, 
uppbyggnad, sjukdomsbilder med mera. Trädgårdsmästaren måste ha viss förståelse för att 
kunna avgöra risk, biologisk mångfald och kulturhistorisk kunskap. Trädgårdsmästaren är en 
viktig kunskapsbas, men det är också viktigt att trädgårdsmästaren vet, när dennes kunskap tar 
slut och det är dags att ta in experter, något både Östberg och Morin lyfter. För att veta vart 
ens kompetens tar slut behöver man också ovannämnda kunskaper. Trädgårdsmästaren 
behöver även ha hög kompetens för att kunna skapa ett syfte för trädinventering, och med det, 
relevanta parametrar. 
Om trädgårdsmästaren får med sig en bred kunskapsgrund från sin utbildning får denne en 
trygg bas att stå på. Då finns också en utgångspunkt för att fortbilda sig genom kurser eller att 
praktiskt få jobba med trädvård. För att komma dit behövs utbildning, erfarenhet och 
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kontinuitet, något som tar tid. Att bygga upp sin egen kunskap handlar till stor del om att 
stimuleras av nyfikenhet och ett egen intresse. 

Jag konstaterar utifrån det att specialisering är gynnsamt. Området är enormt och ingen 
människa kommer kunna allt vad som krävs. Att specialisering sker på bekostnad av bred 
kunskap, ser jag som negativt, om trädgårdsmästaren förlorar kunskap inom trädvård, på 
grund av minskat kompetensutrymme. Jag ser det som positivt om kompetensutbyte och 
samspel, där vi lär av varandra, finns mellan specialister: arborister och biologer, och 
generalister: trädgårdsmästare. 
3.1.3 Hur resonerar speciallisterna när värden och risker krockar med varandra i 
kulturhistoriskt värdefulla trädmiljöer? 

Den faunadepå vi jobbade med under en kurs på min utbildning, på Gunnebo, är för mig det 
mest praktiska och konkreta exemplet på krockar mellan värden, jag hamnat i. Den 
komplexitet som finns i dessa miljöer är något både Morin och Östberg lyfter. 
Boken utgjorde en väsentlig risk, när en av stammarna knäcktes, för besökare. Naturvärdena 
är höga då trädet är gammalt och stort. Vid boken finns en gångväg från anläggningens 
början. Alternativen var att fälla trädet, Minimize risk, föra att göra det säkert och behålla 
gångvägen eller att leda besökare bort från trädet, Remove the target, och samtidigt behålla de 
höga naturvärdena. En faunadepå skapades och placeringen var strategiskt vald för att utgöra 
en naturlig barriär som ger besökare ett säkert avstånd till trädet. Samtidigt som de höga 
naturvärden bibehålls av faunadepån har den placerats på gångvägen. Här blir Östbergs tankar 
om tidspåverkan relevanta. Den kulturhistoriskt viktiga gångväg som hamnat precis under 
faunadepån kommer inte kunna varken restaureras eller användas men om några år kommer 
faunadepån vara borta och det kulturhistoriska värdet öka igen. Det kulturhistoriska värdet 
påverkas just nu negativt men bevarandet av biologisk mångfald kanske måste ha en plats 
även i de kulturhistoriska miljöerna. Om man tydliggör syftet med faunadepån och tydliggör 
historien om gångvägen kan det vara en god kompromiss under tiden för faunadepåns 
nedbrytning. Med det, tar man hänsyn till de höga naturvärden samtidigt som Engelska 
kullens kulturhistoriska värde behålls, om än något påverkat. 

Faunadepån är ett bra exempel på krockar som kan uppstå vid inventering och värdering av 
träd. Situationen är också ett bra exempel på hur ett kommunikativt tillvägagångssätt, med 
diskussion och vilja att lösa det så bra som möjligt, leder framåt. Östberg pekar på att det är 
viktigt att försvara den miljö man jobbar i och att i en kulturhistorisk miljö är det viktigt att 
sträva efter att behålla dessa höga värden. Morin nämner också helheten i kulturhistoriska 
miljöer som viktig. Det kan bli väldigt tydligt med missbedömningar. En paradallé som består 
av friska, unga träd, ruiner och förfall i olika faser och gamla välskötta träd ger ett intryck 
som nog aldrig var meningen från början. Det handlar om komplexa situationer i komplexa 
miljöer där samarbete och kompromiss måste vara vägledande. 
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3.2 Slutsats & vidare forskning 

Det enklaste svaret till mina frågor är: Det behövs en hög kompetens för att jobba med träd. 
Modeller, standarder och mallar är ett ovärderligt stöd för den enskilde. Jag anser min modell 
vara ett komplement till en större helhet. Specialisterna som arbetar med komplexa miljöer är 
kompromissinriktade och kompromiss är och ska vara vägledande. Men svar är aldrig så 
enkla trots allt. Jag upptäckte mycket om mig själv, min kunskap, mitt arbetssätt och där jag 
brister genom att göra en inventering. Att behöva resonera med mig själv när jag blir osäker 
och samtidigt vilja göra bra bedömningar men märka punkter där det finns kunskapsluckor 
har varit både tacksamt och frustrerande. Att tydligt se, där jag med självklarhet försvarar, 
konstaterar eller bekräftar hur något ter sig med ett träd, och sen få det bekräftat gör mig stolt 
och nyfiken på samma gång. Jag antar att det är ett gott tecken.  

Det hade varit relevant att pröva modellen i olika miljöer och vid fler tillfällen. Det hade 
också varit värdefull om någon av specialisterna hade provat eller kommenterat den. Jag hade 
uppskattat omdöme om den från Morin och Östberg och hade gärna fått kommentarer om hur 
den är uppbyggd. Tidsbegränsningen gör att deras kommentarer inte skrivs med här. 

Material om trädgårdsmästares trädvård historiskt har inte studerats här, men skulle vara ett 
viktigt tillägg, för att fördjupa diskussionen om handlingsutrymmet, och kanske ge en större 
inblick i hur träd sköttes om, innan trädvårdens uppsving. Jag misstänker mycket hårda tag 
och mycket betong men hoppas på mer nyanser än så. Människor har trots allt anlagt och 
skött om fantastiska platser som vi bevarar än idag. Kanske att naturvärden var en ickefråga i 
och med att blomsterängar och urskogar existerade. Det kan vara något för en framtida 
student att ta sig an.   

Ingående intervjuer med Henrik Morin, Johan Ösberg och andra som jobbat länge med 
trädvård, eller varit i trädgårdsbranschen länge, är något jag vill rekommendera och lyfta, 
oavsett om det skulle beröra detta eller något annat ämne. Att få vara i samtal med människor 
som varit med länge och vill dela med sig av sin kunskap är en ynnest. Ta vara på det. 
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4. Sammanfattning  

Trädgårdsmästaren är den som arbetar på daglig basis med träd, men ofta kan dennes roll vara 
otydligt definierad, speciellt när risk och olika värden krockar. Uppsatsens förord och 
bakgrund syftar till att belysa den komplexa relation som finns mellan människor och träd.  

Rapporten inleds efter det, med att beskriva trädgårdsmästarens kompetens och 
handlingsutrymme, i relation till träd, och problematiserar vad trädgårdsmästaren får och inte 
får göra, och vad som är trädgårdsmästaren uppgift när det kommer till träd. För att ha en 
gemensam grund i läsningen, definieras trädgårdsmästaren ett flertal gånger, främst som en 
kunnig teoretiker och en närvarande praktiker.  

Vidare definieras också viktiga begrepp om träd och trädvård, så som; riskträd, särskilt 
skyddsvärda träd, biologisk mångfald, kulturhistoriska värden och naturvärden. Dessa är 
centrala för hela uppsatsen. I våra kulturhistoriska miljöer, kan kollisioner mellan värden och 
risk uppstå, då det ofta innebär gamla träd i en publik miljö. De frågor som undersökningen 
strävar efter att besvara är;  
Vad finns det för befintliga modeller, som lämpar sig för en trädgårdsmästare?  
Vilken kompetens bör en trädgårdsmästare ha för att göra bedömningar av träd?  
Den avslutande frågeställningen besvaras genom en intervju med specialister inom trädvård, 
och formuleras; Hur resonerar speciallisterna när värden och risker krockar med varandra i 
kulturhistoriskt värdefulla trädmiljöer? 

En stor del av uppsatsen bygger på en litteraturstudie, där texter kring biologisk mångfald, 
kulturhistoriska värden och risk undersöks för att gå vidare in i befintliga värderingsmodeller 
och plattformer. Dessa presenteras ingående i kapitlet, Forskningsläge. Här beskrivs 
utgivningars för- och nackdelar och vem de syftar till. Några av de modellerna är för 
komplexa för att använda i det dagliga arbetet eller används i ett senare skeende. Under Metod 
& material beskrivs kortfattat några modeller som alla är gjorda för fältarbete, samtidigt ställs 
inte för höga krav på specialistkompetens. Dessa har omarbetats något, för att skapa en 
trädinventeringsmodell med ett helhetsperspektiv. I ett relevant helhetsperspektiv, för 
trädgårdsmästaren, ingår bedömning av risk, naturvärden samt kulturhistoriska värden. 

Resultaten av undersökningen består av tre delar. Först, en beskrivning av den modell som 
tagits fram och varför en inventering var viktig att genomföra, med stöd av det teoretiska 
perspektivet. Det handlar om, att genom praktiskt utövande, synliggöra kunskap och brister. 
Innan resultaten från inventeringen presenteras, finns en figur med modellen och två figurer 
som beskriver hur naturvärdesmodellen som används, ska tolkas.  

Efter den korta introduktionen beskrivs inventeringsresultaten. Dessa presenteras i en 
beskrivande och en värderande del, där fem stycken träd beskrivs med text och, till viss del, 
bilder. Det första trädet som beskrivs är en bok. Under beskrivningen källbeläggs många av de 
olika värden boken tillför. De andra träden beskrivs också utförligt men utan samma mängd 
källor. Stycket avslutas med några slutsatser om samtliga träd eller användandet av modellen i 
sig.  
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Den avslutande delen i resultatkapitlet utgörs av en intervju med trädgårdskonsulent Henrik 
Morin och docent i landskapsarkitektur Johan Östberg. Där behandlas frågeställningar om 
modeller för inventering, trädgårdsmästarkompetens och resonemang när värden krockar med 
varandra. Intervjuerna var viktiga för att få en större och en mer nyanserad bild i ämnet och 
var ett värdefullt komplement till den egna undersökningen.  

Uppsatsen avslutas i en diskussion, där frågorna bearbetas utefter erfarenhet av den 
genomförda trädinventeringen och de samtal som fördes med specialisterna med målet att 
kunna besvara frågeställningarna. Till sist kommer en kort del med några förslag för vidare 
forskning och slutsatser. 
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5.1. Figurförteckning: 

Figur 1: Aha-metodens poängsystem. Mikael Sörensson (Entomologisk tidskrift 2008) 
Figur 1a: Aha-metodens bestämningsnyckel. Mikael Sörensson (Entomologisk tidskrift 2008) 

Figur 2 : Den Norberganska helhetsperspektivistiska inventeringsmodellen för träd och 
trädgårdsmästare.        Johan Norberg, 2022 

Figur 3 - 7 : Fotografier från Engelska kullen, Gunnebo Slott & Trädgårdar, Mölndals 
kommun.          Johan Norberg, 2022 

5.2. Bilagor: 

Bilaga 1. “Morins skala” 
Morins skala för värdering. Skalan visades under en digital föreläsning med Joakim Seiler, 
hösten 2021, som jag då tog en printscreen av.   
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Bilaga 2. 
Ett område av Stadsbyggnadskontorets karta med träd numrerat och placerat. 
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Bilaga 3: 
Inventering av träd 477 
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Namn/Datum: johan norberg 7/2 22
Trädnamn: fagus sylvatica
AHA-klass:   id: 477 dm 200

Ja Nej Annat
Biologisk bedömning. AHA-modellen, Sörensson
Klass I (10 poäng) minst 2 av II
Klass II (5 poäng) minst 1 av II/ 4 av III
Stor/medelstor stamhålighet med mulm x
Ett/flera Större, djupa, vatten/mulmfyllda grenhål x
Stort yttre/inre savflöde, 10cm<
Flera tickor, större vedsvamp, omfattandde svamppåväxt x
Större parti barklös ved på stam, ca 3dm² x
Grövre, murken högstubbe(40cm<, dm ) x
Klass III (1 poäng) 2 av III, om 4 = II
Jätteträd, dm i brösthöjd ca 1m< x
Ett/flera grunda, oftas mindre grenhål x
Litet savflöde, -10 cm
Liten svamppåväxt/enstaka ticka
Liten/grund begynnande stamhålighet x
Mindre parti barklöst parti x
Klass IIII (0 poäng) 
friska, oskadade träd
Resursträd, ersättare om 20-100 år. Antal
Totalpoäng

Kulturhistorisk värdering. Omarbetning av Flincks metod
Grundmotiv  Dokumentvärde x
Trädgårdshistoriskt
Samhälls- person- socialhistoriskt
Upplevelsevärde x
Arkitektoniskt/Konstnärligt
Miljöskapande/Identitesvärde
Kontinuitet/Tradition/Symbolvärde
Patina

Förstärkande motiv x
kvalitet
autenticitet/äkthet
pedagogiskt värde/tydlighet
sällsynthet
representativitet. Nation/region/lokalt

Bedömning av riskträd. Thomsen & Skovs modell
Uppbyggnad/struktur
Dubbelstam/flerstammig x
Lutning/ensidig krona x
Svag gren uppbyggnad(invuxen bark) x
Långa och tunna grenar x

Dålig uppbyggnad efter beskärning x
Kronsympton
Glest gren- lövverk x
Döda/brutna grenar x
Onormal bladstorlek/färg x
Tidig höstfärg/lövfällning x
Stammen
Död bark/onormal färg/savflöde x
Stora sår (inte övervallade) x
Många sår (3+) x
Barksprickor x
Insjunken bark x
Håligheter i stammen x
Rotzonen
Sår på rotben eller rötter x
Dåliga rotförhållanden x
Grävning/uppfyllnad/asfaltering/byggnation x
Körning/komprimering/materialupplag x
Vedlevande/nedbrytande svampar x
Svamp på stam eller gren
Svamp vid stambas/mellan rotben
Svamp på mark nära trädet
Stabilitet - samlad bedömning
Åtgärd/Rekommendation

höjd 22

Kommentar

inte vad jag ser

observera höst

relativt god. kronstabilisering
uppsik!. Arboristkontroll! intressant f biolog



Bilaga 4: 
Inventering av träd 486 
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Namn/Datum: johan norberg 7/2 22

Trädnamn: aesculis hippocastanum
AHA-klass:   id:486 dm 50

Ja Nej Annat

Biologisk bedömning. AHA-modellen, Sörensson
Klass I (10 poäng) minst 2 av II
Klass II (5 poäng) minst 1 av II/ 4 av III
Stor/medelstor stamhålighet med mulm x

Ett/flera Större, djupa, vatten/mulmfyllda grenhål x

Stort yttre/inre savflöde, 10cm<

Flera tickor, större vedsvamp, omfattandde svamppåväxt x

Större parti barklös ved på stam, ca 3dm² x

Grövre, murken högstubbe(40cm<, dm ) x

Klass III (1 poäng) 2 av III, om 4 = II
Jätteträd, dm i brösthöjd ca 1m< x

Ett/flera grunda, oftas mindre grenhål x

Litet savflöde, -10 cm

Liten svamppåväxt/enstaka ticka x

Liten/grund begynnande stamhålighet x

Mindre parti barklöst parti x

Klass IIII (0 poäng) 
friska, oskadade träd

Resursträd, ersättare om 20-100 år. Antal
Totalpoäng

Kulturhistorisk värdering. Omarbetning av Flincks metod
Grundmotiv  Dokumentvärde x

Trädgårdshistoriskt

Samhälls- person- socialhistoriskt

Upplevelsevärde x

Arkitektoniskt/Konstnärligt

Miljöskapande/Identitesvärde

Kontinuitet/Tradition/Symbolvärde

Patina

Förstärkande motiv x

kvalitet

autenticitet/äkthet

pedagogiskt värde/tydlighet

sällsynthet

representativitet. Nation/region/lokalt

Bedömning av riskträd. Thomsen & Skovs modell
Uppbyggnad/struktur
Dubbelstam/flerstammig x x

Lutning/ensidig krona x

Svag gren uppbyggnad(invuxen bark) x

Långa och tunna grenar x

Dålig uppbyggnad efter beskärning x

Kronsympton
Glest gren- lövverk x
Döda/brutna grenar x
Onormal bladstorlek/färg x
Tidig höstfärg/lövfällning x
Stammen
Död bark/onormal färg/savflöde x
Stora sår (inte övervallade) x
Många sår (3+) x
Barksprickor x
Insjunken bark x
Håligheter i stammen x
Rotzonen x
Sår på rotben eller rötter
Dåliga rotförhållanden
Grävning/uppfyllnad/asfaltering/byggnation
Körning/komprimering/materialupplag
Vedlevande/nedbrytande svampar x
Svamp på stam eller gren
Svamp vid stambas/mellan rotben
Svamp på mark nära trädet
Stabilitet - samlad bedömning
Åtgärd/Rekommendation : 2 brickor spik, sttörre brick högre. Konsult arborist, stamdelning försvagning. Toppkonkurrens.

höjd 12

Kommentar

låg delning

epikormislt. ny ledare påväg

enstaka, korta, noll risk

observera höst

flävkar och missfärgningar

god
delning svag, risk för fläk. toppkonkurrens 



Bilaga 5: 
Inventering av träd 489 
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Namn/Datum: johan norberg 7/2 -22

Trädnamn: tillia sp.
AHA-klass:       id:489 dm:180

Ja Nej Annat

Biologisk bedömning. AHA-modellen, Sörensson
Klass I (10 poäng) minst 2 av II
Klass II (5 poäng) minst 1 av II/ 4 av III
Stor/medelstor stamhålighet med mulm x

Ett/flera Större, djupa, vatten/mulmfyllda grenhål x

Stort yttre/inre savflöde, 10cm<

Flera tickor, större vedsvamp, omfattandde svamppåväxt x

Större parti barklös ved på stam, ca 3dm² x

Grövre, murken högstubbe(40cm<, dm ) x

Klass III (1 poäng) 2 av III, om 4 = II
Jätteträd, dm i brösthöjd ca 1m< x

Ett/flera grunda, oftas mindre grenhål x

Litet savflöde, -10 cm

Liten svamppåväxt/enstaka ticka x

Liten/grund begynnande stamhålighet x

Mindre parti barklöst parti x

Klass IIII (0 poäng) 
friska, oskadade träd

Resursträd, ersättare om 20-100 år. Antal
Totalpoäng

Kulturhistorisk värdering. Omarbetning av Flincks metod
Grundmotiv  Dokumentvärde x

Trädgårdshistoriskt

Samhälls- person- socialhistoriskt

Upplevelsevärde x

Arkitektoniskt/Konstnärligt

Miljöskapande/Identitesvärde

Kontinuitet/Tradition/Symbolvärde

Patina

Förstärkande motiv x

kvalitet

autenticitet/äkthet

pedagogiskt värde/tydlighet

sällsynthet

representativitet. Nation/region/lokalt

Bedömning av riskträd. Thomsen & Skovs modell
Uppbyggnad/struktur
Dubbelstam/flerstammig x

Lutning/ensidig krona x

Svag gren uppbyggnad(invuxen bark) x

Långa och tunna grenar x

Dålig uppbyggnad efter beskärning x

Kronsympton
Glest gren- lövverk x
Döda/brutna grenar x
Onormal bladstorlek/färg x
Tidig höstfärg/lövfällning
Stammen
Död bark/onormal färg/savflöde x
Stora sår (inte övervallade) x
Många sår (3+) x
Barksprickor x
Insjunken bark x
Håligheter i stammen x
Rotzonen x
Sår på rotben eller rötter
Dåliga rotförhållanden
Grävning/uppfyllnad/asfaltering/byggnation
Körning/komprimering/materialupplag
Vedlevande/nedbrytande svampar x
Svamp på stam eller gren
Svamp vid stambas/mellan rotben
Svamp på mark nära trädet
Stabilitet - samlad bedömning
Åtgärd/Rekommendation

höjd/ 15

Kommentar

viss epuikormisk

begynnande

god
bra men rådfråga arborist



Bilaga 6: 
Inventering av träd 495 
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Namn/Datum: johan norberg 7/2 22
Trädnamn: queecus robur
AHA-klass:   id 495 dm 69

Ja Nej Annat
Biologisk bedömning. AHA-modellen, Sörensson
Klass I (10 poäng) minst 2 av II
Klass II (5 poäng) minst 1 av II/ 4 av III
Stor/medelstor stamhålighet med mulm x
Ett/flera Större, djupa, vatten/mulmfyllda grenhål x
Stort yttre/inre savflöde, 10cm< x
Flera tickor, större vedsvamp, omfattandde svamppåväxt x
Större parti barklös ved på stam, ca 3dm² x
Grövre, murken högstubbe(40cm<, dm ) x
Klass III (1 poäng) 2 av III, om 4 = II
Jätteträd, dm i brösthöjd ca 1m< x
Ett/flera grunda, oftas mindre grenhål x
Litet savflöde, -10 cm
Liten svamppåväxt/enstaka ticka x
Liten/grund begynnande stamhålighet x
Mindre parti barklöst parti x
Klass IIII (0 poäng) 
friska, oskadade träd
Resursträd, ersättare om 20-100 år. Antal
Totalpoäng

Kulturhistorisk värdering. Omarbetning av Flincks metod
Grundmotiv  Dokumentvärde x
Trädgårdshistoriskt
Samhälls- person- socialhistoriskt
Upplevelsevärde x
Arkitektoniskt/Konstnärligt
Miljöskapande/Identitesvärde
Kontinuitet/Tradition/Symbolvärde
Patina

Förstärkande motiv x
kvalitet
autenticitet/äkthet
pedagogiskt värde/tydlighet
sällsynthet
representativitet. Nation/region/lokalt

Bedömning av riskträd. Thomsen & Skovs modell
Uppbyggnad/struktur
Dubbelstam/flerstammig x
Lutning/ensidig krona x
Svag gren uppbyggnad(invuxen bark) x
Långa och tunna grenar x
Dålig uppbyggnad efter beskärning x

Kronsympton
Glest gren- lövverk x
Döda/brutna grenar x
Onormal bladstorlek/färg x
Tidig höstfärg/lövfällning x
Stammen x
Död bark/onormal färg/savflöde
Stora sår (inte övervallade)
Många sår (3+)
Barksprickor
Insjunken bark
Håligheter i stammen
Rotzonen
Sår på rotben eller rötter z
Dåliga rotförhållanden x
Grävning/uppfyllnad/asfaltering/byggnation x
Körning/komprimering/materialupplag x
Vedlevande/nedbrytande svampar
Svamp på stam eller gren x
Svamp vid stambas/mellan rotben x
Svamp på mark nära trädet x
Stabilitet - samlad bedömning
Åtgärd/Rekommendation

höjd 10

Kommentar

orange högt upp

delar sig tidigt. Toppkonkurera

observera höst

ett litet

god
sedvanlig



Bilaga 7: 
Inventering av träd 499 
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Namn/Datum: johan norberg 4/2 -22
Trädnamn:quercus robur
AHA-klass:       id:499 dm: 65

Ja Nej Annat
Biologisk bedömning. AHA-modellen, Sörensson
Klass I (10 poäng) minst 2 av II
Klass II (5 poäng) minst 1 av II/ 4 av III
Stor/medelstor stamhålighet med mulm x
Ett/flera Större, djupa, vatten/mulmfyllda grenhål x papper
Stort yttre/inre savflöde, 10cm< x
Flera tickor, större vedsvamp, omfattandde svamppåväxt x
Större parti barklös ved på stam, ca 3dm² x
Grövre, murken högstubbe(40cm<, dm ) x
Klass III (1 poäng) 2 av III, om 4 = II
Jätteträd, dm i brösthöjd ca 1m< x
Ett/flera grunda, oftas mindre grenhål x
Litet savflöde, -10 cm
Liten svamppåväxt/enstaka ticka x
Liten/grund begynnande stamhålighet x
Mindre parti barklöst parti x
Klass IIII (0 poäng) 
friska, oskadade träd
Resursträd, ersättare om 20-100 år. Antal
Totalpoäng

Kulturhistorisk värdering. Omarbetning av Flincks metod
Grundmotiv  Dokumentvärde
Trädgårdshistoriskt x
Samhälls- person- socialhistoriskt x
Upplevelsevärde
Arkitektoniskt/Konstnärligt x x
Miljöskapande/Identitesvärde x
Kontinuitet/Tradition/Symbolvärde x
Patina x

Förstärkande motiv x
kvalitet
autenticitet/äkthet
pedagogiskt värde/tydlighet
sällsynthet
representativitet. Nation/region/lokalt

Bedömning av riskträd. Thomsen & Skovs modell
Uppbyggnad/struktur x
Dubbelstam/flerstammig x
Lutning/ensidig krona x
Svag gren uppbyggnad(invuxen bark) x
Långa och tunna grenar x
Dålig uppbyggnad efter beskärning x
Kronsympton
Glest gren- lövverk x
Döda/brutna grenar x
Onormal bladstorlek/färg
Tidig höstfärg/lövfällning
Stammen
Död bark/onormal färg/savflöde x
Stora sår (inte övervallade) x x
Många sår (3+) x
Barksprickor x
Insjunken bark x
Håligheter i stammen x
Rotzonen
Sår på rotben eller rötter x
Dåliga rotförhållanden x
Grävning/uppfyllnad/asfaltering/byggnation x
Körning/komprimering/materialupplag x
Vedlevande/nedbrytande svampar
Svamp på stam eller gren x
Svamp vid stambas/mellan rotben x
Svamp på mark nära trädet x
Stabilitet - samlad bedömning
Åtgärd/Rekommendation: några grenar ser inte så bra ut. stort hål vid död och levande gren kan orsaka fläk. arborist/uppsyn

höjd/ålder9

Kommentar

högt upp, antar att det är vattenfyllt

viss epikormisk reaktion. 

årstidsproblem

högt upp, övervallat men risk

små

god. en spik i
Åtgärd/Rekommendation: några grenar ser inte så bra ut. stort hål vid död och levande gren kan orsaka fläk. arborist/uppsyn
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