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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att sammanställa fakta kring hur åtgärder före och efter 

trädflytt kan påverka trädets etablering. Rapporten behandlar även vilken inverkan 

rotbeskärning har på träd och hur nybildning av rötter kan främjas. Rapporten besvarar 

frågor kring hur ett träd reagerar på att bli flyttat och hur trädart, växtplats och tidigare 

åtgärder kan påverka resultatet av en trädflytt. Rapporten besvarar även frågor angående 

vilka åtgärder som kan genomföras, innan och efter trädflytt, för att förbättra trädets 

etablering på sin nya växtplats, vilken inverkan rotbeskärning har på det flyttade trädet 

och hur nybildning av finrötter kan främjas. Rapporten är skriven som en traditionell 

akademisk rapport och är baserad på litteratur som har samlats in från vetenskapliga 

artiklar, böcker och uppslagsverk. Vid trädflytt förlorar ett träd stora delar, cirka 90 

procent, av sitt rotsystem och drabbas av stressymptom. Ett friväxande, sådd i naturen 

och icke-rotbeskuret, träd kan förlora ännu större delar av sitt rotsystem. Det är viktigt 

att undersöka om det är ett plantskoleträd eller ett friväxande träd och även vilken 

trädart som ska flyttas då det kan ha betydelse för hur lyckad trädflytten blir. Genom att 

utföra rotbeskärning skapas ett kompakt rotsystem som ger en minskad rotförlust. 

Rotbeskärning främjar även tillväxten av finrötter i rotklumpen, vilket gynnar trädet vid 

etablering och ger minskad vattenstress. Ofta genomförs en kronreducering för att 

reducera obalansen mellan krona och rötter. En måttlig kronreducering, mellan 10 och 

30 procent, kan gynna trädet. Om trädet ska kunna etablera sig och överleva flytten 

måste det övervinna stressymptomen. Om ett träd ska kunna bilda nya rötter och ha 

tillväxt av grenar och skott behöver trädet ha god vitalitet. Bevattning spelar en 

essentiell roll för trädets överlevnad och etablering. Mulch kan ge god tillväxt av 

finrötter och bidra till en förbättrad etablering. Rapportens slutsats är att både 

förberedande åtgärder och efterskötsel har inverkan på trädets etablering och hur väl 

trädet klarar av att bli flyttat. En korrekt genomförd rotbeskärning bör utföras, en 

måttlig kronbeskärning av 10-30 procent av kronan bör utföras, träd ska flyttas under 

sin viloperiod och träd som flyttas bör ha hög vitalitet. Nybildning av rötter främjas av 

god markfukt, varm jord, jämn bevattning och att mulch läggs på. 

 

Nyckelord: Träd, Flytt, Trädflytt, Rotbeskärning, Etablering 

 



 

 

Abstract 

The purpose of this report was to put together facts regarding how the measures before 

and after tree transplanting can affect the establishment of the tree. The report also dealt 

with the impact that root pruning might have on trees and how regeneration of roots can 

be promoted. The report answers questions concerning how tree transplanting affects a 

tree and how tree species, locality and previous measures can influence the effect of a 

tree transplanting. The reports also answers a question concerning which measures 

could be performed, before and after tree transplanting, to improve the tree’s 

establishment in it’s new locality. The last question that this report answers is what 

impact root pruning has on the tree and how regeneration of fine roots can be favoured. 

The report is written as a traditional academic report and is based on literature that was 

collected from scientific articles, books and encyclopedias. A tree loses a large amount, 

approximately 90 percent, of its root system during the tree transplanting. This causes 

stress symptoms in the tree. A tree, sown and grown in nature, that has never been root 

pruned will lose even larger amounts of its root system when it’s transplanted. It’s 

important to do investigations before tree transplanting. Investigations should be done 

before tree transplanting to determine what kind of tree, nursery-grown or grown in 

nature, and what species is about to be transplanted. Both of these aspects may have an 

influence on how successful the transplanting is. Root pruning can make the root system 

more compact which reduces root loss during transplanting. Root pruning also increases 

the amount of fine roots in the root ball which is beneficent during establishment  and 

also reduces water stress. The high amount of root loss causes an imbalance between 

crown and roots. The crown is often reduced to correct this imbalance and in this report 

it was proven that a moderate crown reduction is beneficial for the tree. The tree must 

overcome the stress symptoms to be able to survive and to establish itself. Trees need 

good vitality to be able to regenerate roots, shoots and branches. Irrigation plays an 

important part in the establishment and the survival of the tree. Mulch can promote 

regeneration of fine roots and contribute to an improved establishment. The conclusion 

of the report is that both preparatory measures and after care has an impact on the 

establishment and on how successful the transplanting of a tree will be. A correctly 

executed root pruning and a moderate crown pruning (10 to 30 percentage of the crown) 

should be carried out. Trees should be transplanted during their dormant season and 

trees, that are going to be transplanted, should have high vitality. Regeneration of roots 



 

 

is promoted by having good soil moisture, warm soil, even watering and applying 

mulch. 
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Bakgrund  

Det har skrivits mycket litteratur om träd. Ibland är det böcker som enbart behandlar skötsel 

av träd eller sortval. Ibland nämns det i litteratur och även i media att träd kan flyttas. I det 

engelska språket benämns trädflytt som transplanting. Enligt Pryor och Watson (2016) 

betyder transplanting att fältodlade träd grävs upp, flyttas och återplanteras på en ny 

växtplats. 

     År 2012 skrev Caroline Almqvist sitt examensarbete Flytt av träd – motiv, metod och 

exempel (2012). Hon valde att inte gå in på djupet i växtfysiologi och vad som händer i trädet 

när det flyttas. Hon hade fokus på vilka metoder som kan användas för att flytta ett stort träd 

och planeringen inför en trädflytt. Almqvist (2012) tar även upp exempel på hur dessa 

metoder används i verkliga projekt, bland annat flytt av pyramidek i Sundbyberg år 2010. 

Hon menar att metodvalet ska grundas i vilken art som ska flyttas, vilka markförhållanden 

som råder och rotsystemets utbredning. Även trädformen kan ha en inverkan på metodvalet 

(ibid). 

     Träd kan flyttas med specialmaskiner som kallas för trädspadar. Trädspadar finns i olika 

storlekar men gemensamt för skoparna är att de gräver upp en stor rotvolym. Träd med 

stamomkrets på 35-100 centimeter kan tas upp med trädspadar. Fördelen med att använda 

trädspadar vid trädflytt är att en och samma maskin kan användas för att gräva upp, 

transportera och återplantera trädet. Rotsystemet behöver inte klumpas inför transport av 

trädet eftersom att trädspadens skopa håller samman rotklumpen och håller rotsystemet intakt 

under transporten (ibid). 

     Träd kan även flyttas med lyftkran. Denna metod skiljer sig på många fronter från trädflytt 

med specialmaskiner och metoden kräver god planering och förberedelser. Trädspadar 

används för att flytta träd med stamomkrets 35-100 centimeter men lyftkranar kan flytta ännu 

större träd, över 100 centimeter i stamomkrets. Om lyftkran används krävs manuellt arbete 

innan trädet kan flyttas. Rotklumpen behöver prepareras för att förbli intakt under transport. 

Även rotsystemet behöver prepareras, genom exempelvis rotbeskärning, inför flytten (ibid). 

     I Standard för skyddande av träd vid byggnation (2015) skriver Johan Östberg och Örjan 

Stål om metoder för att flytta träd med specialmaskin och med mobilkran. De skriver att 

specialmaskiner har grävaggregat och är utvecklade för att flytta träd. Enligt Östberg och Stål 
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(2015) kan specialmaskiner ta upp träd med en stamomkrets upp till 30-40 centimeter och 

rotklumpar med en diameter på 1,3-3 meter. Mobilkranar kan både ta upp och flytta trädet. 

Enligt författarna kan mobilkran ta upp rotklumpar med en diameter på 4-6 meter och en 

stamdiameter på 10-25 centimeter. Mobilkranen bör kunna lyfta 100 ton för att kunna lyfta 

träd med denna dimension och kunna ta upp rötter från 0,8-1 meters djup (ibid). 

     När ett träd blir flyttat är det viktigt att få med en stor rotvolym och att genomföra en 

noggrann efterskötsel. Om ett träd inte tas hand om efter att det har flyttats är risken hög att 

det inte klarar flytten (ibid). Det kan ta årtionden innan fullvuxna träd, som har flyttats, har 

etablerat sig på sin nya växtplats (Watson & Himelick, 1997). 

     Enligt Flemer (1982) är det inte enbart effekterna av flytten som är viktiga att ha i åtanke. 

Det är viktigt att tänka på vad som hade hänt om trädet inte hade flyttats. Rötterna riskerar 

varken att bli uttorkade eller vattenmättade om trädet inte flyttas. Ett intakt rotsystem, som 

inte har störts eller reducerats av upptagning av trädet, förlorar inte sin upptagningsförmåga 

av vatten och mineraler. Enligt Flemer (1982) blir en trädflytt lyckad om trädet behandlas på 

ett sätt som gör att trädet inte förlorar de naturliga betingelser som det hade innan flytten. 

Frågan är hur träd påverkas av att flyttas och om framgången av trädflyttar kan förbättras 

genom exempelvis förebyggande åtgärder? 

 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att sammanställa kunskap kring hur träd reagerar på att bli 

flyttade och hur det flyttade trädet påverkas av att ha blivit rotbeskuret innan upptagning. 

Arbetet ska även undersöka vilka biologiska faktorer som kan främja nybildningen av rötter 

och vilka åtgärder som kan genomföras inför och efter flytten för att förbättra trädets 

etablering. 

 

Frågeställning 

 Vilka åtgärder kan genomföras, innan och efter trädflytt, för att förbättra trädets etablering 

på sin nya växtplats? 
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 Hur kan trädart, växtplats och tidigare åtgärder påverka resultatet av en trädflytt? 

 Hur reagerar ett träd på att bli flyttat? 

 Vilken inverkan har rotbeskärning på det flyttade trädet och hur kan nybildning av 

finrötter främjas? 

 

Avgränsningar 

Detta arbete ska ge kunskap kring hur träd påverkas av rotbeskärning, vilka åtgärder som kan 

genomföras för att främja nybildningen av finrötter och vilka åtgärder som kan genomföras 

inför och efter flytten för att ge en god etablering. Inom ramen för detta arbete ryms inte: 

 Fördjupade beskrivningar av metoder för att flytta träd 

 Den ekonomiska aspekten av att flytta ett träd 

 Motiv för att flytta ett träd 

 

Definitioner 

 

 Adventivrötter – rötter som bildas på sidan av stammen eller på ett ovanligt ställe, 

exempelvis på stammar (Capon 2010). 

 

 Edafiska faktorer – Edafiska faktorer är markförhållanden såsom markfukt och pH-värde 

(Nationalencyklopedin u.å.). 

 

 Fibröst rotsystem – Ett fibröst rotsystem har rikligt förgrenade rötter, som finns nära 

markytan. På grund av att rötterna ligger ytligt i marken kommer de snabbt åt vatten som 

infiltreras ner i marken. Rötterna hinner förse sig med mineraler och näringsämnen innan 

vattnet för med sig ämnena ner till lägre markskikt (Capon 2010). 
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 Kohesion – Graden av sammanhållning i en jordart. I finkorniga jordarter är kohesionen 

hög. Ett finkornigt material har högre kohesion än ett grovkornigt (Eriksson, Dahlin, 

Nilsson & Simonsson 2011). 

 

 Kronutglesning – Glesning av kronan som kan utföras för att minska hur mycket vind 

kronan tar vid blåst. Genom att glesa ur kronan minskar risken att bland annat grenar och 

stam skadas vid exempelvis stormar. En utglesad krona släpper även in mer ljus i kronan 

(Arboristerna u.å.). Kan även kallas för tunna ut krona. Tunna ut krona innebär att 

trädkronan tunnas ut från grenar som exempelvis korsar varandra. Även skadade och 

döda grenar tas bort vid denna åtgärd. Genom att tunna ut kronan blir kronan mer 

ljusgenomsläpplig (City Trädvård u.å.). 

 

 Kronreducering – reducering av trädkronor som: ger mer solljus, reducerar vikten som 

läggs på grenar som eventuellt skulle kunna utgöra en risk, hindrar trädet från att göra 

skada på bland annat byggnader och håller bort trädgrenar från kraftledningar (City 

Trädvård u.å.). Kan även definieras som en minskning av kronans storlek som inte 

påverkar formen på trädet. Reducering kan göras av hela eller enbart av vissa delar 

kronan. Reducering anses vara en drastisk åtgärd som enbart ska utföras i speciella fall 

(Arboristerna u.å.). 

 

 Mulch – Organiskt eller oorganiskt material som läggs ut på marken för att minska 

uppkomsten av ogräs. Mulch höjer jordtemperaturen och bibehåller markfukt (Richards 

& Draper 2009). 

 

 Transpiration – Transpiration innebär att vattenånga avges från en växt. Det är primärt 

stomatär transpiration som sker i växter. Det innebär att hur öppna klyvöppningarna är 

avgör hur mycket avdunstning som sker. Växten reglerar klyvöppningarnas 

öppningsgrad för att se till att tillräckligt mycket koldioxid tas in till fotosyntes och nog 

mycket vattenånga avges för att kyla bladen. Om för mycket vattenånga avges riskerar 

växten att torka ut. Transpirationen gynnar även växten genom att transportera lösa 

ämnen (Nationalencyklopedin u.å.). 
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 Upptagning – när trädet grävs upp ur marken, med exempelvis trädspade, för att kunna 

flyttas. 

 

Metod 

Detta examensarbete är skrivet som en traditionell akademisk rapport. För att kunna besvara 

frågeställningarna och uppnå syftet med examensarbetet har fakta samlats in från, för arbetet, 

relevant litteratur. Litteratur har sökts fram via sökningar databaserna Google, Google 

Scholar, Arboriculture & Urban Forestry och SLU:s Epsilon. Sökord som har använts vid 

sökningarna är bland annat: transplant, roots, root pruning, regeneration och trädflytt. 

     Litteraturen som har använts i arbetet har bestått av vetenskapliga artiklar, vetenskapliga 

uppsatser, böcker och uppslagsverk.  Det har mestadels varit primärkällor som har använts i 

arbetet för att öka källornas trovärdighet. 

 

Resultat 

Träd 

Att veta ett träds förutsättningar är viktigt vid en trädflytt. Utformningen av trädets rotsystem 

spelar en stor roll i hur trädet klarar flytten och kan etablera sig på sin nya växtplats 

(Almqvist 2012). Enligt Watson och Sydnor (1987) förlorar trädet stora delar av sitt 

rotsystem vid flytten och endast 5 procent av rotsystem bibehålls i rotklumpen på träd som 

drivits upp i plantskola. 

     Enligt Almqvist (2012) behöver träd, inför flytt, delas in i två grupper: plantskoleträd och 

träd som har grott och vuxit spontant på en plats. Ett plantskoleträd har blivit omplanterade 

och rotbeskurna cirka var tredje år. Träden får ett kompakt och lätt flyttat rotsystem. Att flytta 

ett plantskoleträd innebär att förlusten av rötter blir mindre än om ett icke-rotbeskuret träd 

skulle flyttats. Ett träd som har grott och etablerat sig på växtplats är svårare att flytta. 

Ståndort och markförhållanden avgör hur trädets rotsystem har utvecklats. Exempelvis 

sandiga jordar ger upphov till ett utbrett rotsystem och att flytta ett träd som har etablerat sig i 

sandig jord leder till en stor rotförlust. Om trädet har vuxit på en ståndort och med 
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markförhållanden som har lett till ett samlat och kompakt rotsystem är det lättare att flytta det 

trädet (ibid). 

 

Trädrötter 

Enligt Perry (1982) består ett träd av 60 procent stam, 15 procent grenar och 5 procent blad. 

De återstående 20 procenten är rötter: 5 procent finrötter och 15 procent stora rötter eller 

huvudrötter. Finrötter är tunna rötter med en diameter på 0,2-1 millimeter och är endast 1-2 

millimeter långa. De har en stor betydelse för trädets överlevnad då det är finrötterna som tar 

upp näring och vatten från markvätskan. 

     Perry (1982) skriver att forskning har visat att cirka 99 procent av träds rotsystem går att 

hitta i den översta metern under markytan och en stor del av dessa rötter finns i de översta 

fem millimetrarna av jordlagret. En meter ner i marken minskar antalet rötter (ibid). 

 

Koppling mellan rötter och krona 

Trädrötter är kopplade till resterande delar av trädet. En förlust i rotsystem ger en förlust i 

trädkrona. Det finns olika former av kopplingar mellan rötter och krona (ibid). Perry (1982) 

skriver om studie där forskare använde färg för att kunna se vilka rötter som försörjde vilka 

grenar i trädets krona. I släktet Quercus, ek, är en viss gren kopplad till en viss rot. Både rot 

och gren finns på samma sida av trädet. En skada i en rot kommer att skapa en reaktion i 

grenen som är kopplad till roten. I andra trädarter försörjer rötterna inga specifika grenar utan 

alla rötter hjälps åt för att försörja trädets krona. Vissa arter fördelade ut färgen i ett spiral- 

eller i ett sicksack-mönster. En skada i rötterna ger inte samma reaktion i dessa arter som i 

exempelvis ek. Då rötterna i dessa arter inte är kopplade till en viss del av grenverket 

kommer inte en skadad rot på ena sidan av trädet att ge en grendöd på samma sida (ibid). 

 

Trädarter 

Enligt Watson och Himelick (1997) har olika trädarter olika bra förmåga att klara en trädflytt 

(Tabell 1). I tabellen bedöms trädarterna på en skala mellan ett och fyra. Ett indikerar att 

trädet är lätt att flytta medan fyra innebär att trädet är svårt att flytta (ibid). 
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Tabell 1: Trädarters förmåga att klara en trädflytt. Trädarter listade  med både vetenskapligt och svenskt namn. 

Listas på en skala 1-4. Den fakta som visas i tabellen har samlats in från Watson & Himelick Principles and 

Practice of Planting Trees and Shrubs (1997). 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Klarar flytt 

Abies sp. Ädelgran 1-2 

Acer platanoides Skogslönn 2 

Aesculus hippocastanum Hästkastanj 2 

Alnus sp. Al 1 

Betula sp. Björk 2-3 

Carpinus sp. Avenbok 4 

Crataegus sp. Hagtorn 1-2 

Fagus sp. Bok 2-3 

Fraxinus sp. Ask 1 

Juniperus sp. En 2 

Larix decidua Europeisk lärk 3 

Malus sp. Apel 1-2 

Picea abies Gran 1-2 

Pinus sp. Tall 1-2 

Populus sp. Poppel 1 

Prunus sp. Körsbär/plommon 2-3 

Quercus sp. Ek 2-3 

Salix sp. Vide 1 

Sorbus sp. Rönn 1-2 

Tilia sp. Lind 1 

Ulmus sp. Alm 1 

 

Inför trädflytt 

Undersökningar 

Östberg och Stål (2015) anser att undersökningar bör utföras inför trädflyttar. Dessa 

undersökningar kan ta reda på om det finns kablar och ledningar som skulle kunna skadas vid 

upptagning av träd. Stora fraktioner av stenar och block kan skapa problematik när ett träd 



 

 

8 

 

 

ska flyttas. Även berggrund som ligger ytligt kan försvåra arbetet med maskiner. Det används 

stora maskiner för att kunna flytta stora träd och det är viktigt att undersöka om det går att 

transportera trädet till sin nya växtplats. Bland annat broar och skyltar kan skapa hinder för 

transporten. Den nya växtplatsen behöver undersökas. En grundvattennivå som ligger mindre 

än en och en halv meter från marknivån är inget att eftertrakta och kan innebära att det är en 

olämplig växtplats (ibid).  

    Östberg och Stål (2015) anser även att dessa förberedelser bör genomföras före ett träd kan 

flyttas: 

 Rotbeskärning – före rotbeskärningen genomförs friläggs rötterna och de horisontella 

rötterna beskärs minst en och en halv meter från mitten av stammen 

 En kronreducering bör göras med tio procent av kronan 

 Markens bärighet kontrolleras för att se om marken kommer att klara tyngden av 

maskinerna 

 Inför upptagning och transport bör skydd som är markavlastande läggas ut. Ett sådant 

skydd är körplåtar 

 Markbeläggning, exempelvis gatsten eller asfalt, runt trädet tas bort före upptagning. En 

diameter på sex meter bör tas bort 

 Lämplig placering av trädet efter upptag kontrolleras, oavsett om det kommer att vara 

dess permanenta växtplats eller enbart en depå 

 Transport av trädet – en lämplig väg för att kunna transportera trädet kontrolleras (ibid). 

    Arbetet med att gräva upp ett träd kan underlättas genom att böjbara grenar binds upp 

innan upptagningen av trädet påbörjas. Detta minimerar risken att grenarna skadas under 

arbetets gång och ger bättre sikt när trädet ska tas upp och flyttas. Trädet blir även mer 

lätthanterligt vid transport. Grenarna får inte bindas för hårt då det kan orsaka 

sprickbildningar och skador i barken (Watson & Himelick 1997). 

     En jordanalys bör enligt Watson och Himelick (1997) utföras på jord från trädets nya 

växtplats. Analysen genomförs för att undersöka tillgången på näringsämnen på växtplatsen 

och för att kunna avgöra hur mycket gödning som kan behöva tillsättas efter flytten. 

 

Rotbeskärning 

En trädflytt kräver mycket planering och förberedelser. Rotbeskärning kräver också mycket 

förberedelser (Almqvist 2012). Enligt Watson och Himelick (1997) bör rotbeskärningen 
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genomföras två till tre år innan träd ska flyttas. Enligt Almqvist (2012) bör den första 

rotbeskärningen genomföras två år innan flytten. Då beskärs hälften av rotsystemet. Trädet 

hinner bilda nya rötter och balansera upp rotförlusten. Det andra året beskärs resten av 

rotsystemet. Enligt Watson och Himelick (1997) utförs rotbeskärning för att skapa kompakt 

rotsystem som är lätt att flytta. Enligt Pryor och Watson (2016) är tiden mellan rotbeskärning 

och upptagning avgörande för hur trädet klarar flytten. Desto längre tid som har passerat 

mellan dessa två moment förbättrar trädets etableringsförmåga. 

 

Målet med rotbeskärning 

Målet med rotbeskärning är att skapa ett kompakt rotsystem som har mycket finrötter både 

intill stammen och ute i kanten av rotklumpen. Vid rotbeskärning ska den tänkta storleken på 

rotklumpen, som ska tas upp vid flytten, tas i åtanke. Vid upptagning ska rotsystemet vara 

samlat och kompakt för att de nya finrötterna inte ska skadas. Vid rotbeskärning ska därför 

rötterna beskäras nog mycket för att de nybildade finrötterna inte ska skadas vid upptagning 

(Watson & Himelick 1997). 

 

Rotbeskärning på svåretablerade träd 

Genom att genomföra rätt förberedelser kan träd som anses svårflyttade bli enklare att flytta 

och bli enklare att etablera. Träd med pålrot anses vara de svåraste träden att flytta (Watson 

& Himelick 1997). Ett träd med pålrot har en djupgående pålrot som förankrar trädet i 

marken. Trädet har ofta även sidorötter som ger stadga till rotsystemet (Richards & Draper 

2009). Pålroten kan beskäras i ett tidigt stadium för att förenkla möjligheten att flytta trädet 

och öka chansen att trädet etablerar sig efter flytten. Denna beskärning av pålroten främjar 

bildningen av sidorötter. Dessa sidorötter kan beskäras för att främja bildningen av finrötter. 

Vid upptagning ska rotklumpen som tas upp vara större än vad som vanligtvis beräknas för 

trädets stamomkrets och höjd. Anledningen till detta är att inte skada de nybildade 

sidorötterna och finrötterna. Den nya växtplatsen ska erbjuda en bra miljö för nybildning av 

rötter och etablering. En noggrann efterskötsel ökar chanserna att svårflyttade träd klara 

flytten. Vitek, Quercus alba, är ett exempel på ett svårflyttat träd som har både pålrot och 

sköra finrötter, som lätt skadas vid flytten (Watson & Himelick 1997). 

 

Tidpunkt för rotbeskärning 
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Enligt Pryor och Watson (2016) kan nybildning av rötter bli hämmad av att trädrötter beskärs 

i en tillväxtperiod för grenar och skott. Det orsakas av att trädet har små resurser av 

kolhydrater under denna tidpunkt och kan inte både ha tillväxt i skott och rötter. Det 

reducerade rotsystemet efter rotbeskärning kan ge en minskad tillväxt i trädets krona (ibid). 

Enligt Dahlgren (2007) bör rotbeskärning utföras under trädets viloperiod. Anledningen till 

detta är att upptagning och transport, av bland annat näringsämnen och vatten, avtar under 

trädets viloperiod. 

 

Studie av rotbeskärning 

Watson och Sydnor (1987) gjorde en studie på blågran, Picea pungens, för att se hur dessa 

reagerade på rotbeskärning. Träden togs från två plantskolor i Colorado. Träd från den ena 

plantskolan blev flyttade och rotbeskurna under sin viloperiod 1981. Odlingen avslutades 

1985 och för att kunna jämföra träd av samma storlek studerades rotbeskurna träd som var tio 

år gamla och icke-rotbeskurna träd som var åtta år gamla. Alla träden var cirka två meter 

höga. Det gick fem växtsäsonger mellan rotbeskärning och upptagning. Jordprover togs för 

att undersöka rötternas utspridning (ibid). 

     Studien visade att rotbeskärning ökar den totala mängden rötter i rotklumpen och rotytan 

ökade med fyra gånger. Vid upptagning av träd vid flytt sker en stor rotförlust men i de 

rotbeskurna trädens rotklump fanns dubbla mängden rötter jämfört med de icke-rotbeskurna. 

Vid de rötter som hade blivit avkapade vid rotbeskärning hade nya rötter bildats. Till följd av 

den långa tiden mellan rotbeskärning och upptagning hade vissa av de nybildade rötterna 

börjat förtvina. Upptagning av träden borde därför ske mellan nybildning av rötter, det vill 

säga att en stor mängd nya rötter bildats i rotklumpen, men innan rötterna börjar att förtvina. 

Författarna anser att det behöver utföras mer forskning för att finna det optimala 

tidsintervallet mellan rotbeskärning och upptagning (ibid). 

 

Kronreducering 

Enligt Almqvist (2012) kan balansen mellan krona och rötter förbättras om det görs en 

kronreducering på 20-30 procent av trädkronan inför flytten. En uppstamning av kronan kan 

underlätta arbetet med upptagning av trädet, särskilt om en trädflyttningsmaskin ska 

användas, och minskar risken att grenar skadas vid arbetet. Trädkronan bör inte enbart 

reduceras inför flytt. Det gynnar trädet att kronan även glesas ur (ibid).  
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Lämplig tidpunkt att flytta träd 

Vilken tidpunkt på året som lämpar sig bäst för att flytta ett träd beror på vilken art som ska 

flyttas (Himelick 1981). Lövfällande träd bör flyttas på hösten efter lövfällning men före 

tjälen kommer. Lövfällande träd kan även flyttas under vintern, före vegetationsperioden 

börjat på våren (Himelick 1981; Watson & Himelick 1997). Rotklumpen är frusen under 

denna period och måste hanteras varsamt för att rötterna inte ska skadas (Himelick 1981). 

     Om trädet flyttas under sin viloperiod, mellan lövfällning och knoppsprickning, kan det 

hantera förlusten av rötter bättre än om det hade flyttats under sin vegetationsperiod. Till 

följd av att trädet har förlorat delar av sitt rotsystem vid flytten kan trädet inte ta upp lika 

mycket vatten som tidigare. En strategi för att hantera det minskade upptaget av vatten är att 

trädet bildar små blad på våren (Watson & Himelick 1997). 

 

Härdningsperiod 

Fältodlade träd, som inte har drivits upp i plantskola, bör enligt Watson och Himelick (1997) 

flyttas under sin viloperiod. De anser att plantskoleträd kan flyttas under hela året men det 

krävs en bra efterskötsel för att trädet ska överleva flytten. Enligt Watson och Himelick 

(1997) kan en härdningsperiod, ”hardening-off period”, ge förbättrade resultat vid etablering 

efter flytt av träd. Härdningsperioden innebär att plantskoleträd som tas upp i fullt lövat 

tillstånd och förvaras i kyllager, enbart under några dagar, innan det planteras kan få en ökad 

rottillväxt som följd av denna behandling. När trädet planteras kommer det att etablera sig 

snabbare än om denna behandling inte hade genomförts (ibid). 

 

Trädets förmåga att etablera sig efter trädflytt 

Himelick (1981) skriver i sin bok Tree and shrub transplanting manual om arters 

transplantability. Transplantability handlar om artens förmåga att etablera sig på en ny 

växtplats och att nybilda rötter efter att den har flyttats. Vissa arter etablerar sig snabbare och 

har en snabb tillväxt av nya rötter medan andra är långsammare. Enligt Himelick (1981) har 

träd långsammare etablering än buskar och vintergröna arter är långsammare än lövfällande. 

Träd från plantskolor har bättre transplantability än träd som har frösått sig i naturen. I 

plantskolor flyttas träden regelbundet och det skapar rotsystem som är täta med mycket 

finrötter. Träd som växer på ler- eller siltrik jord har ett mer kompakt rotsystem än träd som 
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vuxit i sandiga jordar. I sandiga jordar blir rotsystemet mer utbrett och rötterna går djupare 

ner i marken än i leriga och siltiga jordar. Det är generellt lättare att flytta ett träd från lerrik 

till sandig jord än tvärtom (ibid). 

 

Efter upptagning 

När trädet har tagits upp ur marken är det viktigt att det genomförs en kontroll av rotklumpen 

då rötter kan ha skadats vid upptagningen. När trädspade används blir rötterna avslitna och 

avhuggna av spadarna. Det är viktigt att rötterna har en jämn och fin snittyta då dessa får en 

bra läkning och övervallning. En annan fördel är risken för röta i rötterna minskar om 

snittytan är jämn och läker snabbt. De avslitna eller avhuggna rötterna beskärs med vass kniv 

eller sekatör (Almqvist 2012). 

 

Efter flytten 

Stress efter trädflytt 

Efter ett träd har flyttats kan det drabbas av stress. Stressen kan bero på skador som trädet fått 

under flytten, att trädet behöver acklimatisera sig till sin nya växtplats och att rotsystemet har 

reducerats (Struve 2009). Det finns olika former av stress som trädet kan drabbas av. Vissa 

stressymptom påverkar trädets fysiologiska egenskaper: cellvävnad kan bli uttorkad och 

mista sin elasticitet, klyvöppningarna kan förlora sin normala funktion, fotosyntesen kan 

minska och mängden vattenskott kan minska. Träd kan även bli drabbade av morfologisk 

stress efter trädflyttning. Morfologiska symptom kan vara minskad grentillväxt och dieback, 

det vill säga döda grenar i kronan (Pryor & Watson 2016). 

 

Vattenstress 

Enligt Pryor och Watson (2016) har bland annat jordens vattenhållande förmåga, 

rotbeskärning och kohesion inverkan på hur mycket vattenstress som ett träd utsätts för efter 

flytt. Även hantering av rotklumpen vid upptagning, transport och nedsättning kan påverka 

vattenstressen. Om rotklumpen hanteras ovarsamt kan rötterna, i rotzonen, förlora kontakten 

med jorden (ibid). 

     Watson och Himelick (1997) skriver att en korrekt utförd rotbeskärning kan minska 

stressymptom i trädet och även minska trädets vattenstress, som orsakas av obalans mellan 

vattenupptag och transpiration. Risken för vattenstress kan minskas genom att utföra en 
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reducering av trädkronan och att placera sprinklers i kronan, som därmed minskar 

transpirationen (ibid). 

     Struve (2009) har i sin forskning på rödek, Quercus rubra L., sett att frösådda Q. rubra 

reglerar vattenstress genom att minska storleken på sina blad. Genom att minska 

bladstorleken kunde Q. rubra bibehålla samma transpiration och ledningsförmåga som innan 

flytten (ibid).  

 

Rotförlust ger stress 

Fältodlade träd förlorar stora delar av sitt rotsystem när det grävs upp och flyttas (Pryor & 

Watson 2016; Himelick 1981). Enligt Pryor och Watson (2016) är det enbart en liten mängd 

finrötter, 5-18 procent, som förblir intakta i rotklumpen. Den drastiskt reducerade mängden 

finrötter leder till en minskad vattenupptagningsförmåga på grund av att finrötter är 

väsentliga för vattenupptagning. En kraftigt reducerad vattenupptagning kan leda till 

vattenstress i trädet (ibid). Detta orsakar en obalans mellan rot och krona då det återstående 

rotsystemet inte kan försörja kronan med tillräckligt mycket vatten och näringsämnen 

(Himelick 1981; Pryor & Watson 2016). Trädet måste bilda nya rötter för att kunna öka sin 

vattenupptagningsförmåga och skapa balans mellan krona och rötter. Om ett träd kan nybilda 

rötter snabbt efter återplantering och kan återupprätta balansen mellan krona och rötter var 

trädflytten lyckad (Pryor & Watson 2016). 

 

Trädets hantering av stress 

Hur ett träd klarar av stressymptomen efter att ha flyttats beror på dess art, trädets egna 

resurser och trädets vitalitet. Vitaliteten spelar en stor roll i trädets förmåga att hantera flytten. 

Träd med god vitalitet, som snabbt kan bilda nya rötter och har en snabb tillväxt, kan klara 

flytten bättre än ett träd med låg vitalitet. Låg vitalitet innebär att trädet har dåligt med egna 

resurser. Det betyder oftast att trädet inte kan övervinna stressymptomen och det resulterar i 

att trädet inte klarar flytten. Ett träd som har lyckats få bukt med stressymptomen anses ha 

klarat flytten bra (Pryor & Watson 2016). 

 

Kronbeskärning 

Enligt Pryor och Watson (2016) kan beskärning av trädkronan inte skapa balans mellan krona 

och rötter. De menar att rotsystemet har reducerats för mycket för att en balans ska kunna 
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skapas. En balans mellan krona och rötter kommer att leda till att trädet att förlorar nästintill 

hela sin krona. Vid upptagning inför att bli flyttat förlorar trädet upp till 90 procent av sitt 

rotsystem, vilket även innebär att 90 procent av trädets vattenupptagande rötter går förlorade. 

Att ta bort 90 procent av trädets krona för att skapa balans kommer att deformera trädet 

(ibid). 

     Att göra en mindre beskärning av kronan kan ha en positiv effekt på trädet. I en studie 

gjord av Watson (1998 se Pryor & Watson 2016, s. 5) skriver om en studie som har gjorts på 

stora träd, med stamdiameter på 29 centimeter. I studien hade träden förlorat stora delar, 

ungefär 75 procent, av sina rotsystem. En kronbeskärning genomfördes där 30 procent av 

kronan togs bort. Studien visade att kronbeskärningen minskade antalet döda grenar, dieback, 

hos träden (ibid). 

     Enligt Pryor och Watson (2016) kan behovet av kronbeskärning minskas genom att flytta 

träd under dess viloperiod. Säsongen efter flytten kommer trädet att bilda löv som är mindre i 

storlek än vanligtvis. De små löven gör att trädet kan hantera rotförlusten och den reducerade 

vattenupptagningen bättre än om löven hade haft sin normala storlek (ibid). 

 

Etablering efter flytt 

Det finns många sätt att undersöka om ett träd har etablerat sig efter att ha blivit flyttat. Ett 

tecken på att ett träd har lyckats etablera sig är att dess rotsystem har återskapas och att det 

återigen finns en balans mellan rotsystem och krona. Ett annat tecken på etablering är att 

skottillväxten är på samma nivå som innan flytten (Struve 2009). Struve (2009) skriver att en 

trädart som, efter upptagning, har få intakta rotspetsar etablerar sig sämre än ett träd med 

många intakta rotspetsar, exempelvis träd med fibröst rotsystem.  

     Det tar ungefär tolv månader för ett träd med 2,5 centimeter stamdiameter att etablera sig. 

Ett träd som har större stamdiameter har längre etablering. Ett träd med stamdiameter på 10 

centimeter kan ha en etableringsperiod på fyra år. Det kan ta lång tid innan rotsystemet har 

återhämtat sig efter att trädet har flyttats. Om trädet ska hinna bilda ett lika stort rotsystem 

som det hade innan flytten tar det fem år för ett fältodlat plantskoleträd med stamdiameter 10 

centimeter och 13 år för ett träd med 25 centimeter i stamdiameter (Pryor & Watson 2016). 

 

Rottillväxt efter flytt 
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Enligt Struve (2009) blir skottillväxten nedprioriterad under etableringsfasen och för att 

skottillväxten ska öka behöver rötterna förlängas. Oavsett om trädet har obegränsade resurser 

och bra edafiska faktorer är det längden på växtsäsongen som avgör i vilken takt rotsystemet 

kan expandera. Markfukt är en faktor som kan öka rötternas tillväxt (ibid). 

     Enligt Pryor och Watson (2016) utvecklas rötter snabbt i en miljö med låg transpiration 

där lufttemperaturen inte är allt för hög. Jordtemperaturen spelar en stor roll i bildning av nya 

rötter. Jorden bör vara fuktig och varm för att få en stor rottillväxt (ibid).  

     Enligt Struve (2009) kan nybildning av rötter ske genom att trädet bildar nya 

adventivrötter eller att de befintliga rötternas rotspetsar blir förlängda. Det är mestadels under 

senvinter och tidig vår som förlängning av rötter och nybildning av rötter sker. Nybildning 

och förlängning av rötter är nödvändigt för att trädet ska kunna etablera sig (ibid). 

 

Trädets storlek 

Enligt Struve (2009) anses stora träd, med stor stamomkrets, var långsammare att etablera än 

träd med mindre stamomkrets men enligt honom är det inte enbart storleken som avgör om 

trädet etablerar sig snabbt eller inte. Träd med stor stamomkrets är ofta de träd som har växt 

långsamt i plantskolan. Snabbväxande trädarter kan säljas när de har en liten stamomkrets då 

dessa arter, efter plantering och etablering, snabbt blir stora exemplar. De snabbväxande 

träden grävs därför upp före de långsamt växande träden. Vid upptagning av de 

snabbväxande träden förekommer det att marken blir kompakterad och att de långsamt 

växande träden får skador på sina rotsystem. Skador på rotsystemet och kompaktering leder 

till minskad vitalitet hos de långsamt växande trädarterna. Det förekommer även att 

plantskolor slutar att använda växtskyddsmedel och tar bort bevattningssystemet när har de 

börjat ta upp de snabbväxande träden (ibid). 

     Ett träd som har stor stamomkrets och som har fått växa ostört på samma växtplats, från 

plantering eller sådd, kan efter flytt få problem med sin etablering. Till skillnad från ett träd 

som har flyttats med jämna mellanrum, exempelvis var 3-4 år på plantskolor, har ett träd som 

inte tidigare flyttats grova rötter med stor diameter. Vid trädflytt blir dessa kapade för första 

gången. Det finns en risk att trädet inte klarar flytten på grund av att dessa rötter har blivit 

kapade. Ett träd som aldrig blivit rotbeskuret har ett glesare rotsystem än ett rotbeskuret träd. 

Risken finns att trädet förlorat stora delar av sitt rotsystem och då det tar lång tid att bilda nya 

grova rötter är trädet försvagat på grund av rotförlusten (ibid). 
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     I sin forskning jämförde Struve (2009) träd med liten stamomkrets, 3,8-5,1 centimeter, 

och träd med stor stamomkrets, 7,6-10,2 centimeter. Alla träden hade flyttats samtidigt. Det 

var inte lika många stora träd som klarade sig jämfört med de små träden. Efter fyra år hade 

träden med liten stamomkrets en mindre ökning i stamomkrets än de större träden. Struve 

(2009) drog, baserat på sin forskning, slutsatsen att träd med stor stamomkrets kanske inte har 

långsammare etablering än träd med en mindre stamomkrets (ibid). 

 

Efterskötsel 

När trädet har blivit återplanterat efter flytt finns det en rad moment som bör genomföras. 

Enligt Östberg och Stål (2015) kan stammen lindas med exempelvis juteväv för att minska 

avdunstning, trädstöd kan användas för att hjälpa till att förankra trädet, vattning ska ske 

regelbundet och en vitaliseringszon, cirka en meter bred grop grävs runt rotklumpen och 

skadade rötter beskärs. Näringsrik jord tillsätts i vitaliseringzonen för att främja tillväxten av 

finrötter. Bevattningsbehovet ska kontrolleras genom mätningar av fuktighetsgraden vid 

rotzonen (ibid). 

     Enligt Watson och Himelick (1997) är efterskötsel essentiell för en lyckad trädflytt. En 

välplanerad efterskötsel bör genomföras kontinuerligt. Efterskötseln måste anpassas efter 

trädets behov. Vid återplantering har trädet stressymptom och är i behov av en viss form av 

skötsel men när det har börjat etablera sig på sin nya växtplats behöver det andra 

skötselmoment (ibid). 

 

Bevattning 

Watson och Himelick (1997) skriver att bevattning är den vanligaste orsaken till att träd inte 

etablerar sig och, i värsta fall, dör. Överflödig eller bristfällig bevattning skapar problem för 

trädet. Många faktorer avgör vilket bevattningsbehov som trädet har. Några faktorer är 

jordens vattenhållande förmåga, dränering och väderförhållanden, såsom vind, regn och 

dagstemperatur (ibid). 

     Det är viktigt att rotklumpen får tillräckligt mycket vatten. Mätningar ska därför ske i 

rotklumpen. Om mätningar görs i jorden utanför rotklumpen kan resultaten bli missvisande 

då rotklumpen kan torka ut trots att omkringliggande jord är fuktig (ibid). Enligt Almqvist 

(2012) får det inte blir för mycket vatten i rotklumpen då det minskar mängden syre i 

rotklumpen. Enligt Watson och Himelick (1997) ska rotklumpen vattnas långsamt och med 
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lågt tryck på vattnet. Hela rotklumpen ska vattnas. Ett hjälpmedel som kan användas är 

vattensäckar. Säckarna fylls med vatten och ställs intill träden. Vatten sipprar sakta ut ur 

säckarna och rötterna hinner ta upp vattnet när det infiltrerar ner i marken (ibid). 

     När på året som bevattningsinsatser ska sättas in beror på var i landet trädet står. I södra 

Sverige kan bevattning utföras från början av april men i mellersta Sverige bör bevattning 

inte påbörjas innan mitten av maj (Almqvist 2012). Enligt Watson & Himelick (1997) bör 

nyligen flyttade träd vattnas även på hösten men med en minskad mängd vatten. Enligt 

Almqvist (2012) bör bevattning utföras fram till slutet av oktober. Enligt Watson och 

Himelick (1997) gynnas träden av att gå in i sin viloperiod med en god vattenbuffert i 

rotklumpen. 

     Enligt Watson och Himelick (1997) bör bevattning ske två gånger per vecka under 

sommaren. Det krävs ungefär 40 liter vatten för att ge bra markfukt till en rotklump med 

diameter på 50-50 centimeter. Almqvist (2012) skriver om standarder för bevattning av träd. 

Ett träd med stamomkrets 30-50 centimeter har ett bevattningsbehov på 200-400 liter vatten 

per tillfälle. Ett träd med stamomkrets 50-70 centimeter har ett behov av 400-600 liter vatten 

och ett träd med stamomkrets över 70 centimeter har ett behov av 500-1000 liter vatten vid 

varje bevattningstillfälle (ibid). 

      Enligt Watson och Himelick (1997) kan en liten bevattning varje dag, istället för en stor 

vattengiva en till två gånger per vecka, ge en jämnare markfukt. Enligt Almqvist (2012) bör 

vattengivan vara stor för att ge en jämn markfukt. 

     Enligt Watson och Himelick (1997) kan antalet bevattningstillfällen och mängden vatten 

vid bevattning minskas när trädet har etablerat sig. Bevattning ska dock fortsätta tills 

rotsystemet har ökat till en storlek som är tre gånger rotklumpens storlek vid flytt (ibid). 

     Om flera träd har flyttats och har placerats i en stor, gemensam, växtbädd kan 

droppbevattning vara en bra bevattningsmetod. Ett stort träd, beroende på storlek på 

rotklumpen, kan behöva flera droppslangar för att få tillräckligt mycket vatten till sin 

rotklump (ibid). 

 

Gödsling 

Enligt Watson och Himelick (1997) är det sällan nödvändigt att gödsla det första året efter 

trädflytt. Vid plantering av trädet, på dess nya växtplats, kan mulch och mullämnen tillföras 

till planteringsgropen. När trädet har etablerat sig har det ett större näringsbehov. Utifrån 



 

 

18 

 

 

resultatet av en jordanalys, som bör genomföras inför flytt, avgörs vilka näringsämnen och 

hur mycket gödsling som behöver tillföras. Ett ämne som ofta behöver tillföras är kväve. Det 

är svårt att mäta mängden kväve som finns tillgänglig i marken på grund av att kväve finns i 

många olika former. Kvävemängden brukar därför inte analyseras i jordanalyser (ibid). 

     Tredje växtsäsongen efter flytten kan rotzonen gödslas. Långtidsverkande gödselmedel 

kan läggas ut på hösten eller vintern. Gödselmedlet läggs på marken ovanför rotsystemet. 

Gödselmedel finns även i flytande form och kan tillföras till det översta jordlagret, 10-15 

centimeter under markytan (ibid). 

     Enligt Embrén, Alvem, Stål, & Orvesten (2009) kan vattenlösliga gödselmedel tillsättas i 

vattnet som används till bevattning. Gödselmedlet bör, enligt författarna, bestå av N 51%, P 

10% och K 43%. Gödselmedlet Walco har rätt sammansättning för att kunna användas. 

Lösningen som vattnas ut ska ha en koncentration på 1-2 promille gödselmedel (ibid). 

 

Beskärning 

Enligt Watson och Himelick (1997) ska beskärning endast utföras vid behov, exempelvis för 

att avlägsna grenar med dålig infästning mot stammen eller grenar med dieback. Även stam- 

och rotskott bör tas bort. 

 

Växtskydd 

När träd har flyttats drabbas de av stressymptom och deras motståndskraft mot skadegörare 

och växtpatogener minskas. Det kan finnas ett behov av att använda växtskyddsmedel (ibid). 

 

Mulch 

Mulch kan användas för att förbättra etableringen och minska vattenstress hos ett flyttat träd 

(Struve 2009). Enligt Watson och Himelick (1997) kan mulch bibehålla markfukt, minska 

mängden ogräs, konkurrera ut gräs och hålla en jämn temperatur i jorden under mulchlagret. 

Enligt Watson, Hewitt, Custic & Lo (2014) kan användning av mulch ge förbättrade 

markförhållanden, bland annat ökad mullhalt, som leder till ökad rottillväxt och infiltration av 

vatten förbättras. Även trädets fysiologiska egenskaper gynnas av mulch. Enligt Watson och 

Himelick (1997) håller mulchlagret mer vatten än jorden under lagret. Det gör att rötter 

utvecklas även i mulchlagret. Om mulch används på nyplanterade träd kan bildningen av 

finrötter, i de överst 15 centimeterna under mulchlagret, öka med 400 procent (ibid). 
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     Enligt Watson och Himelick (1997) är det bästa materialet till mulch komposterat 

organiskt material. Vid kompostering minskar mängden patogener i materialet. Om ej 

komposterat organiskt material skulle ha lagts ut på jorden skulle det leda till en obalans 

mellan näringsämnen (ibid). Watson et. al. (2014) skriver att om träflis används som mulch 

kan tillväxten av finrötter, i de översta 15 centimeterna under mulchlagret, öka med mellan 

30 till 300 procent. Mulch i stora fraktioner har ingen negativ inverkan på rottillväxt eller 

syreupptagning i rötterna men mulch av små fraktioner kan i kombination med höga procent 

av vatten i marken, sänka syrehalten i jorden till under tio procent (ibid). 

     Enligt Watson och Himelick (1997) bör mulchlagret vara mellan fem och tio centimeter 

tjockt. Det organiska materialet kompakteras och bryts ned. Enligt Watson et. al. (2014) 

behöver mulchlagret kontinuerligt förnyas och ny mulch behöver läggas på för att bibehålla 

lagret på fem till tio centimeter. Ett mulchlager som förnyas kontinuerligt ger ökad tillväxt av 

rötter och minskad avdunstning från marken. Enligt Watson och Himelick (1997) ger ett lager 

som är tjockare än fem till tio centimeter varken en positiv eller negativ effekt på tillväxt eller 

etablering hos trädet. Om mulch läggs ut för nära eller för högt upp på basen till stammen 

ökar risken för svampangrepp och barkskador orsakade av gnagare. 

     Watson och Himelick (1997) skriver att trädets storlek avgör hur stor yta som bör täckas 

med mulch. Träd med stamdiameter 8 centimeter bör ha cirkel på 2-3 meter i diameter kring 

sin stam. Mulch ska inte läggas på gräsmattor utan läggs ut på bar jord. Ytan som ska 

mulchas mäts ut och gräsmattan grävs bort. Mulch läggs ut efter trädet har planterats (ibid). 

     Watson et. al. (2014) skriver att mulch isolerar marken under mulchlagret men om mulch 

läggs på för tidigt på säsongen, innan jorden har värmts upp, håller mulchlagret kvar kylan i 

marken. Det leder till en fördröjning i rot-, skott- och grentillväxt. Watson och Himelick 

(1997) skriver att om ett träd har planterats tidigt på våren ska inte mulch läggas på innan 

jorden har värmts upp. Detta gäller särskilt för länder på nordliga breddgrader, såsom 

Sverige. 

     Enligt Watson et. al. (2014) har det funnits oro kring att mulch skulle kunna gynna 

skadliga patogener och svampsjukdomar. Det har gjorts många studier för att avgöra om det 

stämmer men inget tyder på att mulch främjar sjukdomar. 

     Mulch kan bidra till en minskad tillväxt det första året på grund av immobilisering av 

kväve (ibid). Immobilisering av kväve innebär att den oorganiska formen av kväve 

omvandlas till en organisk förening (Eriksson, Dahlin, Nilsson & Simonsson 2011). Watson 
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et. al. (2014) skriver att när kvävet har omformulerats till en organisk förening får trädets en 

ökad tillväxt, som oftast sker två år efter mulch har lagts på. Infiltrationen av vatten kan 

hindras om mulchlagret är för tjockt och vattengivan är för liten. Vattnet binds i det organiska 

materialet och filtreras inte ner till rötterna (ibid). 

 

Diskussion 

Förberedande åtgärder, efterskötsel och åtgärder efter flytt har stor inverkan på resultatet av 

en trädflytt. Många av åtgärderna har visat sig att kunna ha positiv effekt på etablering och 

ökar chanserna att trädet överlever flytten. 

 

Förberedande åtgärder 

Rotbeskärning 

Rotbeskärning har en positiv effekt på trädets etablering. Rotbeskärning kan skapa ett 

kompakt och samlat rotsystem som är lättare att flytta än ett rotsystem som inte har blivit 

rotbeskuret. Det kan även öka mängden finrötter i rotklumpen. Finrötter spelar en avgörande 

roll i hur mycket vattenstress trädet utsätts för efter flytten då det är finrötter som tar upp 

vatten, näringsämnen och mineraler från markvätskan. Det är därför viktigt att ha en stor 

mängd finrötter i rotklumpen. Alla författarna skriver att rotbeskärning ger ett kompaktare 

rotsystem. Watson och Himelick (1997) skriver att mängden finrötter ökar i rotklumpen och 

att det blir enklare att flytta trädet om rotbeskärning har utförts. 

     Det råder delade meningar kring hur lång tid som bör passera mellan rotbeskärning och 

flytt. Almqvist (2012) och Watson och Himelick (1997) skriver att rotbeskärning ska utföras 

2-3 år innan flytten ska genomföras. Almqvist (2012) skriver att två år innan flytten ska halva 

rotsystemet beskäras och året efter beskärs resten av rotsystemet. Det innebär att rotsystemet 

har beskurits ett år innan trädflytt. Pryor och Watson (2016) har en annan åsikt och anser att 

det bör gå lång tid mellan rotbeskärning och flytt. Enligt dem hänger trädets överlevnad på 

hur lång tid som har gått mellan beskärning och flytt. Pryor och Watson (2016) skrev sin 

artikel 2016 och det innebär att deras uppgifter är mest uppdaterade men det innebär inte att 

de har rätt i sin sak. Watson och Sydnor (1987) skriver att om det går för lång tid, fem 

växtsäsonger, mellan rotbeskärning och flytt kan mängden nybildade rötter, som uppstått 
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efter rotbeskärning, minska och förtvina. De anser att det behöver göras mer forskning kring 

hur lång tid som är optimal att ha mellan rotbeskärning och flytt. Det finns därmed inget 

definitivt svar på hur långt innan trädflytt som rotbeskärning ska genomföras. Jag drar samma 

slutsats som Watson och Sydnor (1987); det behövs mer forskning för att finna ett optimalt 

tidsintervall. 

 

Kronreducering 

När det gäller kronreducering är det svårt att se skillnaden mellan två begrepp: 

kronreducering och kronbeskärning. Min tolkning är att reducering görs inför flytt och 

kronbeskärning utförs efter återplantering. Det råder delade meningar kring hur mycket 

kronreducering som bör utföras. Östberg och Stål (2015) säger att en 10 procentig reducering 

ska göras av trädkronan men Almqvist (2012) säger att en reducering på 20-30 procent ska 

göras och att kronan även ska glesas ur. Det är en stor skillnad mellan 10 och 20-30 procent. 

Fler källor skulle behövas för att kunna dra en slutsats kring hur drastisk kronreduceringen 

bör vara.  

     Många av författarna skriver att en balans måste skapas mellan krona och rötter. Pryor och 

Watson (2016) skriver att det inte går att skapa en balans genom att beskära kronan. Det 

grundas i att 90 procent av rotsystemet går förlorat vid en trädflytt och om kronan reduceras 

med 90 procent för att skapa balans missgynnas träden. I en studie av stora träd visade det sig 

att träden gynnas av att en minskning av kronan utförs. I den studien hade träden förlorat 75 

procent av sitt rotsystem och kronorna blev minskade med 30 procent. En kronreducering på 

10-30 procent är därmed det som rekommenderas och som är vetenskapligt bevisat gynnande 

för trädet. Spannet mellan 10 och 30 procent är i mina ögon för stort och jag hade velat se en 

mer definitiv siffra för den mest optimala mängden reducering. 

 

Trädart 

Vilken trädart som flyttas kan också ha en betydelse. Träd i släktet Quercus, ek, har rötter 

som försörjer en viss del av kronan (Perry 1982). Vid rotförlust eller skador på rötterna sker 

en förlust i kronan genom att grenar dör, dieback. Om det skulle stämma att ett träd förlorar 

cirka 90 procent av sitt rotsystem vid trädflytt kommer det att leda till att en ek även förlorar 

90 procent av sin krona. Om detta stämmer anser jag att det kanske inte är lämpligt att flytta 

träd i släktet Quercus. Jag anser att risken för en stor andel dieback i trädkronor bör has i 
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åtanke vid flytt av trädarter där en rot försörjer en specifik gren, såsom rötterna gör i släktet 

Quercus. En trädart med fibröst rotsystem, som har ett förgrenat rotsystem, är kanske mer 

lämpade att flytta då de borde klara upptagning, flytt och även etablering efter flytten bättre 

än en trädart med ett mindre förgrenat rotsystem. 

     Tabell 1 indikerar att vissa arter är enklare att flytta än andra (Watson & Himelick 1997). 

Vissa arter, som fått en etta i tabellen, är lättast att flytta och där bland finns arterna: Alnus 

sp., Fraxinus sp., Populus sp., Salix sp., Tilia sp. och Ulmus sp.. Andra arter, exempelvis 

Carpinus sp. som fått en fyra, är svårare att flytta. Jag anser att detta bör has i åtanke vid 

trädflyttar. Det kan vara lämpligare att flytta träd som är lättflyttade och fått exempelvis en 

etta eller en tvåa i Watson och Himelick:s lista (1997). Det skulle kunna ökar chansen att 

trädet klarar att etablera sig på sin nya växtplats och eventuellt även minska de förberedande 

åtgärderna som behöver utföras inför trädflytten. Jag känner att det finns en brist på 

information angående hur Watson och Himelick har kommit fram till dessa resultat och om 

det rör sig om plantskoleträd eller friväxande träd. Resultaten skulle behöva bli bekräftade av 

fler källor. 

 

Efter flytt 

Etablering 

Många faktorer styr hur snabbt trädet etablerar sig på sin nya växtplats. Enligt Pryor och 

Watson (2016) har trädets vitalitet, hur mycket resurser trädet har, en stor betydelse. De anser 

att hög vitalitet ger en snabbare etablering, tillväxt och nybildning av rötter. Låg vitalitet kan 

innebära att trädet inte har tillräckligt mycket resurser för att kunna bilda nya rötter eller öka 

sin tillväxt. Ett träd som inte kan bilda nya rötter eller etablera sig kan enligt Pryor och 

Watson (2016) inte övervinna stressen efter att ha flyttats och riskerar att dö. Om det som 

Pryor och Watson skriver om vikten av hög vitalitet stämmer anser jag att det är essentiellt att 

träd som ska flyttas har hög vitalitet. Träd som ska flyttas bör enligt mig ha bra 

förutsättningar för att kunna klara av att bli flyttade och kunna etablera sig på sin nya 

växtplats. Innan en trädflytt utförs bör en undersökning göras för att undersöka om trädet har 

hög eller låg vitalitet. Om det skulle visa sig att trädet har låg vitalitet skulle eventuellt 

åtgärder för att höja vitaliteten kunna utföras. 
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     En korrekt genomförd rotbeskärning har en inverkan på stressymptom i träd och enligt 

Watson och Himelick (1997) kan en korrekt genomförd rotbeskärning minska stressen efter 

trädflytt. 

När på året som moment utförs har en inverkan på resultatet av flytten. Enligt Pryor och 

Watson (2016) har tidpunkten för rotbeskärning en inverkan på trädets etableringsförmåga 

och mängden stress som trädet utsätts för efter flytten. De menar att nybildning av finrötter 

kan hämmas om rötterna beskärs under tillväxtperioden för skott och grenar. Dahlgren (2007) 

skriver att rotbeskärning ska genomföras under trädets viloperiod på grund av att upptag och 

transport av vatten och näringsämnen har avstannat under viloperioden. Utifrån Pryor och 

Watson:s och Dahlgrens resonemang anser jag att rotbeskärning bör ske under trädets 

viloperiod för att inte missgynna tillväxten av finrötter. Trädet går inte heller miste om vatten 

och näringsämnen om rotbeskärning sker under viloperioden. 

     Enligt Himlick (1981) och Watson och Himelick (1997) bör upptagning av träd under 

trädets viloperiod, efter lövfällning på hösten till knoppsprickning på våren.  

     Enligt Watson och Himelick (1997) kan trädets förmåga att etablera sig efter trädflytt 

förbättras genom att genomföra en härdningsperiod, hardening-off period, i kyllager på 

plantskoleträd som ska flyttas. Härdningsperioden gav en ökad rottillväxt. Om 

härdningsperioden kan förbättra rottillväxten hos flyttade träd kan det vara värt att testa. 

Watson och Himelick (1997) beskriver härdningsperiod av plantskoleträd men det skulle vara 

intressant att se om härdningsperioden har samma positiva effekt på träd som inte är 

uppdrivna i plantskola. 

     Enligt Pryor och Watson (2016) kan vattenstress i trädet efter flytt minskas genom att 

jorden på den nya växtplatsen har god vattenhållande förmåga och att rotklumpen hanteras 

varsamt under flytten.  

 

Nybildning av rötter och efterskötsel 

Enligt Pryor och Watson (2016) påverkas rottillväxten av markfukt. Det bör vara varmt och 

fuktigt i marken för att främja bildning av nya rötter. Enligt Watson och Himelick (1997) 

bevattning den vanligaste orsaken till att träd inte etablerar sig eller överlever. Det är därför 

viktigt att utföra mätningar av fuktighetsgraden i rotklumpen då det är viktigt att rotklumpen 

får nog mycket vatten. Enligt Almqvist (2012) får rotklumpen inte bli för blöt då det ger 

syrebrist. Watson och Himelick (1997) anser att  bevattning med vattensäckar kan ge en jämn 
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bevattning. Vattensäckar distribuerar sakta ut vattnet vilket gör att rötterna hinner tillgodose 

sig av vattnet när det infiltreras ner genom marken. Ett annat alternativ, enligt Watson och 

Himelick (1997), är att sakta vattna rotklumpen med stora mängder vatten. Det ger samma 

effekt som vattensäckar. Jag anser att mätningar i rotklumpen bör utföras för att kontrollera 

markfukten i rotklumpen och kunna avgöra hur mycket bevattning som behöver sättas in. Jag 

anser även att vattensäckar borde väljas som bevattningsmetod. Genom att använda 

vattensäckar kan den manuella bevattning, som är tidskonsumerande, minskas och säckarna 

behöver enbart fyllas på. En annan fördel är, som Watson och Himelick (1997) skriver, att 

rötterna kan lättare tillgodose sig av vattnet om det distribueras ut sakta. 

     Enligt Struve (2009) kan mulch främjar etablering och minska vattenstress i flyttade träd. 

Enligt Watson och Himelick (1997) är komposterat organiskt material det bästa att använda 

till mulch. De menar att mängden finrötter, i de översta 15 centimetrarna under mulchlagret, 

kan öka med 400 procent om ett 5-10 centimeters lager med komposterad organisk mulch 

läggs på. Enligt Watson et.al. (2014) kan tillväxten av finrötter, i de översta 15 centimetrarna 

under mulchlagret, öka med mellan 30 och 300 procent om träflis används som mulch. 

Watson et. al. (2014) skriver även att mulch inte får ha för små fraktioner då det kan, i 

kombination med stora mängder vatten, leda till syrebrist i marken. Både Watson och 

Himelick (1997) och Watson et. al. (2014) anser att lagret med mulch bör vara mellan fem 

och tio centimeter tjockt. Jag anser att mulch kan användas för att förbättra etableringen av 

flyttade träd och öka tillväxten av finrötter. Utifrån vad Watson och Himelick (1997) och 

Watson et. al. (2014) skriver anser jag att komposterat organiskt material och träflis ger bra 

rottillväxt. Materialet bör inte ha för liten fraktion och lagret bör vara mellan fem till tio 

centimeter tjockt. 

     Enligt Watson och Himelick (1997) får mulch inte läggas på för tidigt på året. Jorden 

måste ha värmts upp innan mulch läggs på. Enligt Watson et. al. (2014) har mulch en 

isolerande effekt som ger en jämnare jordtemperatur och om mulch läggs på för tidigt tar det 

längre tid för jorden att värmas upp och trädets tillväxt fördröjs. Enligt Watson och Himelick 

(1997) är det särskilt viktigt att länder på nordliga breddgrader inte lägger på mulch innan 

jorden har värmts upp. Då Sverige är ett land på nordliga breddgrader anser jag att mulch inte 

bör läggas på innan jorden har värmts upp. Watson et. al. (2014) skriver om mulchens 

isolerande effekt och jag blir osäker på om det innebär att ett väletablerat mulchlager kommer 

att kyla på våren och hålla kvar värmen på hösten. Om kylan hålls kvar blir tillväxten 
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uppskjuten till jorden under mulchlagret har värmts upp, som även Watson et. al. (2014) 

skriver, men om värmen hålls kvar på hösten blir invintringen fördröjd. Det kan leda till att 

trädet inte har hunnit invintra före det kommer frost, tjäle i marken och minusgrader. En 

möjlig lösning skulle kunna vara att mulchlagret bör tas bort på hösten för att sedan läggas på 

på våren, efter jorden har värmts upp. 

 

I litteraturen är det svårt att förstå vad författarna menar med fältodlade träd. Det skulle 

kunna vara plantskoleträd som har odlats i fält, som blivit kron- och rotbeskurna kontinuerligt 

under uppdrivning, eller vildväxande träd, som har självsått sig i naturen och som inte har 

blivit rot- eller kronbeskurna. Det har en stor betydelse för trädets överlevnad och 

etableringsförmåga om det är träd som har ett utspritt rotsystem, som aldrig blivit rotbeskuret 

tidigare, eller om det är ett plantskoleträd, som blivit flyttat och rotbeskuret i plantskolan, 

som flyttas. I litteraturen finns det sällan någon definiering om vilka träd de skriver om. Den 

övergripande termen är oftast ”field-grown”, fältodlade. Ibland används enbart den termen 

men ibland används även ”field-grown nursery trees”, fältodlade plantskoleträd. Det är 

därmed svårt att få klarhet i vilka träd det rör sig om och vilka eventuella åtgärder som har 

utförts på trädet innan flytten. Om det rör sig om ett frösått träd, med ett utspritt rotsystem, 

finns det nackdelar med att flytta trädet då det kommer att förlora stora delar av sitt rotsystem 

och kommer att ha en liten mängd finrötter i sin rotklump. Chanserna är låga att trädet 

överlever flytten och att det kommer att kunna etablera sig på sin nya växtplats. Friväxande 

träd, som har frösått sig, som har vuxit i silt- eller lerrik jordar har ett kompaktare rotsystem, i 

jämförelse med om det hade vuxit i sandig jord. Det kompakta rotsystemet ökar chanserna att 

trädet ska kunna flyttas och återetablera sig. 

 

En aspekt som troligen påverkar trädets etablering och hur trädet reagera på att bli flyttar är 

vilken metod som används för att flytta trädet. Enligt mig borde det ha en stor betydelse om 

trädflytt sker med trädspade eller lyftkran och även hur rotklumpen hanteras under 

transporten av trädet. Ett träd som flyttas med trädspade kanske kräver andra förberedande 

åtgärder och efterskötsel än ett träd flyttat med lyftkran. Enligt Almqvist (2012) håller 

trädspadens skopa samman rotklumpen under transporten. Enligt Pryor och Watson (2016) 

kan hanteringen av rotklumpen påverka mängden vattenstress som trädet utsätts för och att 

ovarsam hantering kan leda till att rötterna i rotklumpen förlorar kontakt med jorden. Jag 
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tolkar det som att det är fördelaktigt att rotklumpen hanteras varsamt då det kan minska 

mängden vattenstress som trädet utsätts för. Det kan därmed vara bra att använda trädspade 

som upptagnings-, flyttnings- och återplanteringsmetod då den metoden håller samman 

rotklumpen och håller rotsystemet intakt från upptagning till återplantering. 

 

Metoddiskussion 

Jag anser att mitt metodval var korrekt. Jag kunde hitta tillförlitliga källor och tillräckligt 

mycket fakta för detta arbete. Det hade varit intressant att intervjua yrkesverksamma personer 

som arbetar med trädflytt. Det hade gett en bredare och verklighetsförankrad bild av trädflytt. 

Jag hade kunnat jämföra hur litteraturen beskriver moment och hur yrkesverksamma 

”trädflyttare” utför moment. Jag hade även fått en starkare koppling till hur trädflytt går till i 

Sverige. Den litteratur som finns kring ämnet trädflytt är sällan svensk och det kan ska 

problematik på grund av bland annat skillnader i klimat och längden på växtsäsongen. 

 

Slutsats 

 Jordanalys – utför jordanalys, på jord från nya växtplatsen, inför trädflytt för att kunna 

tillföra rätt näringsämnen till trädet under etableringstiden. 

 Undersök vilken trädart som ska flyttas och hur väl arten klarar att bli flyttad 

 Om möjligt – Flytta enbart träd med hög vitalitet. 

 Träd bör flyttas under sin viloperiod, mellan lövfällning på hösten och knoppsprickning 

på våren. 

 En korrekt genomförd rotbeskärning bör definitivt utföras inför trädflytt då det skapar ett 

samlat rotsystem och ökar mängden finrötter i rotklumpen. Det minskar även vattenstress 

efter flytt. 

 Rotbeskärning ska utföras under trädets viloperiod. 

 En måttlig kronreducering, mellan 10-30 procent, bör utföras inför flytt för att skapa en 

bättre balans mellan krona och rötter. 

 Främja nybildning av rötter – god markfukt, varm jord, jämn bevattning och lägg på 

mulch. 

 Bevattning – mätning av fuktighetsgrad i rotklumpen innan bevattning och använd 

vattensäckar för att få en jämn bevattning. 
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Vidare studier 

En kompletterande intervjustudie skulle kunna utföras med yrkesverksamma personer, som 

arbetar med trädflytt, skulle kunna intervjuas. Det skulle ge en koppling mellan litteratur och 

verklighet. 

 

Vidare forskning skulle behövas för att fastställa hur lång tid som bör passera mellan 

rotbeskärning och flytt för att ha optimalt mycket finrötter i rotklumpen vid flytt. Även 

studier kring kronreducering och hur stor procent av kronan som ska beskäras skulle kunna 

göras. Vidare studier och forskning kring hur gödsling påverkar etablering av flyttade träd 

skulle behövas. 
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