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1. Sammanfattning

Detta examensarbete har som syfte att bidra till en ökad 
kvalitetsmedvetenhet vid inköp av lövträd. Målet var att genom att 
studera litteratur, redovisa ett kunskapsunderlag där begreppet 
växtkvalitet vad gäller lövträd beskrivs översiktligt. 
Arbetet behandlar översiktligt innebörden av begreppen fysiologisk 
kvalitet, morfologisk kvalitet, genetisk kvalitet och sundhet. Dessa 
begrepp tillsammans samverkar inom det övergripande begreppet 
växtkvalitet. Detta kunskapsunderlag ligger sedan till grund för den 
urvalsprocess i vilket författaren har prioriterat vilka delar som en 
privatkund, intresserad av att köpa av lövträd, bör känna till. Utifrån detta 
urval har sedan ett förslag på en broschyr utformats. Broschyren syftar 
till hjälpa kunden att ta hänsyn till växtkvalitet samt vägleda 
konsumenten till för kunden bra inköp, utifrån olika faktorer inom 
begreppet växtkvalitet. 

 

2



Innehållsförteckning                      Sidnummer

Sammanfattning                              2
1. Innehållsförteckning                                                       3

Inledning:          5
2. Bakgrund:                                                   5
3. Syfte:                                                          7
4. Frågeställningar:          
5. Metod:                  
6. Avgränsningar           

Processbeskrivning:        8
Inledning: Hur kan träd väljas?   
                 Vad är växtkvalitet?    

Förstudier          9

7.A. Genetisk kvalitet                     
         1. Frosthärdighet    
       2, Proveniens           10
         3. Frökälla     
         4. Sort/ kultivar          11
         5. Förökningsmetoder    
                    - Generativ förökning   
                    - Vegetativ förökning               
                      -  Förädlade träd    
        6. E-plantsystemet          12
          7. Konsumentperspektiv                        

 7.B. Fysiologisk kvalitet:         13         
                 1. Inledning     
         2. Grundläggande funktioner   
         3. Etablering          14
                 - Rotsystemet          15
                  - Upptagning     
                  - Vattenhalt          16
                   - Storlekens betydelse   
                   - Felaktig gödsling    
           4. Konsumentperspektiv       17
                 

3



                     5. Odlingsmetoder    
                  - Container odlat.     
                    - Depåodling          18
                     - Barrot     
                     - Förpackade växter        19
                        Klumpskördat/Rotklump       
                        RCB                                                                 
                      Konsumentperspektiv        
7.C. Morfologisk kvalitet                                                                20
                      1. Definition     
                     2. Omplanteringar    
                     3. Tillväxt och beskärning   
                     4. GRO kvalitetsregler        21
                     5. Beteckningar    
                     6. GRO´s riktlinjer    
                     7. Uppstammade träd       22
                     8. Träd med sidogrenar        23
                   Konsumentperspektiv   
   
7.D Sundhet-kvalitet:                               24
                       1. Definition    
                      2. Minimikvalitet                 
              3. Certifierat material       25
            4. Konsumentperspektiv  

    8. Processbeskrivning-broschyr        26
    9. Analys och reflektion          28
   10. Källförteckning                   29

4



Inledning

2. Bakgrund 
 
Trädgårdens växtmaterial är levande och beroende av omgivningen för att kunna utvecklas på ett 
tillfredsställande sätt. För att kunna hitta rätt slags trädgårdsväxter för det förutsättningar den 
enskilda platsen erbjuder, krävs såväl kunskap om växtmaterialet som dess krav på förutsättningar. 
Vid inköp av växtmaterial i en plantskola är det viktigt att konsumenten är medveten om vilka 
faktorer som är betydelsefulla för uppnå ett bra inköp. En faktor av dessa är växtkvalitet. 

Generellt så används begreppet växtkvalitet för att beskriva enskilda växters förmåga och 
egenskaper som påverkar dess förutsättningar för ett fortsatt växande. Utbredningen av kunskapen 
verkar i stort sett begränsad till berörda yrkesgrupper. 

Begreppet växtkvalitet används generellt för alla slags fleråriga, odlade växter. För att koppla 
begreppet till ett sammanhang har jag valt att rikta in mig på lövträd.

Detta arbetes mål är att underlätta för personer som står inför beslutet att välja träd och känner sig 
osäkra inför begreppet växtkvalitet. I mitt arbete kommer jag att redovisa kunskap som jag hittat i 
litteratur och som har med begreppet växtkvalitet att göra. Denna del har jag kallat Förstudier. 
Utifrån denna studie skall jag sedan välja ut några viktiga delar och sammanfatta dessa som kan bli 
en stomme för innehållet i en broschyr. 

Ett viktigt skäl till mitt arbete är att det finns erfarenheter som tyder på att plantskolor levererar träd 
och andra trädgårdsväxter av sämre kvalitet till kunder som de vet inte märker någon skillnad. Rune 
Bengtsson, en av Sveriges främsta trädkännare skriver så här i boken Stadsträd från A – Z:         
“Det är en gammal kunskap att plantlevererantörer skickar växter i relation till sin uppfattning om 
mottagarens professionella standard.” (1)

Detta problem har tidigare begränsats eftersom det fanns ett lagstadgat regelverk med bestämmelser 
om plantskoleväxter. Detta regelverk minskade i omfattning när Sverige blev medlem i Europeiska 
Unionen 1994. (2) 

Därtill har den fria marknaden inom EU möjliggjort att svenska gardenscenters och plantskolor kan 
köpa in träd och andra trädgårdsväxter från andra EU-länder på samma villkor som det köper ifrån 
svenska leverantörer. (3) “Efter Sveriges inträde i EU kan växter som är importerade eller inköpta 
från andra EU-länder, säljas utan att ursprungsland, sortnamn eller härdighetszon anges” (3). 
Detta präglar idag utbudet för den privata konsumenten. Det importerade utbudet är stort och 
konsumenten lockas av låga priser.

När stora delar av den tidigare förordningen tagits bort, krävs det att det vakuum som skapats fylls 
igen med medvetenhet och kunskap från konsumentens sida,. Konsumenterna ska ställa de krav 
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som lagstiftningen tidigare ställde. Därför behöver de information och riktlinjer. Sedan kan de  
själva ta beslut om riktlinjerna skall följas eller inte. Alternativet till detta är, som jag ser det, en 
fortsatt expansion av de internationella gardencenterkedjor vi ser idag. De kan med låg kvalitet och 
stora volymer konkurrera ut de lokala plantskolorna. Då kan konsumenten drabbas bl.a i form av 
sämre kvalitet.

God kvalitet kostar i regel mer att producera än dålig kvalitet. God kvalitet blir därmed också dyrare 
för kunden vid inköpstillfället. Men många konsumenter ser att det är god kvalitet som lönar sig i 
längden. Med bra kvalitet hos väster finns förutsättningar för en god etablering med mer 
motståndskraft mot sjukdomar samt med en säkrare invintring för träden. Dessa faktorer är viktiga 
för konsumenter av träd att förstå, eftersom kvalitetsaspekter så lätt hamnar i skymundan av 
kortsiktig prisjakt. Klaus Vollbrecht som idag ansvar för SLU:s arboretum i Alnarp skriver så här i 
boken  Träd -deras biologi och vård:                                                                                                
“Det är anmärkningsvärt hur ofta plantskolorna - inhemska och utländska - bryter mor de stadgade 
kvalitetsnormerna och levererar undermåliga varor.” (4)

Orsaken till varför jag väljer att undersöka och öka kunskapen om kvalitetsaspekter hos just lövträd, 
är att träden har en levnadsålder som kan sträcka sig betydligt längre än andra plantskoleväxter. 
Träden präglar platser och är starkt rumsbildande och kan ha en starkt karaktärsgivande inverkan. 
Med dess långa levnadsålder vittnar de om en historia kring platsen som jag tycker är intressant. 
Det krävs därför också en förståelse för hur utgångsmaterialets eller den unga plantan påverkar 
förutsättningarna för dess fortsatta liv.

Därtill bör tilläggas att träd ofta är en större investering än andra plantskoleväxter. Det kan ses som 
ren kapitalförstörelse om inte plantan har en grundläggande kvalitet.                                              
Alla aspekterna som nämnts ovan medverkar till varför jag tycker det är extra viktigt med kvalitet 
när det handlar om inköp av lövträd. 
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3. Syfte
Mitt examensarbete syftar till en ökad kvalitetsmedvetenhet hos konsumenten vid inköp av lövträd. 
Detta gör jag genom en sammanfattande beskrivning av viktiga begrepp som används för att 
beskriva lövträds växtkvalitet. Utifrån den sammanfattande beskrivningen har jag sammanställt en 
broschyr för konsumenter av lövträd. Där redovisas viktiga aspekter kring begreppet växtkvalitet.

4. Frågeställningar
Mina frågeställningar i detta arbete är: 

 - Vilka grundläggande faktorer inverkar på lövträds kvalitet?

 - Vilken kunskap om kvalitet är relevant för konsumenten av känna till?

 - Hur kan detta sammanfattas och tydliggöras i en broschyr för den tänkte konsumenten?

5. Metod
Underlaget för förstudierna kommer ifrån böcker som beskriver plantskolearbete, publikationer från 
SLU av forskare och trädexperter samt skriften "GROs Plantskolesektions kvalitets regler för 
plantskoleväxter". 

Dessutom har jag studerat publikationer och en förordning ifrån Jordbruksverket samt två 
examensarbeten som berör växtkvalitet vad gäller träd. Jag har även via telefon diskuterat ämnet 
med medarbetare på E-planta, GRO, Växtinspektionen och Jordbruksverket. 

Metoden för urvalsprocessen till den tänkta broschyren bygger på vad jag lärt mig under 
förstudierna. I formgivningsprocessen har jag även rådfrågat Yngve Gunnarson som är lärare i färg 
& form på Högskolan i Gävle.

6. Avgränsningar
Jag har valt att avgränsa mig genom att ge en översiktlig bild av de viktigaste 
växtkvalitetsbegreppen. Området för sundhet behandlas kortfattat. Trädsjukdomar kommer jag i 
detta arbete däremot inte att ta upp.
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Processbeskrivning – Inledning
Hur kan lövträd väljas?

Det är inte lätt att få överblick över alla faktorer som det bör tas hänsyn till för att få ett lyckat 
resultat vid plantering av träd.  För att välja rätt träd till rätt plats bör vi förstå, att det är artens 
egenskaper tillsammans med fysiska förutsättningar och olika skötselmoment som tillsammans 
samspelar och hela tiden påverkar resultatet.

 I viss mån kan vi påverka platsens förutsättningar vad gäller utförande av växtbädden. Vi kan 
undersöka platsen ursprungliga ståndort och dess egenskaper. Därigenom kommer vi närmare valet 
av lämpligt träd. 

Vad gäller valet av själva trädslaget, bör vi tänka på en rad olika faktorer. När det kommer till 
väsentliga karaktärer som till exempel slutgiltig storlek bör detta vara samspelta i största möjliga 
mån med den karaktär och funktion vi vill att trädet skall kunna utrycka. Med hjälp av olika 
skötselmoment kan vi till viss del underlätta trädets etablering och utveckling. 

Med en djupare förståelse av begreppet växtkvalitet kan vi öka chansen till ett lyckat resultat. 
Växtkvalitet är ett begrepp som i sig består av fyra olika delar (2) och dessa är i sin tur komplexa 
områden. Därför vill jag på en översiktlig nivå undersöka dessa och informera om de - enligt mig - 
viktigaste delarna.

Nedan redovisas det kunskapsunderlag jag funnit när jag genom litteraturstudier undersökt ämnet. 
Syftet med min kunskapsöversikt är jag skall få tillräcklig kunskap i ämnet för att med hjälp av 
denna kunna prioritera vilken information som är viktigast för konsumenter. Detta för att i ett senare 
skede utforma en broschyr om växtkvalitet. 

Resultatet av förstudierna är indelat i fyra huvudrubriker. Var och en utgår från mina egna 
reflektioner angående dess relevans för den konsument som står i begrepp att köpa lövträd. Detta är 
alltså inte relevant kunskap för alla konsumenter av lövträd. 

Vad är växtkvalitet?

Ordet växtkvalitet brukar användas för att beskriva förmågor och egenskaper knutna till den 
enskilda växten. Det övergripande begreppet växtkvalitet består av fyra olika samverkande 
komponenter som avser såväl yttre som inre egenskaper. (2) Här följer en genomgång av dessa 
delar samt dess relevans för konsumenten.
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FÖRSTUDIER 

7.A. Genetisk kvalitet: 

Med genetisk kvalitet menas sort, artäkthet och - för fröförökade träd - rätt ursprung. (1) Den 
genetiska kvaliteten bestäms av de egenskaper som överförs av de två föräldrarna vid generativ 
förökning och moderplantan vid vegetativ förökning. Detta styr växtens långsiktiga 
överlevnadsförmåga, växtsätt m.m. (2)

1. Frosthärdighet

För att kunna klara av vinterns låga temperaturer så är växterna i vårt land tvingade att utveckla 
frosthärdighet. Det är en tidskrävande process. Många buskar och träd måste vara ute i god tid. Att 
utveckla full frosthärdighet tar ca åtta veckor. Denna process måste komma igång i tid för att trädet 
inte ska riskera att frysa ihjäl. (5)

En vanlig missuppfattning är att växterna måste komma igång med denna process, beroende på en 
vis temperatur. Det är istället ljuset som påverkar att denna process sätts igång, eller i rättare sagt 
frånvaron av ljus. Det är alltså nattens längd som i de flesta fall som sätter igång invintringen. (ibid) 
( I de flesta fall) (6) Nattens längd är på givet datum alltid detsamma och växter kan med stor 
precision mäta detta. Vid den kritiska punkten, alltså en viss nattlängd, sätts en mängd processer 
igång. Tillväxten upphör och frosthärdigheten byggs upp. (5)

För varje enskild planta är det det genetiska arvet som styr när den kritiska nattlängden inträffar. 
Därför kommer plantan oavsett om den flyttas geografiskt i nordlig eller sydlig riktning alltid att 
vara densamma. Alltså, växter som flyttas norrut från sydligare regioner, är vana med en längre natt 
för att de skall påbörja sin invintring. Eftersom den längre natten kommer senare på året ju längre 
norrut vi kommer, hinner denna växt inte med att invintra i tid. Skulle det finnas tillräckligt med tid 
för att avsluta vinterförberedelserna skulle alltså även denna växt tåla åtskilliga minusgrader. 

Det är temperaturen som styr hur snabbt invintringsförloppet går efter att den kritiska nattlängden 
infunnit sig. Ju varmare höst ju snabbare går förloppet. Denna process går även snabbare om platsen 
är torr och näringsfattig. (5)

Det skiljer sig vidare vad gäller olika vilostadium hos växter med olika ursprung. Det pratas om 
falsk och äkta vila. Falsk vila hittar vi hos växter som har sitt ursprung i inlandet och som förblir 
vilande endast p.g.a. frånvaron av värme. Om dessa växter sedan odlas i kustmiljö kan av en 
tillfällig värmeperiod ”luras” att sätta igång att vegetera. Växter med äkta vila härstammar istället 
från en ort med ett kustklimat. De är därmed vana med stora svängningar i temperatur under den 
kalla årstiden. Dessa växter behöver en ihållande värmeperiod på ett antal veckor för att knopparna 
skall slå ut. (ibid.)

I unga år satsar många träd på tillväxt, årsskotten blir långa och tillväxten fortsätter långt fram på 
sommaren. När växten når den ålder där den börjat blomma (ibid) (adultfas) (7) så avstannar 
tillväxten tidigare på sommaren och årsskotten blir betydligt kortare. Dessa växter har alltså längre 
tid på sig att invintra (7) 

Olika beskrivningar visar på erfarenheten att ju större storlek som väljs ju härdigare är 
plantmaterialet.(8) Längden för ungdomsformen (juventilfas) är artbestämt. Övergången till 
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vuxenformen (adultfas) sker stegvis och börjar i trädets topp. Det är därför möjligt att ett träd har 
både en juventil och adult form samtidigt. (7)

2. Proveniens 

Ett frö från ett träd bär med sig ett genetiskt arv med egenskaper som en grupp av träd som korsats 
med varandra (ett s.k. bestånd) har utvecklats under tusentals år. (4) Naturen har sorterat i beståndet 
genom att de individer som anpassar sig till just den specifika växtplatsen överlevt och fört släktet 
vidare. (7) Beståndet har anpassat sig till platsen på olika sätt. T ex har träden anpassat sig till 
klimatet och skadedjurstrycket. Detta medför att varje träd i plantskolan bär på olika egenskaper 
beroende på varifrån de härstammar.(2) 

En proveniens är: “Population eller grupp av individer av samma art förekommande inom eller 
härstammande från ett angivet geografiskt område.” (2)

Begreppet proveniens används för att kunna beskriva varifrån växten härstammar. Detta för att 
växter inom samma art men med olika ursprung har olika egenskaper, just därför de härstammar 
från olika platser. Dessa egenskaper är genetiska och påverkar trädets förhållande till klimatet, 
jorden och konkurrensförmågan gentemot andra individer. Därmed kan de också bete sig på ett 
oväntat sätt när de kommer till en ny växtplats. (4) 

I plantskolan kan de förekomma olika provenienser för samma art. Även fast de härstammar från 
olika platser så behöver de inte uppvisa synliga skillnader t ex kan de ha samma bladform. Ibland 
kan skillnader i årstillväxt ses med blotta ögat. Däremot, som jag beskrivit ovan, kan betydande 
skillnader finnas i dess genetiska arv (4) 

3. Frökälla

Begreppet frökälla har idag till stor del ersatt ordet proveniens när det kommer till trädgårdsväxter. 
Detta p.g.a. variationen inom en proveniens kan vara alltför stor, i hortikulturell växtanvändning. 
Frökälla är ett begrepp som syftar på en mer avsmalnad variant av proveniens. Det syftar på en 
bestämd population, alltså en mindre grupp individer av samma art som byter gener med varandra. 
De kan vara naturliga (ett bestånd) eller från en fröplantage. Genom urvalet i särskilda bestämda 
frökällor kan variationen snävas in och växtmaterialet förbättras.(2)

4. Sort eller kultivar

En sort är resultatet av ett förädlingsarbete, där vissa önskade egenskaper hos en växt tas tillvara 
och renodlas. Detta är planlagt arbete och börjar med en frösådd av utvalda fröpartier från centrala 
delar för ett växtslags utbredning där det förmodligen finns störst variation av ärftliga arvsanlag. 
Dessa provas sedan på olika platser där växten skall användas. Naturen kommer därefter att hjälpa 
till att sålla ut de plantor som inte klarar sig, p.g.a. bland annat kritisk nattlängd och temperatur. De 
plantor som klarar detta fortsätter man antingen ta frö från. De förädlas därefter vidare eller så 
förökas de och alternativt sjukdomsrensas för vidare provodling.                                                
Skiljer sig sorten tillräckligt från andra individer inom arten kan det eventuellt bli en ny sort. (7) (3) 
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För att få kallas sort skall den i ett eller flera avseenden skilja sig ifrån växter av samma art eller 
hybrid. (9)  Sort betecknas som "cv" ifrån engelskans cultivar.(2) 

5. Förökningsmetoder 

Förökning är multiplikation av plantor. När det sker med bakgrund av en befruktning kallas det 
generativ förökning. Sker det utan befruktning kallas det vegetativ förökning. Det är det samma 
som kloning. (10)

Generativ förökning

Med generativ förökning menas fröförökning. Det används när en viss variation kan accepteras, för 
att upprätthålla en genetisk spridning av växtmaterialet eller när vegetativ förökning är svårt eller 
omöjligt. (10)(7) Generativ förökning används också för att ta fram moderplantor av korsningar och 
sorter. (10)

Vegetativ förökning

Vegetativ förökning används för att föröka sorter. När man vill att avkomman skall vara identisk 
med moderplantan. (7) De flesta prydnadsväxter som används i parker och trädgårdar är förökade 
vegetativt, vanligast är sticklingsförökade antingen av örtartad eller vedartad stickling. (10) Valet av 
metod påverkas av olika faktorer, som t ex rotningsförmåga hos sticklingen. (7) Ett vegetativ 
förökat material är en klon av ursprunget. Det betyder bl a att träd uppvisar samma formkaraktär. 
Detta kan användas till olika ändamål i anläggningar där man just vill använda sig av likartad 
formkaraktär med hjälp av växtmaterial, som t ex vid alléplanteringar.(8)

Förädlade träd

Ett annat vegetativt förökningssätt är genom ympning eller okulering. Det innebär att  delar ifrån 
två skilda plantor växer ihop. En grundstam med tillhörande rot och en ädel del. Förädling gör att 
man får en annan rot än den som den ädla sorten själv kan bilda. Grundstammens rot påverkar bl a 
ädelvedens växtkraft och har olika härdighet. Med härdigare grundstammar blir även ädelveden 
härdigare. (7)
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6. E-plantsystemet 

Elitplantstationen arbetar med att ta fram nya sorter av härdiga, sjukdomsfria buskar och träd för 
svenska förhållanden. (2) Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-
planta. Inom E-plantsystemet finns en expertgrupp som står för urvalet av E-märkta växter.

Expertgruppen består av representanter för forskning/försök, från plantskolor och växtanvändare i 
offentlig/fritidsodling samt representanter från EPS. Många av växterna inom systemet har tagits 
fram genom projekt vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Dessutom finns ett samarbete med den 
norska motsvarigheten till E-planta. Detta har inneburit att en del växter som är utprovade i Norge 
har E-märkts i Sverige. (11)

Varumärket E-planta är en kvalitetsförsäkran om att växten är certifierad inom ramen för 
Jordbruksverkets certifieringsbestämmelser. E-plantorna har en väl dokumenterad härkomst och för 
varje planta finns en genetisk stamtavla. Plantorna är ett resultat av ett helt system som omfattar 
produktutveckling, testning och utvärdering av växter som eventuellt blir utvalda och därmed passar 
för ett svensk klimat. (3)

Växter som får E-status har högt värderade egenskaper som efterfrågas i Sverige. Genom E-
märkningen skall dessa plantor kunna skiljas från annat material av samma art i plantskolan. De 
skall vara art-/sortäkta dessutom skall de vara välspecificerade. Detta innebär att växtanvändaren 
skall få klara besked vad gäller klimatanpassning, härdighet, höjd och bredd.(12)                           

När E-plantor levereras i parti skall det finnas med ett numrerat certifikat som garanterar plantornas 
E-status. Detta certifikat är även ett hjälpmedel för kontrollen av att reglerna för E-planthanteringen 
efterföljs ( 11). Denna kontroll utförs av Jordbruksverket. (3)

7. Konsumentperspektiv

Inom området för genetisk kvalitet gällande lövträd finns några viktiga faktorer att känna till för 
konsumenter. Bakomliggande förståelse om växters härdighet gör att uttryck som proveniens och 
frökälla blir levande. Vi får ett argument till varför vi bör använda oss av växter med ett lokalt 
ursprung. Detta kan på sikt leda till ett bättre resultat.

Vidare kan teoretisk kunskap om härdighet i samband med trädets åldersfaser medverka och  
framhävande av praktiska erfarenheter ytterligare påverka hur konsumenten mer medvetet kan göra 
sitt val av växtmaterial. Förökningsmetoden påverkar växtmaterialets egenskaper. Kunskap om 
detta kan vi använda i olika anläggningar där vi vill framhäva t ex olika formkaraktärer.

 När konsumenten ska kontrollera den genetiska kvaliteten dvs. sortäkthet och ursprung så är det i 
stort sätt omöjligt. Orsaken är att många trädsorter inte uppvisar några synbara skillnader. Detta 
gäller speciellt för unga träd. Detta kan leda till vi får ett annat växtmaterial än vad vi avsett med 
köpet. 

Många plantskolor har själva svårt att kontrollera och identifiera sorterna. Leverantörer vet om att 
möjligheten att avslöja en felleverans är mycket små. Oseriösa leverantörer kan dra nytta av detta. 
(1) För att få den genetiska kvalitet vi är ute efter, är vi alltså utlämnade till att leverantörer och 
plantskolor håller vad de lovar. Detta innebär för konsumenten att valet av plantskola är viktigt. 
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7. B. Fysiologisk kvalitet: 

Definition

Med fysiologisk kvalitet menas den kondition växterna befinner sig i. Eller “förhållanden i eller 
egenskaper hos plantan som har betydelse för hur bra den etablerar sig.” (13) Fysiologisk kvalitet 
påverkas av hur den har blivit odlad och omhändertagen i plantskolan.  Den fysiologiska kvaliteten 
påverkas senare av hur trädet behandlas i ledet från plantskolan och eventuellt vidare till sk 
gardencenters, alltså fram till leverans till slutgiltig kund. (ibid.)

God fysiologisk kvalitet uppnås genom bra odlingsteknik, rätt upptagningstidpunkt, optimalt 
lagringsklimat, skonsam hantering vid leverans samt rätt omhändertagande vid anläggningsplatsen. 
(2)

1. Inledning

För att kunna förstå vilka omgivande förutsättningar trädet kräver för att dess funktioner skall 
fungera, inleds denna del med att beskriva främst rotsystemets, stammens och grenverkets 
grundläggande funktioner. Därefter följer ett avsnitt om egenskaper hos plantan för att 
etableringresultatet skall vara så bra som möjligt. Därefter följer en kort beskrivning av olika 
odlingsmetoder.

2. Grundläggande funktioner 

Rotsystemets morfologi (utformning) beror på många faktorer, dels platsens förutsättningar jordart, 
näringstillgång m.m. Det beror främst på artens egenheter. (14) Rotsystemet måste kunna utföra 
några livsviktiga funktioner för att trädet skall kunna leva och utvecklas. Till att börja med måste 
rotsystemet kunna förankra trädet i marken så att trädet står stadigt. Utan effektiv förankring har 
trädet svårt att fullgöra sina livsfunktioner och välter lätt, Viktigast för detta är huvudrötterna. (15) 
Vidare måste rotsystemet kunna absorbera vatten och däri lösta näringsämnen som sedan 
transporteras upp igenom rotsystemet vidare upp i stammen och till trädets alla delar. 

Genom klyvöppningarna i bladen kan vatten avges till den omgivande luften.(ibid.) 
Klyvöppningarna kan stängas om trädet lider brist på vatten eller en skadesvamp infekterar roten. 
Regleringen av vattenbalansen i plantan är komplicerad och bara delvis känd. Det är de allra finaste 
rötterna som står för upptag av vatten och näringsämnen. Detta sker alldeles bakom rotspetsarna i 
rothåren. (15)

Rothåren i sig lever bara några dagar och måste ständigt ersättas av nya. Förnyelsen av rothår sker 
när roten växer. (ibid.) Rotförnyelsen är beroende av några faktorer. Den främsta är att roten har 
förmåga att tränga igenom det substrat den växer i. Det måste även finnas tillgång på 
energiföreningar från fotosyntesen samt tillgång på syre i jorden för att bryta ner dessa föreningar.
(16) Detta förklarar varför hela trädet lider om jorden är för hårt packad, eller innehåller för mycket 
vatten.(15) Rötterna kan andas (växa) när jorden består av en porvolym som håller minst 12%  O2 
och vatten. (4)
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Stammen är skelettet  som bär upp trädkronans grenverk. 

Näring och vatten transporteras i stammen, dessutom fungerar det som ett lager för energireserver. 
Stammen består av olika delar och omsluts av barken, som är ett skydd mot olämplig temperatur, 
bakterier, svampar, insekter och skadliga kemikalier. Avlägsnas barken av skador är den 
underliggande veden utsatt för skadliga organismer.(15) 

Under barken finns ett skikt levande celler som kallas floem. Där transporteras energirika 
föreningar (socker) från bladen till olika förbruknings- och lagringsställen i trädet. (16) Innanför 
floemet finns ett mycket viktigt tillväxtskikt som kallas kambium. Här produceras varje år ett nytt 
floem utåt och en årsring ved inåt xylemet. 

Xylemet innehåller till största delen döda celler som bildar långa rör nedifrån roten och 
transporterar där vatten och mineralier upp till skotten i trädkronan. Xylemet utgör den största delen 
av stammens innehåll. Vidare innehåller stammen celler som lagrar reservenergi. Andra celler ger 
stöd och elasticitet. Eftersom kambiet varje år bildar en ny årsring så ökar rötter, stam och grenar 
varje år i omfång och vallar därmed över sårytor med tiden.(15)(4)

Grenar bildas igenom knoppar på stammen som utvecklas till skott. När detta skott växer till bildas 
en uppsvällning vid grenens infästning i stammen som kallas grenkrage. Grenkragen tillhör 
anatomiskt stammen eller en grövre gren och är ett av trädets skydds- och försvarszoner. Uppgiften 
är att hindra skadliga mikroorganismer ifrån att tränga in i stammen när en gren dör. (15)

3. Etablering 

Etablering har beskrivits som ”en process varunder en planta når en för arten och  
ståndorten normal utveckling efter plantering”  (2)

Det finns många faktorer som påverkar etableringsresultatet, t ex att ståndorten på den slutgiltiga 
planteringsplatsen skall stämma överens med plantans krav, tidpunkten för planteringen där 
rekommendationer varierar beroende på var i landet man befinner sig samt hur plantan har odlats. 
Det finns en risk för tork, frys eller klämskador i samband med transporten ifrån plantskolan. Detta 
kan också påverka etableringsresultatet. Slutligen så har skötseln under etableringsperioden stor 
betydelse.(13)

En otillräcklig etablering kan innebära att trädets estetiska funktion inte uppfylls och i värsta fall att 
trädet faktiskt dör. Trädets förmåga till att etablera sig är därför helt avgörande för trädets fortsatta 
överlevnad och utveckling. Etablerar sig inte trädet löper det stor risk att lida av torkskador i 
kronan, övervintringsförmågan försämras och trädets tillväxt kan försämras eller avstanna. (17)

De faktorer som nämnts i avsnittet ovan behandlar vikten av förhållanden i omgivningen som 
påverkar etableringen, detta sträcker sig utanför detta arbetes rammar men är av största vikt. 
Nedan skall jag ta upp egenskaper hos plantan som påverkar etableringsresultatet.

Rotsystemet 

(Rotsystemets utformning faller under gruppen för morfologisk kvalitet, men behandlas här för dess 
nära samband med etableringen)
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En viktigt egenskap hos plantan när det gäller att få ett bra etableringsresultat är att den bildar så 
många nya rötter som möjligt. Det är de minsta rötterna, 1 -10 mm, som har störst förmåga att bilda 
nya rötter. Därför bör plantan ha mycket finrötter (13) men det skall stå i balans till antalet 
huvudrötter. (2) 

Hur mycket finrötter en planta har beror på hur många gånger plantan har, hur den odlats och i 
vilket jordsubstrat den odlats.(13) Olika trädarters genetiskt ärvda rotmorfologi tillkommer också.
(14)

Generellt så förgrenar sig rotsystemet bättre i en mullrik jord jämfört med i en lerjord. (13) Detta 
beror delvis på grund av att rotsystemet har svårare att tränga igenom den tätare lerjorden. (4)

Det som har störst betydelse för hur mycket finrötter en planta har, är hur många gånger den 
omplanterats. Förklaringen är att varje gång plantan grävs upp och planteras på nytt så förgrenar sig 
rotsystemet.(13) Det går att kontrollera hur lång tid det gått sedan den senaste omplantering genom 
att skära i utkanten av rotsystemets växande rötter och räkna årsringarna. Att omplantering  ägt rum 
ses på förtjockningar på rotsystemet varifrån en mängd mindre rötter utgår. (8) Detta är dock svårt 
och kräver erfarenhet. Hos klumpade träd är det dock omöjlig. (1)

En omplantering betyder att plantan ibland förlorar stora delar av sitt rotsystem. Detta medför att 
tillväxten i kronan avtar och det kan ta flera år innan tillväxten åter blir normal. (8)

 Detta beror i sin tur, som nämnts ovan, på hur mycket finrötter plantan har i dess centralt belägna 
delar. Det är en av plantskolans uppgifter, att omplantera trädet så att det vid den slutgiltiga 
planteringen finns så mycket finrötter så att en bra etablering är möjlig. Tiden mellan 
omplanteringarna bör helst ej överskrida tre år. (1) Orsaken till detta är att om  grövre rötter bildats 
resulterar det i stora sår på roten som följd av upptagningen. De stora såren kan bli en ingång för 
skadegörare. (4)

Upptagning 

Upptagningstiden på året i plantskolan har också stor betydelse för plantans rotbildningsförmåga.

Sker upptagningen för tidigt på hösten kan detta inverka mycket negativt på plantans 
rotbildningsförmåga och därmed även på etableringen. Detta tycks bero på att plantans förmåga att 
tåla stress varierar kraftigt under vinterhalvåret och plantans tolerans för stress är låg på hösten och 
våren. Ju senare på hösten man gräver ju mer tål plantan stressen som uppstår vid uppgrävning. 

Samtidigt skall det vara praktiskt genomförbart. Risk för tidig frost och kraftiga regn kan försvåra 
upptagningen. (13 ) Känsliga släkten är bland annat Betula, Carpinus, Corylus, Crategus, Fagus, 
Populus, Salix och Pyrus. Ju senare dessa grävs upp ju bättre fysiologisk kvalitet håller de. (1)

Vattenhalt

Vattenhalten i plantan är den mest betydelsefulla fysiologiska komponenten. (13) Trädens vattenhalt 
har stor betydelse för deras etableringsförmåga. (1)  Om plantan inte fått tillräckligt med vatten på 
länge, kommer  den till slut till en kritisk gräns där den inte längre kan bilda rötter. (13) Nybildade 
celler sväller då inte upp till sin optimala storlek utan stannar i förkrympt form. (8)
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Om plantan sedan blir starkt uttorkad kan den inte ta upp vatten ur en väl genomvattnad jord. (13) 
Detta beror på att kedjan av vattenmolekyler mellan rot, stam och gren är bruten. Det vatten som 
tillförs efter svår torka kan inte transporteras uppåt så länge trädet reparerar den skadade kedjan. (8)

Vattenförluster sker framför allt hos barrotade träd från den tidpunkt de har grävts upp till dess de 
planterats. Allt som bidrar till att hindra vattenförlusten bidrar till högre fysiologisk kvalitet. (1) 
Plantor som har väl fungerande vattenförsörjning känns svala på barken även en varm dag, medan 
plantor som lider av vattenstress känns heta. Upptagningen i rotbarken är mycket svårare om vattnet  
är kallt än varmt. (13)

Storlekens betydelse

När det kommer till trädplantans storlek och dess betydelse för etableringresultatet så finns det två 
läger i diskussionen.

Åsikterna skiljer sig åt: De som tror att mindre träd etablerar sig lättare eftersom de inte blir av med 
lika mycket av sitt rotsystem vid upptagningen. Den andra sidan menar att större träd har 
energireserver för att klara detta och därmed förutsättningar för att återskapa balansen mellan rot 
och krona. (17) 

Denna diskussion gäller främst stadsträd. Där används i regel aldrig de minsta storlekskvaliteterna, 
eftersom risken för förstörelse anses större. Det tar också längre tid innan de växer upp och därmed 
fyller sin uppgift. (ibid.) Så frågan handlar inte om de minsta träden, som ju dessutom ofta behåller 
hela sitt rotsystem då de odlats i container. (10) 

 I övrigt så visar, som tidigare nämnts, erfarenhetsbaserad kunskap att större träds kvaliteter i regel 
har bättre härdighet. (13) Detta kan eventuellt förklaras med att yngre träd har en tillväxt en längre 
tid in på sommaren. De hinner då inte alltid med att utveckla en tillräcklig vinterhärdighet. (5)(13)

Felaktig gödsling

Det pratas om “broilerexemplar” Med det menas exemplar som blivit för hårt drivna och plantan 
har gödslas med för mycket kväve under tiden i plantskolan. (13) Det kan till synes se ut som ett 
kraftigt frodigt exemplar med en stark grön färg. Men detta är dock felaktigt. Träden får en sämre 
stresstolerans i samband med transport och utplantering. (4) De får en försenad avmognad vilket 
leder till att träden har svårt att klara vinterns påfrestningar. Kvävetillförsel efter midsommar skall 
t.ex utföras med stor försiktighet.(5)

4. Konsumentperspektiv

Fysiologisk kvalitet är som redovisats ovan växtens fysiska kondition. Detta har ett tydligt samband 
med sättet trädet har odlats på i plantskolan och påverkar etableringen. 

En grundläggande förståelse för funktioner inom trädets olika delar, leder oss vidare till varför det 
är viktigt med frånvaro av skador, att beskärning av stamskott sker vid grenkragen, att rotsystemet 
måste vara i ständig tillväxt och hur andelen finrötter påverkar etableringen. Att inte luras att tro att 
starkt gröna tillsynes kraftiga exemplar alltid behöver vara det bästa alternativet.                               
Det finns många betydelsefulla kulturåtgärder som påverkar plantans kondition. En av dessa är 
upptagningstiden för frilandsodlade träd. Här kan en kunnig konsument vara med och planera för 
detta och medvetet välja leveranstid och därmed förbättra chansen för ett gott etableringsresultat. 
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Vissa fysiologiska aspekter är svårbedömda även för en erfaren yrkesperson. Vi kan med den 
bakomliggande förståelsen av ett träd funktioner föra en dialog med försäljaren på plantskolan och 
säga nej till trädkvaliteter som inte svarar upp mot några grundläggande kriterier. 

5. Odlingsmetoder 

Odling av träd är den plantskolekultur som tar längst tid att producera. Beroende av utgångsmaterial 
och vilken art eller sort det är, kan det ta upp till fem år eller mer att få fram ett salufärdigt alléträd. 
Ett bra utgångsmaterial är en förutsättning för att producera träd av god kvalitet. (7) Träden  odlas 
på olika sätt beroende på vilken art eller sort de är. Det beror även på förökningsmetoden eller typ 
av utgångsmaterial som används. (10) Odlingen sker antingen på friland eller i kruka eller med en 
kombination av dessa. 

Odling på friland innebär att jordtrötthet och växtföljder bör finnas med i produktionsplaneringen 
samt en medvetenhet om jordförberedelse och ogräsbekämpning. Upptagningstiden är ytterligare en 
viktig aspekt som berör frilandsodlingen. Frilandsodlingens ändamål är att odla större 
storlekskvaliteter. (7)

Ovannämnda utmaningar kan förbises om träden istället odlas i kruka,. Då kan odlingssubstratet, 
vattenmängd och näringstillförsel kontrolleras på ett helt annat sätt än vid fältodling. (10)

Containerodlat 

Containerodlat innebär att trädet har odlats i ett substrat av någon form i en behållare gjord av 
hårdplast, plastfolie, biomaterial eller liknande.(2) Detta betyder att hela rotsystemet är intakt och 
troligen har trädet levt hela sitt liv i kruka. Eftersom rotsystemet är intakt är dessa träd inte så 
känsliga vad gäller planeringstidpunkt. (18) 

Containerodlade träd måste omplanteras minst vartannat år. (2) Om detta ej sker är risken stor att 
trädets rötter bildar rotsnurr. Trädet kan inte bryta detta beteende och får vid etableringen till en 
början dåligt fäste. Vid allvarligare fall så kan trädet strypa sig själv med sina egna rötter. (18) 
Plantering av träd med vedartad rotsnurr har ingen framtid och bör därför inte planteras. (4)

Det finns praktiska erfarenheter att containerodlade träd har svårt att förmå trädrötterna att 
utvecklas i den omgivande jorden vid plantering. Detta verkar ha ett samband med vilken slags jord 
som används i krukan. Ett substrat som liknar en naturlig jordart verkar ha lättare att klara av 
omställningen till markjord än ett träd som vuxit i endast torv. (8)  

I jämförelse med fältodlade träd så är containerodlade träd känsligare för kyla, eftersom roten 
befinner sig ovan jord. Roten tål inte lika mycket frost som fältodlade träd (5) och måste därför 
skyddas i plantskolan under vintermånaderna. Vidare så är det viktigt med återkommande 
bevattning eftersom substratet i odlingskärlet kan hålla en begränsad mängd vatten. (10) 

Containerodlade träd skall enligt GROs kriterier levereras med hela jordsubstratet genomrotat. 
Rotsnurr av förvedade rötter skall inte förekomma. Krukans storlek skall dessutom stå i relation till 
växtens art och storlek. (2) Finns det tendens till rundväxtning skärs ett kors i botten, 5 - 10 cm 
djupt, så att de grövre rötterna skärs av. (18)
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Depåodling

Depåodling har utvecklats av Tönnersjö plantskola i Halland.(1) Fältodlade träd tas upp och 
rotbeskärs antingen som barrotade eller med klump. De ställs sedan i en stark mullhaltig 
jordblandning som är luftig och som kan hålla vatten och näring. (ibid.)  Runt substratet placeras 
vanligen en perforerad plastvägg, en s.k. springring, vars väggar är räfflade så inte rotsnurr skall 
uppstå.  Springringen är även försedd med lufthål så att rötterna ständigt pinceras. Rötterna beskärs 
när de kommer i kontakt med luft samtidigt som plasten håller ihop jorden. (19)

I depån sker en mycket intensiv genomrotning och träden kan levereras under nästan hela året. (1) 
Mycket goda etableringsresultat har rapporterats, med en god tillväxt första året. (ibid.) Enligt GRO 
skall behållaren ha en tillräcklig stor volym som står i relation till växtens art och storlek. (2) 
Klumpen skall skyddas av väv eller nät om det är nödvändigt för att klara hanteringskedjan. (2)(8)
(19)

Barrot

Barrot innebär att trädet skördas med barrot, dvs. utan jord, i plantskolan ur sitt odlingsmedium. 
Skörden sker vid för respektive art lämplig tidpunkt så att trädet hunnit avmogna eller så fram tills 
det vegeterar på våren. Genom att roten inte har kontakt med ett fukthållande substrat medför detta 
att de är mycket känsliga för torka. (10) Trädet skördas med så stor del av rotsystemet som möjligt. 
Barrotade träd kan sedan hanteras på olika sätt. De kan levereras direkt till kund eller jordslås för 
senare omskolning eller leverans till kund. De kan även kyllagras i -2 grader tills de på våren 
antingen levereras till kund eller omskolas i plantskolan. (8) 

Kyllagring innebär att leveransperioden kan förlängas, att trädet är lättare att hantera och 
transportera, i förhållande till ett rotklumpat eller containerodlat träd. Enligt GRO så skall 
rotsystemet ha en diameter som är minst fyra gånger stamomkretsen, men samtidigt inte mindre än 
30 cm. (2)

Förpackade växter

Innebär att en barrotsväxt har förpackats i ett fuktighetshållande medium, som skall vara emballerat 
i ett material som antingen avlägsnas eller följer med vid planteringen. Detta görs för att skydda 
rötterna mot torka och vind eftersom rötter på barrotade växter är mycket känsliga för uttorkning. 
Levereras barrotade trädplantor förpackade i fukthållande medium kan de ibland börja vegetera 
innan de planterats. Skotten får inte vid leverans vara längre än 5 cm. Kvalitetsbeteckningen 
förkortas “pack”. (2)

Klumpskördat/ Rotklump

Klumpade träd är en beprövad metod som använts under lång tid. (1)

Tidpunkten för skörd skiljer sig inte principiellt från den barrotade kvaliteten, alltså när trädet har 
hunnit avmogna på hösten. En klumpad planta skördas från en frilandsväxande trädodling och 
levereras i den markjord den odlas i. (8) Trädet skall ha omplanterats tillräckligt ofta för att vid 
uppgrävningen ha en god balans mellan huvudrötter och finrötter. (2) Dessa åtgärder garanterar att 
klumpen är genomvävd av fina rötter. (4) Träd som skördats, får ibland fortsätta växa, tills de bildat 
så mycket rötter att de är färdiga att plantera. Klumpen skall vara fast. 
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Konsumenten bör kontrollera att väven är av jute och stålnätet är rostande så att det bryts ner under 
en växtsäsong i marken. (1) En del arter av träd är beroende av symbios med svampar och bakterier 
och har sämre etableringsegenskaper när de planteras barrotade och skall i regel alltid levereras med 
klump eftersom svampar och bakterier följer med i rotklumpen. (1) Enligt GRO kriterier skall träd 
med klump ha ett rotsystem som är minst tre gånger stamomkretsen i diameter.(2)

RCB (Root Control bag)

RCB är en typ av odlingsbehållare där man krukar in fältodlade barrotade plantor i en speciell påse 
som sedan placeras i marken och fylls med den befintliga jorden eller annat odlingsmedium. Själva 
påsen består av prolypropylen och geotextil i sidan. Påsen tillåter fritt flöde av näring och vatten, 
dessutom så släpper påsen igenom trädets minsta rötter. När sedan rötterna växer i tjocklek stryps 
de av geotextilens små hål. 

Rotsystemet reagerar med att upprepa proceduren så därmed pinceras roten ständigt. En av 
fördelarna med detta system är att kolhydrater (energi) samlas innanför påsens vägg i hårda 
ansvällningar. Denna energi kommer sedan trädet tillgodo när påsen avlägsnas och trädet skall 
etablera sig på den slutgiltiga växtplatsen. (20)

Vid leverans skall odlingssubstratet vara helt genomrotat och ha en tillräckligt stor volym som står i 
relation till växtens art och storlek. (2) Träd odlade i RCB kan levereras under praktiskt taget hela 
året och visar god tillväxt första året efter planteringen. I Sverige används metoden främst av 
Stångby Plantskola. (1)

6. Konsumentperspektiv

Med en kunskap om olika odlingsmetoder kan vi aktivt väga fördelar mot nackdelar mellan dessa 
metoder. Därmed har vi valet att prioritera de egenskaper som är mest önskvärda i varje enskilt fall. 
Varje enskild odlingsmetod bygger på olika förutsättningar för växtmaterialet. 

En vidare förståelse för dessa olika odlingsmetoder ger oss möjlighet att kontrollera om det skett  på 
ett tillfredsställande sätt. Bara då kan vi förhålla oss till de olika metoderna. För containerodlingen 
gäller t ex en stor risk för rotsnurr. Med kunskap vad detta beror på, till vilken grad det är 
acceptabelt eller hur det påverkar etableringsresultatet så kan vi sedan välja hur vi vill agera. 

Det behövs kunskap om betydelsen av undermåliga varor så vi inte hamnar i händerna på 
leverantören. Så länge vi accepterar dåliga varor kommer säkerligen ingen ändring till stånd. 
Undermåliga varor skall, enligt min åsikt, gå tillbaka till leverantören och leverantören skall 
debiteras för de merkostnader kvalitetsbristen medfört.
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7.C. Morfologisk kvalitet
Definition 

Med morfologisk kvalitet menas växtens fysiska utformning. Denna är i jämförelse med de andra 
grupperna av kvalitetsbegrepp mätbar och är för det mesta lättare att bedöma än de andra. (4) Hit 
hör storlek, rotsystem samt förökningssätt, ålder och omplanteringar. (2) Stammens form, kronans 
utveckling mm har betydelse för plantans förmåga att fylla sin uppgift i anläggningen. (13)

Det finns tre huvudgrupper av trädtyper. Det är uppstammade träd, träd med sidogrenar och 
flerstammiga träd. De två förstnämnda grupperna kommer att behandlas nedan. Grupperna kan vara 
av samma art och sort. De har skilda storlekar eller har beskurits på olika sätt. (7) Ofta används 
grupperna för olika ändamål och därför skiljer arterna sig åt. (2)

2. Omplanteringar

Antalet omplanteringar har som vi tidigare sett en inverkan på hur mycket av rotsystemet som 
utgörs av finrötter, vilket i sin tur påverkar etableringsresultatet. (13) Rotsystemet får följaktligen 
inte enligt GROs kvalitetsriktlinjer ha snittytor som överstiger 2 cm i diameter.(2) Detta blir en 
öppen såryta och därmed ökad risk för infektion.(15) Dessutom påverkar detta tiden mellan 
omplanteringarna eftersom, rotsystemet inte får växa mer än 2 cm i diameter för varje plantering. 
Antalet omplanteringar anges i kvalitetsbeteckningen från tre och uppåt. (2)

3. Tillväxt och beskärning

Hos träd sker tillväxten på tre sätt, höjdtillväxten som gynnas av toppskottets tillväxt (primär 
tillväxt). Stammens tjocklek (sekundär tillväxt) vilket gynnas av sidoskotten. (7) Slutligen så 
gynnas rottillväxten av goda markförhållanden. Det finns uppgifter på att det är de nedre grenarna 
som försörjer roten. (13)

Det gäller att med hjälp av beskärning styra trädets utveckling genom att hitta en balans mellan 
primär och sekundär tillväxt och rotsystemet. Detta utförs med hjälp av omplantering och 
beskärningsscheman i plantskolan. (7) Det är eftersträvansvärt med en “satt” planta dvs. kort och 
tjock. (13) Vid omplantering beskärs rötterna för att få ett välutvecklat rotsystem. (7)

Om träden odlas med ett litet avstånd mellan varandra får kronorna en felaktig byggnad. Kronorna 
blir platta och grenvinklarna blir spetsiga vid stammen vilket innebär att grenarna blir svaga i 
jämförelse med grenar med trubbiga grenvinklar. (4)

4. GRO kvalitetsregler för plantskoleväxter: 

Före Sveriges medlemskap i EU hade Sverige ett omfattande statligt regelverk med bestämmelser 
om plantskoleväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet. Med Sveriges inträde i EU 1995 minskade de 
statliga reglernas omfattning. (2) Efter Sveriges inträde i EU kan växter som är importerade eller 
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inköpta från andra EU -länder säljas, utan att ursprungsland, sortnamn eller härdighetszon anges. 
(3)
GRO eller Gröna näringens riksorganisation övertogs nyligen av LRF och blev istället LRF GRO 
Den är en medlemsstyrd intresseorganisation och arbetar med att driva olika branschfrågor inom 
den gröna näringen. (21) 1994 togs ett initiativ av det som då hette plantskolesektionen i 
Trädgårdsnäringens Riksförbund. Initiativet togs för att säkerställa och vidareutveckla den kvalitet 
som arbetats upp av svenska plantskolor. (2)

 Plantskolesektionen sammanställde ett dokument av de tidigare gällande statliga kvalitetsreglerna: 
“Kvalitetsregler för planskoleväxter” (ibid.) Detta är i sig inget lagstadgat dokument utan efterföljs 
frivilligt av plantskolor och gardencenters. Idag fungerar sammanställningen mer som 
överenskommelser eller riktlinjer inom näringen. Det är en kvalitetsförsäkran för konsumenter av 
plantskoleväxter när växterna lever upp till dessa riktlinjer. (ibid.)

5. Beteckningar

I plantskolekataloger redovisas oftast omplanteringar tillsammans med ålder och förökningssätt  
med hjälp av följande beteckningar:

- 1/0 betyder att plantan är en fröplanta, som är ett år, 

- 0/1 betyder att plantan är sticklingsförökad.

Varje siffra representerar år. 1/2 betyder att det är en 3 årig fröplanta som omskolats efter ett år och 
odlats vidare i 2 år. Varje /  står för en omskolning. Om det står 0 på höger sida betyder det att 
växten inte är omskolad. Står det däremot tvärtom t.ex 0/2 betyder det att det är en tvåårig 
sticklingsplanta. (2) 

Andra beteckningar i plantskolekataloger är:

- Stamomfång används som storleksangivelse och mäts en meter ovan marknivån,

- Totalhöjd mäts i cm från rothalsen till toppen,

- Stamhöjd: mäts i cm från rothalsen till nedersta krongrenen. (ibid.) 

För vidare information kring dessa beteckningar hänvisas till:  GROs kvalitets regler för 
plantskoleväxter. 

6. GROs Riktlinjer

Riktlinjerna är hämtade ur GROs kvalitetsregler för plantskoleväxter. Vad gäller riktlinjer 
beträffande rotsystemet, se tidigare redovisade riktlinjer för respektive odlingssystem.

För alla grupper av lövträd gäller att det finns en genomgående rak stam. Kronan skall - i 
förhållande till art och sort - vara välutvecklad. 

För respektive grupp gäller:      

         Alléträd - bestå av centralt ledskott och minst tre kraftigt allsidigt riktade huvudgrenar. 
         Prydnadsträd - vara väl samlad och välutvecklad     
         Ungträd -  normal och jämt fördelad sidoförgrening. (2) Slutgiltig krona är ännu inte färdig     
                            på ungträd. (7)
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7. Uppstammade träd

Som alléträd används en botaniskt sett bred grupp. Oftast har de en ålder på 4-10 år. Träden säljs 
utifrån storleksangivelser i stammens omkrets. (10)

 I GROs kvalitetsriktlinjer skall ett alléträd ha en stamomkrets på 8 cm eller större. (2) Ofta 
okuleras grundstammar på friland. Men det förekommer även fröförökning från mycket noga 
utvalda fröplantor. Dessa träd produceras i specialverksamheter. Kunderna är bl.a andra plantskolor 
och kommuner samt landskapsarkitekter och trädgårdsfirmor (10)

Alléträd sorteras efter omkrets. Antalet omplanteringar skall alltid anges. Är de två gånger 
omplanterade skall de ha en stamhöjd på minst 150 cm. Tre gånger omplanterade träd skall ha en 
stamhöjd på minst 180 cm, en sk högstam. Alléträd som är omplanterade fyra gånger skall den 
fjärde gången planteras på ett extra stort avstånd från varandra. Kronan skall vara väl samlad och 
stå i proportion till stamtjockleken och bestå av centralt ledskott och minst tre kraftiga allsidigt 
riktade huvudgrenar.(2)

Ungträd, är ett uppstammat träd som har en lägre stamhöjd och en mindre stamomkrets än ett 
alléträd. Omkretsen får dock inte vara mindre än 6 cm. (7)

Gruppen omfattar träd som inte uppnått för alléträd fastställda kriterier. Träden sorteras i 
storleksintervall baserat på topphöjd. Vanliga storlekar är 125-150 cm, 150 - 200 cm och       
200-250 cm.

Prydnadsträd, inom gruppen prydnadsträd så finns även här många familjer och släkten 
representerade. Det de har gemensamt är att de har ett prydnadsvärde som träd. 

Det största användningsområdena finns i privata och offentliga trädgårdar samt i anläggningar och 
parker. (10) Prydnadsträd produceras både med hjälp av vegetativ och generativ förökning, ofta i 
form av okulering, stickling, förädling eller frösådd. Stora prydnadsträd produceras ofta genom att 
de första åren växer i marken på friland och krukas sedan in en container av något slag. Där växer 
de den sista tiden. (ibid.) (7) 

De yngre träden lever ofta hela sitt liv i plantskolan i container. (10) Uppstammade träd över 120 
cm skall minst ha en omkrets på 6 cm. Med stamomkrets över 8 - 10 och större, får uppstammad 
höjd vara högre än 150 cm. I större kvaliteter gäller samma riktlinjer som för alléträd.(2) Det finns 
erfarenheter som tyder på  att en för snabb uppstamning lätt leder till kroniskt svaga träd. Det verkar 
bero på att dessa träd inte fått ett tillräckligt stamomfång. (13)

8. Träd med sidogrenar

Friväxandeträd, skiljer sig ifrån alléträd igenom att de inte ha stammats upp. (7) 

Stambusk träd: Dessa träd är odlade på ett avstånd som ger god utveckling. De skall vara 
omplanterade minst tre gånger. De skall inte ha stammats upp, nedersta grenvåningen får ligga 
högst 80 cm ovan marken. (2) 
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Formträd: Träd som har ett utpräglat pelarformigt eller pyramidalt växtsätt. De skall vara 
omplanterade minst två gånger. Nedersta grenvåningen får högst ligga 40 cm över marken. 
Totalhöjden skall vara minst 125 cm.  (ibid.)

9. Konsumentperspektiv 

De morfologiska kvalitets aspekterna bedömer jag har en prioriterad plats idag av det val vi gör som 
privatpersoner i gardencenters och plantskolor. Det är den grupp inom området för växtkvalitets 
som är lättast att kontrollera. Det är direkt synligt. Plantskolorna borde därför också vara angelägna 
om att hålla en hög morfologisk kvalitet. För att kontrollera detta på ett bra sätt, kräver det som jag 
tagit upp tidigare, att vi har ett kunskapsunderlag. För att bygga upp ett kunskapsunderlag är det av 
betydelse vilka trädgrupper det finns och hur dessa sorteras m.m. 

Det kan till exempel vara värdefullt att, om det finns tillfälle, välja ut plantor som t ex har en mer 
fördelaktig grenuppbyggnad. För att göra detta behöver vi kunskap om hur kronuppbyggnaden i 
plantskolan påverkar det framtida estetiska utseendet i anläggningen. Detta är erfarenhetsbaserad 
kunskap där växtsätt hos olika arter, är av stor betydelse. 

Men till en början bör vi också veta hur grenarnas vinkel ut från stammen påverkar förmågan att 
tåla den i framtiden ökade vikten som blir följden av tillväxt. Vidare verkar rothalsdiametern ha en 
större betydelse för en etablering, än längden på toppskottet (13). Kanske borde den användas i 
större utsträckning i kvalitetsbeskrivningen?

För att lyckas med våra val måste vi veta vad vi väljer mellan. Vi kan inte fråga efter en skruvmejsel 
men förvänta oss en skiftnyckel, självklart kommer vi bli besvikna av ett sådant val. En ökad 
kunskap om produktionssätt och vad som är vad i utbudet på en plantskola eller ett gardencenter 
leder oss följaktligen alltid fram till en kompetens inom området som bidrar till att vi skall lyckas 
med våra val.

Delar av den kunskap jag har tagit upp i avsnittet ovan har jag valt att redovisa även fast de inte har 
direkt konsumentanknytning. Orsaken är att jag i ett senare skede skall urskilja vad som är relevant 
kunskap för en konsument och inte. Det bör ytterligare påpekas att denna del som har rubriken 
“förstudier” är en redovisning av min sökning i litteratur på ämnet. Jag har valt ut de delar som varit  
viktiga för mitt eget lärande i ämnet. Detta är alltså inte vad jag anser som relevant kunskap för alla 
konsumenter av lövträd. 
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7. D. Sundhet-kvalitet
1. Definition

Sundhet-kvalitet betyder att växtmaterialet är friskt och fritt ifrån allvarliga växtskadegörare. (2) 
Det är den del inom växtkvalitetsbegreppet som tydligast begränsas av föreskrifter från 
Jordbruksverket. “SJVFS 2002:48  Statens Jordbruksverks föreskrift om trädgårdsväxters sundhet 
m.m” är den förordning som behandlar växtkvalitet. Där finns två olika kvalitetsgrupper, 
minimikvalitet och certifierat material. Förutom detta finns ett kort avsnitt som behandlar de övriga 
områdena inom området för växtkvalitet. (22)

2. Minimikvalitet 

 I och med Sveriges inträde i EU har gränserna öppnats för frihandel mellan medlemsländerna. Det 
är därför idag, ingen skillnad för plantskolor och s.k. gardencenter att köpa in svenska växter eller 
växter från något annat medlemsland. Vid import ifrån tredjeland (länder utanför EU) är reglerna 
annorlunda. (3) EU-kvalitet eller minimikvalitet är främst inriktade på att stoppa smitta och 
spridning av växtskadegörare. (2) Växter av minimikvalitet måste alltid vara fria från allvarliga 
växtskadegörare. De skall även “praktiskt taget” vara fria från andra växtskadegörare som kan 
påverka växtens kvalitet och användbarhet. (24)

De växtslag som bedöms kunna sprida allvarliga växtskadegörare, skall vid partiförsäljning vara 
försedda med växtpass. I vissa fall krävs växtpass ända ut till konsument.

Dessa träd måste ha växtpass när de säljs av ett gardencenter:

Malus, Prunus, Pyrus, Crataegus, Sorbus,Cydonia. (24) Alla dessa kan drabbas av päronpest. (25)

Ett växtpass intygar att växterna har ingått i en produktionskontroll och att de är friska från dessa 
allvarliga växtskadegörare. I växtpasset skall det också framgå var växterna är producerade och 
botaniskt namn. (24) De förteckningar som finns i regelverket över skadegörare och sjukdomar som 
växterna skall vara fria ifrån är anpassade för att gälla alla EUs medlemsländer. Allvarliga 
växtskadegörare får inte förekomma. Andra växtskadegörare som förekommer skall bekämpas om 
de riskerar att påverka växternas utseende och kvalitet. (ibid.)

Växter som inte är certifierade behöver alltså ibland ha växtpass när de kan smittas av allvarliga 
växtskadegörare. Övriga växter behöver inte ha sitt ursprung från kärnplantor eller elitplantor som 
är fri ifrån definierade patogener, (2) dvs. sjukdomsframkallande organismer (4)

Övrigt gäller för växter av minimikvalitet:

..“Vid försäljningstidpunkten skall växterna vara i god fysiologisk kondition samt fria från 
växtskadegörare och fleråriga ogräs. Frilandsodlade växter skall vara väl avmognade. 
Plantskoleväxter skall ha en för slutgiltig växtplats lämplig proveniens. På varje försäljningsställe 
skall det finnas tillgänglig information om växtens härdighet, t ex Riksförbundet Svensk Trädgårds 
(RST) växtatlas.” .. (24)
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3. Certifierat material

Växter kan vara infekterade sjukdomar orsakade av olika virus, skadliga bakterier eller 
svampsjukdomar även fast de ser friska ut. (3) T.ex. så är äldre sorter av fruktträd alltid smittade av 
virus. Spridning sker endast vid vegetativ förökning dvs. vid ympning och okulering. (24)

 Certifierat material betyder att plantorna har ett dokumenterat ursprung ifrån moderplantor som är 
testade och fria ifrån plantburna sjukdomar. Hela verksamhets- och produktionskedjan för certifierat 
skall följa en rad olika bestämmelser enligt föreskrifter ifrån Jordbruksverket. Kulturåtgärder och 
bekämpningsprogram mot skadegörare skall dokumenteras och hållas tillgängligt. Listor med 
upplysningar om släkte, art, sort eller ev. klon för samtliga växter i verksamheten skall finnas. 
Dessa skall kunna skickas in till Jordbruksverket årligen eller vid begäran. Varje företag skall 
utfärda interna riktlinjer med upplysningar om arbetsrutiner, förökningsmetoder, hygien, testning, 
märkning m.m. (24) Certifierade växter skall kontrolleras minst två gånger under 
vegetationsperioden (2)

4. Konsumentperspektiv

Avsnittet om sundhet-kvalitet behandlar vad jag anser som de viktigaste delarna av den lagstiftade 
förordningen som behandlar odling och försäljning av plantskoleväxter när det kommer till 
trädgårdsväxters sundhet. Som jag ser det finns det många svårtolkade påståenden som skulle vara 
intressant att undersöka hur de efterlevs. Om sundhet skriver de så här i SJVFS 2007:33

.. “skall vara praktiskt taget fritt ifrån växtskadegörare som försämrar växtmaterialets kvalitet och 
användbarhet.” .. Detta tycker jag är svårtolkat, t ex vad menas med “praktiskt taget”?

Träd som planteras i Sverige verkar dock inte ha betydande angrepp av växtskadegörare. (1) Om 
detta beror på en fungerade lagstiftningen eller inte, har jag ingen uppfattning om. Växtinspektionen 
gör stickprover på alla leveranser vid gränsen vid import ifrån tredje land, så kanske detta är av 
betydelse? (22)

Jordbruksverkets certifieringsregler och E-plantsystemets bestämmelser (som redovisats under 
rubriken Genetisk kvalitet) behandlar båda genetisk kvalitet. Vad jag förstår så har dessa aktörer ett 
nära samarbete. Jordbruksverkets växtinspektion kontrollerar att arbetet på E-plantstationen så att 
uppsatta mål efterlevs.(3)

Detta utbud av certifierade växter tycker jag att konsumenter skall använda sig av. Ansvaret för att 
marknadsföra detta lämnar jag dock till dess företrädare.    

Vidare anser jag att Jordbruksverkets minimikvalitet innehåller svårtolkade begrepp vad gäller de 
andra områdena inom begreppet växtkvalitet. Ordval som “lämplig” proveniens eller “god” 
fysiologisk kondition, verkar ge ett utrymme för olika tolkningar..

I övrigt bör noteras att inte någonstans, vad jag sett, i Jordbruksverkets föreskrift finns något som 
berör morfologisk kvalitet. Detta verkar Jordbruksverket utelämnat till producenten och 
konsumenten att ta ansvar för, vilket leder oss vidare till nästa del i mitt arbete.  

Min slutsats

Sammanfattningsvis så bör de aspekter som tagits upp i arbetet under rubriken 
“konsumentperspektiv” betraktas och övervägas vid varje enskilt inköpstillfälle. Jordbruksverket 
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har lämnat de tidigare mer betydande regelverket och prioriterar idag åtgärder mot förekomst av 
allvarliga växtskadegörare.

 Ansvaret ligger därmed hos konsumenten när de gäller att skaffa sig tillräcklig kunskap för att 
kunna ställa krav på produkten. Branschen har sedan ett val och ett ansvar att leva upp till 
konsumenternas kvalitetskrav.

8. Processbeskrivning av broschyren
Under mitt arbete med förstudierna har jag gått igenom litteratur och försökt redovisa det jag ansett 
som relevanta fakta för mitt eget lärande i ämnet. I detta skede skall välja ut vilket delar som jag 
anser som mest relevant för innehållet i broschyren.  

Broschyren är främst riktad till privatpersoner, en grupp konsumenter där det egna intresset för 
växtkvalitet varierar. Innehållet bör därför vara: kortfattat, relevant och lättillgängligt. 

I ett tidigare skede var målgruppen, “konsumenter av lövträd”. Nu när jag fått en djupare kunskap i 
ämnet har broschyren begränsats till att gälla enbart privatpersoner dvs. inte yrkesverksamma. 
Detta, därför att en broschyr som täcker in båda dessa gruppers behov, skulle behöva vara alltför 
utförlig. Yrkesverksamma behöver en bredare kunskap än den som kan redogöras för i en enkel 
broschyr. Så det finns inte utrymme att göra detta inom ramen för detta examensarbetes ramar. 
Yrkesverksamma hänvisas därför till GROs plantskolesektions skrift “Kvalitetsregler för 
plantskoleväxter”.

För att välja ut vilken information som skall finnas med, har jag valt att prioritera de aspekter som 
jag tycker är viktigast för kunden. Dvs. att trädet skall klara sig och utvecklas bra på den slutgiltiga 
växtplatsen. Jag har valt kvalitetsbeteckningar som jag hämtat i skriften “Kvalitetsregler för 
plantskoleväxter” till de minsta storlekarna. De mindre storlekarna berör främst containerodlade 
träd. Det är min uppfattning att denna är grupp av träd är vanligast för privatpersoner. 

Broschyren

Broschyren har fått namnet “Att tänka på vid inköp av lövträd”.

Som jag nämnde tidigare måste innehållet vara kortfattat, informativt och lättillgängligt. Dessutom 
bör den snabbt fånga eventuella läsares intresse. Detta har jag gjort med en tydlig rubrik. Sen har 
jag använt mig av bilder för att lätta upp intrycket av broschyren. Bilderna används även för att 
beskriva hur lämpliga träd bör se ut samt visa olika rotsystem bör se ut vid leverans. 

Följande avsnitt skall finnas med i broschyren. (Se bifogad broschyr)

Framsida

- Ett konstaterande av vilken målgrupp broschyren vänder sig till,

- en rekommendation att inte välja trädart först i plantskolan.
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Kommentar: Det är viktigt att förtydliga att konsumenter som skall köpa stora träd och känner sig 
osäkra bör vända sig till en yrkeskunnig och inte i första hand använda sig av broschyren. Dels för 
att innehållet i denna är begränsat till mindre storlekar, men också för att det finns andra aspekter 
som rör köp av t ex alléträd som inte finns med i broschyren. Vidare tycker jag att det är viktigt att 
kunden bestämmer så långt som möjligt vilken trädart och eventuell sort som ska köpas innan 
denne åker till plantskolan. Detta för att minska risken för misslyckade impulsköp.

Insidor-sid 2 och 3

Rubrik: Proveniens eller frökälla.

Kortfattad beskrivning av begreppen - proveniens, frökälla och förädlade träd

Rubrik: Härdighet

Rekommendation kring härdighet och härkomst.

Upplysning om att försäljningsstället skall kunna tillhandahålla denna information.

Hur konsumenten med sitt val av och placering av växter kan förbättra dess chans att överleva.

Peka på att de är viktigt att kunna lita på försäljaren. 

Kommentar: Denna del handlar främst om “Genetisk kvalitet”. Denna har stor betydelse för att 
konsumenten skall kunna lyckas. Som redovisats under förstudien så är sambandet med ett träds 
fortsatta överlevnadsförmåga så tydligt här. (5)

Rubrik: Plantan påverkar etableringen.

Varför plantans kvalitet är viktig.

Rubrik: Kontrollera plantan: (fysiologiskt)

Morfologiska riktlinjer kring containerodlade, barrot och klump. Med bilder på dessa.

Under rubriken Grenuppbyggnad redogörs för riktlinjer för gruppen prydnadsträd och ungträd. 
Avsnittet avslutas med uppmaning till  uppmärksamhet mot s.k “broilerexemplar”. 

Kommentar: Läsaren, uppmanas att kontrollera grundläggande förutsättningar för fysiologisk och 
sundhet-kvalitet. Dessa kan vara eller är avgörande för en trädplantas fortsatta överlevnad (13) 
och därför av största vikt. Rotsystemets morfologi (utformning) har en betydande påverkan på 
etableringen. (13) Konsumenten kan få en inblick över de grundläggande riktlinjer som finns för 
detta och kan därmed förhålla sig till detta självständigt. 

Alla de områden som tagits upp i broschyren har ett direkt eller indirekt samband med trädplantans 
fortsatta överlevnad och är därför av stor betydelse.   

Baksidan

Slutligen innehåller baksidan en kort bakgrund till broschyren samt en uppmaning att kontakta mig 
vid eventuella frågor. 
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9. Analys och reflektion
Växtkvalitet är, som framgår i förstudierna, ett begrepp vars innehåll är både brett och djupt. För att 
få en förståelse för begreppet har jag studerat litteratur som belyser ämnet från olika perspektiv 
Detta har gett mig både mer översiktlig men samtidigt djupare kunskap på några delar inom 
begreppet. Det hade kanske varit lättare om jag direkt tagit kontakt med personer som är insatta i 
ämnet. Jag har fått intrycket att de personer som arbetar inom området arbetar med specifika och 
detaljerade frågor. För att få en mer grundläggande och övergripande kunskap har detta 
examensarbete därför enbart behandlat tillgänglig litteratur. 

I efterhand känner jag att jag nu fått en tillräcklig bild av begreppet för att förstå vikten av dess 
delar. Därigenom har jag kunnat skapa en “inre mall” bestående av kriterier till vilken jag kan 
sortera och relatera tidigare och framtida kunskap om t.ex växtkännedom. Jag har nått den del i 
inlärningsprocessen där jag fått en tillräcklig övergripande kunskap. För att komma vidare känner 
jag mig numera efter förstudierna säker på att kontakta personer som jobbar med specifika delar.

Det mål jag satt upp för denna process var att försöka tillhandahålla den kunskap jag fått under 
inlärningsprocessen till personer med begränsad kunskap i ämnet och som därför riskerar att köpa 
varor av bristfällig kvalitet. Medlet som var tänkt att tillhandahålla denna kunskap var i form av en 
broschyr, vilken skall innehålla vad jag anser som relevant information. Broschyren, som blev 
resultatet, är ett första utkast och ett exempel på hur detta skulle kunna se ut. Om den skall spridas 
bör den testas om målgruppen förstår innehållet och faktainnehållet bör granskas av en expert inom 
området. 

Under processens gång prioriterade jag att redovisa inhämtad kunskap i förstudierna. Detta tog upp 
en stor del av tiden eftersom ämnet är så pass stort. Detta skulle kunna ha undvikits genom att 
begränsa området och därmed frigöra mer tid åt arbetet med broschyren. Bilder skulle ha kunnat 
“lätta upp” intrycket och eventuellt tydliggjort innehållet i arbetet. Ur ett långsiktigt perspektiv så 
hade detta “enklare” sätt att arbeta, inte gett mig de kunskaper och den insikt jag nu fått.
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