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Inledning 
Tar du en promenad genom ett bebyggt område är det inte ovanligt att stöta på ett eller annat träd 

som är felplacerat. Det kan hänga ut i vägen eller växa för nära en husfasad när det med rätt 

planering hade kunnat undvikas. Det bästa för att undvika fallgroparna är att ha en långsiktig plan 

som beskriver hur trädgården är tänkt att se ut om 10-20 år1, på så vis kan köparen undvika att köpa 

träd som blir för stora. Men innan de kan göra en långsiktig planering måste de ha en mängd 

information framför sig för att kunna välja ett träd. Det räcker inte att ha en grundläggande kunskap 

om ett fåtal vanliga träd, man måste hela tiden hålla sig uppdaterad eftersom det kommer nya sorter 

och kunskaper om gamla arter2. Det bästa vore en bok där all användbar information finns 

nedtecknad, men vad är det för information som är nödvändig? Tomtägaren som planterade en björk 

över vattenledningen skulle ha sparats en massa bekymmer och pengar om han tagit reda på trädets 

egenskaper. Björken som är ett mycket törstigt träd med aggressiva rötter kan nämligen söka sig till 

vatten och därmed förstöra rör (Hernbäck 2008 s.44). Linden som är ett mycket uppskattat parkträd 

är ett annat exempel. Under våren när bladlössen utsöndrar sin ”honungsdagg” kan det vara 

omöjligt att sitta på bänkar som står under dem eftersom de blir väldigt kladdiga (Vedel & Møller 

2004 s.203). Det är information som kan vara intressant för en anläggare som ska välja träd till en 

parkmiljö men det berör inte privatpersoner på samma sätt. En riktigt bra trädbok borde kunna 

tillgodose önskemålen för en bred kundkrets. Det här arbetet är tänkt som en start och en 

tankeställare för att någon senare ska kunna skapa den ”perfekta trädboken”.  

Syfte 
Redovisa vilken typ av fakta som lättillgänglig litteratur om träd innehåller. 

Undersöka om denna litteratur är tillräcklig som kunskapskälla för planerare, anläggare och 

privatpersoner som står inför situationen att välja träd. 

Om litteraturen inte är tillräcklig, undersöka vad den bör kompletteras med. 

Sammanfatta resultatet genom att göra innehållsförteckningen till en tänkt litteratur som skall täcka 

det behov av kunskap som en tänkt ”trädplanterare” behöver – den ”perfekta trädboken” 

Frågeställning 
Vad redovisar den lättillgängliga litteraturen om träd? 

Är informationen tillräcklig för planerare m.fl. som skall välja träd eller kan den kompletteras? 

Hur ser en innehållsförteckning till ”den perfekta trädlitteraturen”, den som skall hjälpa planerare 

m.fl. att välja rätt träd, ut? 

                                                 
1 Clarence Jacobsen, Trädgårdsmästare vid Billbäcks plantskola, telefonsamtal den november 2009 
2 Tomas Lagerström, Landskapsarkitekt och lärare vid SLU, telefonsamtal den 4 november 2009 
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Metod 
Litteraturstudier av lättillgängliga böcker som berör ämnet. Intervjuer med kunniga inom ämnet: 

Tomas Lagerström, landskapsarkitekt och lärare vid SLU och Clarence Jacobsen, trädgårdsmästare 

vid Billbäcks plantskola. Informationssökning på internet.  

Avgränsningar 
Arbetet kommer framförallt att behandla svensk litteratur för att komma så nära de svenska 

förhållandena som möjligt men även utländsk litteratur som översatts till svenska. 

Bakgrund 
Anläggare och planerare som ritar trädgårdar kommer aldrig ifrån det faktum att de arbetar med ett 

levande material som inte alltid beter sig som förväntat. Det innebär att de måste känna till så 

mycket som möjligt om träden innan de fattar ett beslut. Det krävs efterforskningar som kan ta en 

hel del tid och det är tyvärr inte alla som tar sig den tiden. Det finns människor som sitter inne med 

stora kunskaper om träd men det är inte alltid lätt att ta del av deras erfarenheter eftersom 

informationen kan vara svår att få tag på om vi inte vet var vi ska leta. Att stöta på kommentaren att 

kommuner ”kraftigt rustat ner den ‘gröna kompetensen’” kommer inte heller som en överraskning 

(Bengtsson 2000 s.15). Men hur gärna de än vill att grönytorna ska sköta sig själva kommer de träd 

som planterade för 200 år sedan att behöva ersättas någon gång och då behövs kunskap för att 

kunna välja rätt träd. Egna betraktelser i privata trädgårdar och parker har resulterat i en rad 

exempel på hur fel det kan bli. Tujor som planterats direkt utanför hyreshus och nu täcker alla 

fönster på nedre våningen eller träd som blivit för höga och helt enkelt kapats rakt av, vilket lämnat 

trädet med ett stympat utseende och större risk för att det ska drabbas av sjukdomar.  

På vissa kontor och företag kan det vara nödvändigt att en anställd specialiserar sig mot just 

växterna vid anläggning eftersom ämnet är så stort och ny information hela tiden dyker upp3. 

Människor som inte själva söker ny information kommer kanske inte i kontakt med den då fakta 

ofta sprids mellan människor som är insatta i ämnet. Det hela slutar med en kunskapsbrist hos 

allmänheten när det kommer till trädens mindre bra egenskaper. 

Trädkunskap utanför litteraturen 
Innan ett nytt träd kan väljas och planteras på en utvald plats bör köparen veta så mycket som 

möjligt om växten. Men var ska de hitta informationen? Böcker kan vara ett bra hjälpmedel då de 

når ut till många människor så att de lätt kan ta till sig en stor mängd information. En litteraturstudie 

nedan tittar lite närmare på vilken sorts böcker som finns och den information de innehåller.   

                                                 
3 Tomas Lagerström, Landskapsarkitekt och lärare vid SLU, telefonsamtal den 4 november 2009 
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Internet kan vara till stor hjälp när man vill hitta information, framförallt ny information, men på 

samma gång kan det vara överväldigande. För en person som inte är insatt i ämnet kan det vara 

svårt att kritiskt granska all information som finns och avgöra vilken som är tillförlitlig. Men det 

finns så klart även hemsidor som kan ses som ”tillräckligt” tillförlitliga. Två hemsidor som vänder 

sig till trädgårdsintresserade, odla.nu (odla.nu) och Allt om trädgård (Allt om trädgård), har ett brett 

utbud av information och tjänster där det går att ställa frågor.  

Plantskolor kan ha bra sortimentslistor där det finns mer detaljerad information om egenskaper hos 

träd men de begränsas just av sitt eget sortiment. En del plantskolor lämnar även ut kataloger till 

beställare men för allmänheten finns de bara tillgängliga på nätet (Billbäcks katalog). 

Stångby(Stångby) har en bra katalog men ingen databas där det går att söka information om träd. 

Bluesage (Bluesage) är en plantskola i lund som har en omfattande databas där det går att välja träd 

efter släkten. Träden beskrivs med höjd, läge, zon, utbredning, blomning, odling (ståndort) och 

beskrivning. Beskrivningen tar upp utseende hos blommor, stam, blad och grenar samt karaktär hos 

trädet. Karaktären beskrivs med ord som ”tät rundad” och ”utbredd” krona. Den är väldigt 

begränsad av sitt utbud, av björkar finns bara pappers- och japansk björk och inga rönnar eller oxlar. 

Det finns bilder på vissa träd men inte alla. 

SLU har mycket information om träd från forskning och undersökningar som de förmedlar genom 

sin hemsida (SLUs hemsida) . Här finns massor av ny information som inte nått ut ännu och ett stort 

arkiv där det går att ta del av gammal forskning. SLU har också en hemsida i samarbete med 

Movium (Movium) där de arbetar för en bättre urban miljö genom att utbilda och även fungera som 

mötesplats för forskare och praktiker. De ger ut informationsbladet Gröna Fakta 8 gånger per år. 

Här går bl.a. att läsa om framtidens växter (Gröna Fakta 7/2002), där presenteras ett antal växter 

som fått E-plant status4. Det går även att ställa frågor till en rad experter inom olika områden på 

deras hemsida genom Movium Rådgivning. Varje expert har ett ämne de ansvarar för. Frågor om 

träd, praktisk trädvård, växtval och skadevärdering av träd besvaras av Klaus Vollbrecht. I utskicket 

Movium Direkt går det sedan att ta del av de frågor och svar som ställts över internet. 

Svensk kulturväxtdatabas (SKUD) är ett verktyg där du kan söka växter efter familj, släkte, art, 

underarter, varieteter, former, grupper och sorter. Databasen har ingen information om träden utan 

refererar istället till litteratur och sortimentslistor från plantskolor där de finns omnämnda (Svensk 

kulturväxtdatabas). 

Svenska trädföreningen är en ideell förening som försöker samla yrkesfolk för att ge dem en 

möjlighet att utbyta information och erfarenheter. 

                                                 
4 E-märkningen är en garanti på kvalité som läggs till efter namnet, t ex. Betula pendula 'Dalecarlica' E (se sida 13) 
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Bilaga 1 innehåller ett antal bra länkar till olika hemsidor och databaser som har information om 

träd. 

Litteraturstudie 
Under arbetets gång har det kunnat konstateras att böckerna grovt kan delas in i tre olika områden, 

den första är de som behandlar vilda träd och beskriver hur du känner igen ett träd: Skogens träd 

och buskar (1996), Skogens träd och buskar (2002), Europas träd och Träd från hela världen. Den 

andra ger en bredare bild av trädgårdsskötsel och har ett kapitel i varierande storlek som tar upp 

träden: Din trädgård, Bonniers stora bok om trädgård och Allt om trädgård. Sista och minsta 

gruppen är de som enbart tar upp träd i odlingssyfte: Träd och buskar i trädgården, Botanica, Träd i 

Stockholm och Stadsträd från a till z. 

Skogens träd och buskar (1996) försöker fylla ett önskemål från yrkesmän och en naturintresserad 

allmänhet som vill ha bok som fokuserar lite mer på den praktiska användningen av träd än vanliga 

floror (Nitzelius & Vedel 1996 s.3). Boken har först planscher där trädens blad, frön och blommor 

avbildats med korta förklaringar till vad bilden visar. Det finns även skisser av träden under 

sommar- och vintertid med silhuetter/skalgubbar bredvid så att det lätt går att uppskatta trädens 

storlek. Varje träd finns sedan beskrivet med en text där höjd, knoppar, bladsprickning, blomning, 

bark och utbredning beskrivs. Som boken antydde i inledningen finns det många bra kommentarer 

som kan appliceras på träd i odlingssammanhang. Klibbalen, Alnus glutinosa, sprider sig gärna med 

nötter längs vattendrag där den kan bilda små skogar i strandkanten (s.156). Gråalen, Alnus incana, 

sprider sig istället gärna med rotskott och bildar små buskage på det viset. Surkörsbör, Prunus 

carasus, sprider sig lättare än fågelbäret med rotskott och kan bilda buskage (s.184). Överdrivet 

intag av fågelbär, Prunus avium, kan leda till förgiftning (s.183) I Skogens träd och buskar (2002) 

skriver författarna att "boken är avsedd för dem som gärna vill veta något om de vanligaste träden 

och buskarna i det svenska landskapet" (Vedel & Møller 2004 s.3). Träden finns beskrivna med 

höjd, ståndort, närbilder på löv och träd i full storlek med fokus på hur de beter sig i det vilda. I 

texten går det också att läsa om att lönnen lätt sprider sig med sina frön och att poppeln har ett ytligt 

rotsystem och gärna skjuter rotskott (s.190, s.91). De två böckerna som nämns ovan bygger på 

samma fakta och bilder, det senare är bara en nyare utgåva av samma bok. Trots det kan det vara 

intressant att lägga märke till förändringarna som gjorts i upplägget. Den nyare utgåvan är indelad 

efter släkten den gamla efter arter vilket innebär att det i den nyare inte går att leta efter träden i 

alfabetisk ordning. Bättre är förändringen som gjorts i indelningen av fakta då ståndort, höjd och 

beskrivning har placerats i en mindre tabell och resten av texten har delats in i två extra 

underrubriker: utbredning och användning. I Träd från hela världen har författarna utgått ifrån 

människors nyfikenhet på de träd som växer i deras närhet och vill "främja och upprätthålla" 
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intresset som finns (Bourdo jr. red. 2000 s.9). Här finns ett stort urval av träd och när boken 

översattes till svenska lades det även till en liten stjärna vid de träd som kan växa i Sverige 

tillsammans med en zonangivelse. Karaktär, härkomst och beskrivning är väldokumenterad men 

inte alla har en höjdangivelse. Några träd har bilder av löven och träden bredvid texten. Vissa 

anmärkningar om egenskaper som att balsampoppel ”skjuter mängder med rotskott” (s.128). 

Europas träd tar upp "alla träd som är inhemska i Europa, eller förvildade, utom de allra mest 

sällsynta". De flesta träden har beskrivits med höjd, karaktär, blomningstid, och härkomst, vaga 

antydningar om ståndort. Det finns användbara anmärkningar som att oxeln, Sorbus intermedia, är 

”motståndskraftig mot luftföroreningar, därför ofta planterad som gatuträd.” (Press 1992 s.156). 

Den andra och största gruppen är alla de böcker som behandlar trädgården i ett större sammanhang 

och oftast har ett kapitel tillägnat träden. De böckerna varierar också mest i kvalitén på texten. Ett 

flertal fokuserar på odling på små ytor och nämner träden mer i generella begrepp som i Den lilla 

trädgården eller i bästa fall nämner de ett fåtal träd med speciella egenskaper som i Trädgårdens 

rum, Planera din trädgård och Cityodling. Trädgårdsböckerna som inte fokuserar så mycket på de 

små trädgårdarna utan har ett bredare perspektiv har också lite mer fokus på växtmaterial. I 

Bonniers stora bok om din trädgård finns det först en del där ett litet antal träd har delats in efter 

mer utmärkande egenskaper hos löv, stam och blommor. De har här valt att beskriva några av de 

mer ovanliga träden eftersom dessa inte alltid finns i handeln utan måste efterfrågas. Längre bak 

finns en lista med ca 60 träd beskrivna med höjd, zon och en kort beskrivning.  I Allt om trädgård 

har man valt att först sammanfatta släktet lite allmänt för att sedan gå in lite närmare på ett antal 

mer intressanta sorter. Den tar framförallt upp de träd som inte blir för stora för den lilla trädgården 

så många av våra vanliga träd fattas. Träden beskrivs med höjd, zon, läge (sol eller skugga), 

ståndort och en kort beskrivning. Bonniers stora bok om trädgård beskriver ett flertal träd med 

höjd, zon och egenskaper. Det finns några små kommentarer som man kan ha nytta av som att eken 

har djupa rötter och därför går utmärkt att plantera under. I Vackrare trädgård har de inte bara 

inkluderat höjd på alla träd utan även i de flesta fallen deras bredd. Något som visade sig intressant 

är att de hade en spalt med höjd/bredd både efter 10 år och så deras slutgiltiga mått. Det gör att det 

är möjligt att bedöma om trädet växer snabbt eller långsamt. De har även angett zon, karaktär och 

”övrigt” där framförallt ståndort tas upp men även egenskaper hos trädet. Till exempel att parklind, 

Tilia euripaea, kan angripas av spinnkvalster och bladlöss vid torka (Gréen red. 1979 s.56). Träden 

är avbildade som fullvuxna lövade träd. En trädgårdsbok som inte har så många detaljer som höjd är 

Våra Trädgårdar. En relativt gammal bok där det finns många kommentarer från författaren som 

kan vara både intressanta och nyttiga, till exempel att ”italiensk al, alnus cordata, vars bladverk 

håller sig vackert mörkgrönt ända in i december, då andra lövträd länge stått nakna” (s.46) eller att 

det i Norrland finns mycket vackra alléer av björk att se men att björkarna när de bli äldre har en 
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tendens att växa lite ojämnt (s.44). Som alléträd rekommenderas oxeln framför rönnen eftersom de 

senare ”ofta är fula och växa oregelbundet” men här påpekas också att rönnen har klarare rödfärg på 

bären (s.45) 

Den tredje gruppen är de böcker som fokuserar på odlade träd i stadsmiljö, Stadsträd från a till z 

och Träd i Stockholm, och privata trädgårdar, Träd och buskar i trädgården och Botanica. Botanica 

har en stor bredd och tar upp många sorter av varje släkte, styckena inleds med en längre 

beskrivning av träden som följs av en kortare beskrivning av varje sort. Alla träd beskrivs med zon 

men inte lika många har höjd angiven, texten är mer detaljerad av beskrivningen hos växterna men 

tar också upp egenskaper som att asp och poppel har en tendens att skjuta rotskott (s.698). Boken 

tar upp en stor bredd av arter och sorter, de senare kommenteras ofta med utmärkande drag hos till 

exempel blad och grenar. Acer platanoides 'Drummondii' ”som har brokiga blad” och Acer 

pensylvanicum 'Erythocladum' ”har effektfullt röda grenar på vintern” (s.49) 

Träd och buskar i trädgården har i början kapitel som riktar in sig mot olika områden av trädgård, 

vilka träd som kan formklippas (s.67), de som doftar gott (s.15) och hur man ska tänka för att få en 

naturlig trädgård (s.30). Det finns en förklaring till vissa uttryck som kommer att användas för att 

beskriva träden senare i boken. Till exempel ”Krypande växter: De har grenar som kryper efter 

marken eller breder ut sig i sidled” (s.93), ”Gynnsamma lägen: Den bästa, varmaste växtplatsen i 

trädgården, bra jord och extra ompysslad” (s.95). Efter de inledande kapitlen finns beskrivningar av 

träd och buskar där varje träd är beskrivet med härkomst, höjd, härdighet, läge, beskrivning och 

egenskaper. Läget i det här fallet kan jämföras med ståndort. Boken tar huvudsakligen upp träd som 

kommer att rymmas i en mindre trädgård och de som klarar kraftig beskärning (Palmstierna 1999 

s.216).  E-plantsystemet förklaras. Avslutar med en del där träden är indelade efter egenskaper, vilka 

som trivs i skugga eller torka, om de doftar eller har bär som fåglar tycker om. 

Träd i Stockholm behandlar 130 träd som finns i och kring Stockholm och de erfarenheter som 

skaffats genom dem. Informationen vid varje träd är indelad i underrubriker. Den första är växtplats, 

härkomst och utbredning, växtplatsen tar upp vilken jord träden föredrar, om det är vindtåligt eller -

känsligt, vill ha sol eller skugga och om det tål salt. Under igenkänningstecken finns höjd, karaktär 

och där beskrivs också blad, bark och blommor. Dåliga egenskaper finns kommenterade, som att 

hägg "har en stor benägenhet att slå rotskott". Det går även att läsa om "användning förr och nu" där 

kommentarer om sjukdomar och problem som kan uppstå, till exempel att hägg, Prunus padus, "kan 

drabbas av ohyra, framför allt av häggspinnmalen" (s.94). 

Stadsträd från a till z kan vara svår att få tag på då den inte säljs längre och inte alltid finns att låna. 

Precis som Träd i Stockholm behandlar den framförallt träd i staden, större träd som ryms på torg 

och i parker. Det finns information om vilken zon trädet är härdigt till hos i stort sett alla arter och 
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sorter, höjden finns med på de flesta men inte alla träd och bredd på ett fåtal. Karaktären är 

beskriven på de flesta träd men det bästa är ändå det fåtal träd som har fått en illustration bredvid av 

trädet i avlövad form vilket gör det går att uppskatta trädets utseende även vintertid. Varje släkte har 

en sammanfattande text innan en mer specifik beskrivning för varje sort som beskriver ståndort, 

egenskaper hos trädet och användbara tips. En anledning till att eken är ett bra stadsträd är tydligen 

att löven är så hårda att vägbanor inte blir så hala när trädet fäller sina löv (Bengtsson 2000 s.116) 

Billbäcks katalog finns tillgänglig på internet (Billbäcks katalog) för den som inte ha möjlighet att 

få tag på katalogen genom utskick, det är tyvärr ett minus att inte ha en bok framför sig där det går 

att markera sidor och lätt hitta tillbaka. Innan själva katalogdelen finns det en enkel indelning där 

några träd placerats efter karaktär: hängande växtsätt eller rundad krona, och egenskaper hos bark, 

blomning och blad. Varje träd är beskrivet med zon, höjd, bredd och karaktär.  De har en mycket bra 

beskrivning av trädens karaktär och skisser av en del där de visas efter 10, 25 och 50 år under vad vi 

kan anta är optimala förhållanden. De har beskrivit växterna med både bra, Acer campestre 'Elsrijk' 

"angrips inte eller mycket lite av mjöldagg" (s.32) och dåliga, "mycket benägen att skjuta rotskott'", 

balsampoppel, Populus balsamifera, (s.82), egenskaper. E-plantor finns förklarade.  

 Sammanfattning av litteraturstudien 

Den första gruppen Skogens träd och buskar (1996), Skogens träd och buskar (2002), Europas träd 

och Träd från hela världen har grundläggande information om träd, framförallt vildväxande. De har 

höjd, zon (förutom i Europas träd), karaktär, ståndorter, härkomst och beskrivningar. De 

koncentrerar sig mest vid form hos knoppar, blad, fröer, bark med mera så att det ska gå att 

identifiera träden utifrån beskrivningen.  

Den andra gruppen tar enbart upp ett fåtal träd och beskriver dem med höjd, zon och en kortare 

beskrivning som kan ge information om karaktär, ståndort och egenskaper. Fokus ligger på 

blomning och dekorativa egenskaper. Enbart Vackrare trädgård har angett bredd på träden. 

Träd och buskar i trädgården, Botanica, Träd i Stockholm och Stadsträd från a till z har beskrivit 

träden med höjd, zon, karaktär, beskrivning och egenskaper. Träd i Stockholm och Stadsträd från a 

till z ger många bra tips för odling i stadsmiljö. Träd och buskar i trädgårdens och Botanicas 

beskrivningar fokuserar mest på de dekorativa egenskaperna, de två andra böckerna har ett större 

utbud av kommentarer om trädens egenskaper. Träd i Stockholm och Stadsträd från a till z lägger 

även mer vikt vid karaktären hos trädet. 

E-plantesystemet finns förklarat i Träd och buskar i trädgården, Stadsträd från a till z och Billbäcks 

katalog. 
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”Den perfekta trädboken” 
Människor efterfrågar olika egenskaper hos de träd de vill ha och även hos böckerna som beskriver 

dem. Men ett träds och en plats förutsättningar förändras inte på samma sätt, de är konstanta. Så en 

bok bör kunna ta upp den information som är relevant för att vi ska kunna göra ett bra val när vi 

väljer ett träd. Därför borde det vara möjligt att sammanställa den informationen och utesluta sådant 

som kan vara irrelevant. Tomas Lagerström och Clarence Jacobsen har medverkat i arbetet genom 

att bidra med sina kunskaper. Tomas Lagerström är Landskapsarkitekt och lärare vid SLU och har 

svarat på frågor om den kunskap som finns och den som saknas eller brister. Clarence Jacobsen är 

trädgårdsmästare vid Billbäcks plantskola och har delat med sig av sina erfarenheter av kunder, om 

hur stor kunskap om träden de vanligtvis har och vad köparna bör tänka på innan de köper ett träd.  

 Planering 

Förarbete kan vara att bara tänka lite längre, göra en skiss över gården och rita in träd för att lättare 

få en uppfattning om ifall de är lämpliga val. Innan ett träd köps bör det finnas en långsiktig plan 

om hur trädgården är tänkt att se ut om 10-20 år5. De flesta böckerna i litteraturstudien har faktiskt 

inte sitt fokus på träden i fysisk form utan poängterar istället just vikten av att tänka efter och göra 

en skiss eller ritning över gården innan ett beslut fattas. Här ges oftast en allmän rekommendation 

till vad man bör tänka på och ett fåtal böcker ger några exempel på arter och sorter med bra 

kvalitéer (Kvant & Palmgreen1999, Kvant 2003, Rosén & Tovås Persson 2004, Phillips red.2007).  

 Storlek och karaktär 

Det första man bör ta reda på är hur stort trädet blir i förhållande till trädgården. En villaträdgård 

med begränsade utrymmen är kanske inte stor nog att klara av parkträd som alm, ask och lind 

(Ilminge 2002 s.185), som kan bli upp emot 30 meter höga och väldigt breda, en stadspark å andra 

sidan kan kräva större träd för att inte proportionerna ska bli fel. Det är en fördel om trädet kan få 

fritt utrymme att breda ut sig för ”det är som fullt utvuxna träden har nått sin karakteristiska form 

och skönhet” (Gréen red. 1979 s.43). Storlek betyder inte heller bara höjd utan även bredd, finns de 

båda måtten angivna kan man lättare skapa sig en uppfattning om hur stor plats trädet kommer att ta 

(Gréen red. 1979 s.50). Vackrare trädgård har i sin trädtabell angett höjd och bredd inte bara hos det 

fullvuxna trädet utan även efter 10 år så det går att få en uppfattning om hur fort trädet växer, vilket 

är intressant om ett snabbt resultat är önskvärt. Det är även viktigt att veta bredden hos träd då de 

ska planteras invid ett hus så att det inte blir så stort att det kan nöta på fasaden med grenarna  

(Gréen red. 1979 s.43). Har du en tomt som angränsar till gatumiljö har du även en skyldighet att 

känna till och efterleva vissa ordningsföreskrifter för att skydda trafikanter (Jönköpings hemsida).  

                                                 
5 Clarence Jacobsen, Trädgårdsmästare vid Billbäcks plantskola, telefonsamtal den 13 november 2009 
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Karaktären hos ett träd kan säga en hel del om hur trädet kommer att se ut och beskrivningen 

varierar mellan olika böcker. ”Kraftigt träd med brett pyramidformig krona.” (Gréen 1979 s.56). En 

riktigt bra beskrivning kan till och med ge en bra bild över en längre tid. Två exempel är Stadsträd 

från a till z som har beskrivit rundoxeln: ”har först en smalt upprätt krona som så småningom blir 

mer äggrund eller nästan rund” (Bengtsson 2000 s.144) och Träd i Stockholm, ”Unga träd är 

klotformiga medan äldre träd får en bred krona, oftast bredare än trädet är högt” (Jonsson, Lindahl 

& Wabäck 2003 s.153). En text som beskriver hur trädet förändras över tid gör det möjligt att skapa 

en trädgård som förändras med det. I Stadsträd från a till z och Vackrare trädgård har de lagt in 

skisser på en del träd som kan vara ett bra komplement till en karaktärsbeskrivning. De ger en 

annan dimension åt trädet som annars kan vara svårt att se framför sig enbart med en beskrivning. 

Platsen där trädet planteras kommer i och för sig att påverka den form trädet får i slutändan, två träd 

av samma art kan på skilda orter variera i utseende6. ”Ju närmre den slutliga växtplatsen som 

referensvärdena är insamlade desto mer kan man ta referensvärden rakt upp och ner.”7. Finns det 

inga referensvärden insamlade i närheten får vi försöka bekanta oss med de träd som finns på plats 

genom egna iakttagelser. En beskrivning av karaktär ger ett förslag på hur trädet skulle kunna se ut 

under optimala förhållanden men ger ingen garanti och arter kan vara mer eller mindre benägna att 

efterlikna sina artfränder. Med e-plantesystemet ska den risken vara mindre då det bygger på säkra 

frökällor som testats tidigare i Sverige.  

Det är bättre att välja ett träd som har rätt förutsättningar redan från början men det finns alternativ. 

Beskärning är en möjlighet men kan också bli ett återkommande arbetsmoment som tar tid och kan 

kräva professionell hjälp (Hernbäck 2008 s.42). Det är då bäst att redan från början vara medveten 

om att trädet kommer att behöva beskäras så att inte ingreppet blir gjort för sent. En beskärning som 

utförs först när trädet blivit för stort innebär ofta en stor såryta där grenar kapats vilket gör trädet 

mer känsligt för angrepp av röta. 

 Klimatanpassning 

Klimatanpassningen på ett träd anges för det mesta med en zonangivelse där Sverige är indelat i 9 

zoner från söder till norr (Jonsson, Lindahl & Wabäck 2003 s.25). Zon I klarar av att övervintra en 

hel del exoter som tulpanträd till skillnad från zon VIII längst uppe i norr där betydligt färre arter 

trivs. Det kan däremot vara så att det i en trädgård finns två eller ibland även tre zoner (Billbäcks 

katalog s.17), exempelvis kan jorden på solsidan av ett hus töa fortare under våren och hålla en 

varmare jord under året vilket gör att klimatet blir bättre än på skuggsidan. Det kan vara värt att 

undersöka sin trädgård för att se om ett önskat träd skulle klara sig bättre på andra sidan huset. Men 

                                                 
6 Tomas Lagerström, Landskapsarkitekt och lärare vid SLU, telefonsamtal den 4 november 2009 
7 Tomas Lagerström, Landskapsarkitekt och lärare vid SLU, mail den 10 november 2009 
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ska ett större antal träd planteras som har betydelse för den bärande delen av trädgården som häckar 

bör man ta det säkra före det osäkra och välja ett träd som garanterat klarar sig, helst en zon under 

den som finns på platsen (Billbäcks katalog 2009 s.17, Palmstierna 2006 s.86). En härdig och 

vindblockerande häck hjälper också till att skapa ett varmare klimat i trädgården för andra träd. 

Klimatanpassningen påverkas av marken trädet växer på, där en kall och fuktig jord gör att trädet 

avhärdar senare och därför inte blir lika härdigt8 (Billbäcks katalog 2009 s.17). En torr jord blir 

varmare vilket kan bidra till att trädgården får en något lägre zon. Genom att köpa äldre exemplar 

av träd förbättras härdigheten hos träd då de har en tendens att avhärda tidigare vilket gör att de 

klarar sig bättre (Billbäcks katalog 2009).  

 Skador och skadegörare 

Det kan vara bra att vara medveten om vilka skador och svåra skadegörare som kan drabba ett träd9. 

Enklast är att använda sig av en handbok som inriktar sig på skadegörare men de vanligaste och 

aggressivaste skadegörarna skulle kunna nämnas så att man i möjligaste mån kan undvika dem. 

Framförallt för de träd som är mer benägna att få sjukdomar som drastiskt kommer att förkorta 

deras liv eller träd som sprider sjukdomar som kan drabba andra arter. Den stora användningen av 

alm under 60- och 70-talet har idag gjort att vissa städer har stora problem då almsjukan visat sig 

vara så aggressiv (Bengtsson 2000 s.14). Ett alternativ kan vara att välja olika sorter av samma art 

för att skapa en variation. Står valet mellan en rönn och oxel som båda tillhör släktet Sorbus kan de 

vara värt att veta att de flesta träden inom arten är mer eller mindre mottagliga mot päronpest 

(Bengtsson 2000 s.132), den vanliga oxeln, Sorbus intermedia, däremot är helt resistent (Bengtsson 

2000 s.142).  

Även skador är något som bör uppmärksammas eftersom de många gånger går att förhindra om de 

upptäcks i tid. Har till exempel ett träd en benägenhet att utveckla dubbeltopp kan det vara värt att 

nämna så att man i tidiga år kan hjälpa till att bygga upp en stadig form. Långa grenar kan vid 

överbelastning brytas av in mot stammen och orsaka fläkskador (Alm, Veltman & Vollbrecht 2006 

s.46). Andra träd som lind, naverlönn och alm kan ofta bli täta och risiga och kan behöva grenas ur 

(Gréen red. 1979 s.47). 

 Beskrivning 

De dekorativa egenskaperna hos ett träd är inte svåra att få reda på. Många faller för en färg eller 

form som tilltalar dem på bilder eller i andras trädgårdar. Men egenskaper handlar om så mycket 

mer än blommor, även bladkaraktär, bladutsprickning, ev. fruktsättning och dess prydnadsvärdes 

                                                 
8 Tomas Lagerström, Landskapsarkitekt och lärare vid SLU, telefonsamtal den 4 november 2009 
9 Tomas Lagerström, Landskapsarkitekt och lärare vid SLU, mail den 10 november 2009 
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varaktighet samt höstfärg är också egenskaper som kan vara till ett träds fördel10. När vi talar om 

egenskaper så blir det också rätt lätt att se till en bra egenskap som egentligen bara pågår under en 

begränsad tid av året. I en liten trädgård med begränsade utrymmen kan ett träd med flera bra 

egenskaper vara ett bättre val. När det har blommat över kommer det fortfarande att pryda sin plats. 

Då kanske det hade varit bättre att i en liten trädgård välja ett träd med flera olika dekorativa 

egenskaper som tar över efter varandra. En bra beskrivning i en trädgårdsbok behöver inte vara 

märkvärdig men kan ge mycket ändå. Ett bra exempel är ”Ljusrosa blommor i början av maj. Unga 

blad bronsfärgade. Orangeröd höstfärg.” (Bengtsson 2000 s.109), med några korta meningar har vi 

en skaplig bild av trädet över flera månader. Ett dåligt exempel kan vara Träd och buskar i 

trädgården där ordet ”vackert” flera gånger används för att beskriva träd, ett ord som inte är 

tillräckligt objektivt för att ge en bra bild. 

Under vinterhalvåret finns det träd med vacker bark som kan lyfta en annars trist plats.  För en mer 

ombonad trädgård året om kan vintergröna växter ibland vara ett bra val för att skapa insynsskydd 

när träd och buskar tappat sina löv (Palmstierna 1999 s.42).  

 Egenskaper 

Att veta vilken sorts skugga trädet kastar kan betyda mer än vi tror. En djup och tung skugga kanske 

blir för dyster för en liten trädgård så ett träd med vandrande skugga vore att föredra. Skuggan 

kommer även att påverka de växter som är tänkta att växa där under, en del växter kan helt låta bli 

att blomma (Palmstierna 1999 s.78) men de som föredrar skuggan kan till och med blomma längre 

där än i full sol (Rosén & Tovås Persson 2004 s.84). Bokens täta skugga gör att blommor kommer 

att vantrivas under sommaren men vitsippor frodas på våren innan löven hunnit slå ut (Dunér & 

Dunér 2008 s.64) Vid planteringen kan det även vara bra att komma ihåg att trädet inte ska skugga 

grannens trädgård heller (Kvant 2003 s.31). 

Barrträd kommer att försura en trädgård där rätt lövträd å andra sidan bidrar med frisk mylla till 

rabatter och buskage (Persson red. 1990 s.70). Alen fäller sina löv gröna på hösten när de 

fortfarande är fulla av näring och berikar därigenom jorden. Asken som även den fäller löven gröna 

är däremot så näringskrävande att den tar tillbaka alltihop (Persson red. 1990 s.72). Är gräsmattan 

ett viktigt inslag i trädgården kanske eken väljs bort som träd då dess löv innehåller garvsyra som 

påverkar gräs negativt (Dunér & Dunér 2005 s.68). 

Skogslönnen är ett bra exempel på träd som ställer till problem då den gärna sprider sig med frön 

och kan vara svåra att bli av med när de fått fäste i ett buskage (Dahl 1954 s.44). Hästkastanj kan 

också vara ett problem i stadsmiljö då den släpper massor med frökapslar till hösten. Planteras 

                                                 
10 Tomas Lagerström, Landskapsarkitekt och lärare vid SLU, mail den 10 november 2009 
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däremot den fyllblommiga varianten av hästkastanj undviks problemet eftersom den har sterila 

blommor och inte får några fröer (Jonsson, Lindahl & Wabäck 2003 s.105).  

Rötterna kommer också att påverka sin omgivning trots att vi gärna glömmer dem eftersom de inte 

alltid syns. Ett träd som planterats för nära invid ett hus kommer inte bara att skada fasaden med 

sina grenar utan rötterna kan också orsaka skador på husgrunden (Gréen red. 1979 s.43). Törstiga 

träd som björk och poppel kan med sina aggressiva rötter tränga in i rör och ställa till skador som 

inte upptäcks på en gång men som skapar problem i framtiden (Hernbäck 2008 s.44, Bengtsson 

2000 s.89). Björkar kan även ställa till problem genom att stjäla vatten för andra växter11 och 

gräsmattor kan bli torra och bruna i lägen som utsätts av mycket sol. På andra ställen kan träden 

istället hjälpa till att dränera fuktiga lägen12 eller binda jorden i slänter som annars riskerar att röra 

på sig. Andra egenskaper kan vara direkt relaterad till växtens överlevnad som att vårtbjörken 

absolut inte får hanteras med bar rot vid plantering då de är relativt svåretablerade (Bengtsson 2000 

s.49). Ett annat träd med speciella rötter är oxeln som på vissa jordar har svårt att etablera sig och 

då får en lutande stam (Bengtsson 2000 s.142). Något som de flesta böckerna kommenterade är om 

träden har en tendens att skjuta rotskott eller inte. Balsampoppeln har till och med börjat väljas bort 

inom park- och stadsmiljö på grund av problemen med rotskott (Bengtsson 2000 s.90). 

Ympning av träd är inte ofta omtalat i böckerna om det inte handlar om frukt- och bärträd men även 

vanliga träd kan vara inympade på en grundstam av en annan sort. I bästa fall gör det ingen skillnad 

men det är bra att vara medveten om skillnaden mellan ett träd som förökats genom frö och ett som 

ympats. Ympning innebär att en ympkvist tas från en sort och sedan fästs vid en grundstam av 

annan med andra egenskaper. Ympkvisten kan ha önskvärda egenskaper som till exempel vackra 

blommor eller rikligt med frukt men istället kanske den inte har härdiga rötter, är tillräckligt 

starkväxande eller ofta drabbas av jordburna sjukdomar (Bradley 2003 s.88). Då kan en grundstam 

väljas som har dessa egenskaper vilket gör det möjligt för oss att få sorten vi vill och slippa vissa 

problem. För att hitta en bra kompatibilitet mellan ymp och grundmaterial krävs många tester då 

inte alla material går att sammanföra utan att problem uppstår. Träd som har en dålig balans mellan 

ymp och grundmaterial kan växa dåligt, kronan kan ramla av vid ympen och de kan också dö 

plötsligt (University of Missouri). Oxeln, som är ett av de träd som brukar ympas, kan förekomma 

på ett antal olika grundstammar och ska då helst inte vara ympad på kvitten eller hagtorn 

(Bengtsson 2000 s.133). Som nämndes ovan har oxeln en tendens att luta på vissa jordar, ympning 

på en bra grundstam kan hjälpa trädet att bli rakare men ger inga garantier (Bengtsson 2000 s.144). 

Beroende på i vilken höjd trädet ympas kan det också behöva bindas upp för att bilda stam 

(Bengtsson 2000 s.64). Beroende på vilken grundstam ett träd är ympat kan även deras härdighet 

                                                 
11 Tomas Lagerström, Landskapsarkitekt och lärare vid SLU, telefonsamtal den 4 november 2009 
12 Tomas Lagerström, Landskapsarkitekt och lärare vid SLU, telefonsamtal den 4 november 2009 
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förändras då vissa grundstammar är känsligare än andra (Bengtsson 2000 s.104). 

Annan information vi behöver kan till exempel vara om den är vind- eller insektspollinerad. 

Allergipåvekan hos olika träd kan vara väldigt stor och en del arter, till exempel björk, påverkar 

människor mer negativt än andra (Jonsson, Lindahl & Wabäck 2003 s.57). En del sorter av träd kan 

också vara sterila så att de inte har något pollen över huvud taget som ornäsbjörken. E-planta har 

påbörjat tester för att avgöra vilka träd som är bättre för allergiker, på deras hemsida finns det en 

trädlista med kommentarer kring träden, till exempel ”alstrar ganska mycket pollen”, ”ev. för stark 

doft” eller helt enkelt ”ok”(E-planta, allergi). 

 Ålder 

Ett träds ålder är lätt att glömma bort men det kan vara nog så viktigt då livslängden kan variera 

mycket. En rönn blir sällan mer än 40-60 år (Bengtsson 2000 s.133) så till skillnad från en ek som 

kan bli över 200 år (Bengtsson 2000 s.64) måste den kanske ersättas inom en jämförelsevis snar 

framtid. Det innebär en viss skillnad i planeringen. För en privatperson har kanske detta inte så stor 

betydelse men i en offentlig miljö kan det vara avgörande i valet av träd. 

 Trädens krav 

Ståndorten är den plats där trädet ska växa och dess speciella förutsättningar. För en del träd spelar 

platsen ganska liten roll men för att även de lite mer kräsna ska trivas så är det nödvändigt att veta 

under vilka förhållanden de helst vill växa. Kommer det att vara mycket sol eller bara skugga, är det 

sand eller lerjord, är marken ofta fuktig eller nästan alltid torr, finns det en risk för salt från vägar? 

När vi vet platsens förutsättningar kan vi se vilka träd de kan appliceras på. En del träd klarar sig 

under nästan vilka förhållanden som helst men en del lite känsligare träd är det bra att veta så 

mycket som möjligt om. Gran, idegran och tuja är känsliga mot salt så vid en hårt trafikerad väg 

som ofta saltas under vintern är det kanske inte möjligt att få en snygg vintergrön häck av dessa 

arter (Palmstierna 1999 s.35). 

Många av böckerna i litteraturstudien har angett härkomst hos träden, om de ursprungligen kommer 

från Europa, Asien eller någon annan specifik plats. Det ger även en ungefärlig bild av vilka 

förhållanden den föredrar, men då måste vi känna till vilka förhållanden som råder på platsen trädet 

kommer ifrån. Träd i Stockholm har i alla fall vid ett tillfälle kommenterat härkomsten. 

”Sykomorlönnens naturliga utbredningsområde är troligen inom stora områden i Mellan- och 

Sydeuropa samt Mindre Asien. Trädet förekommer ofta i bergstrakter där nederbörd och 

luftfuktighet är relativt hög.” (Jonsson, Lindahl & Wabäck 2003 s.138). Att tolka och hantera 
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information om träd som odlas i Sverige är svårt redan det13, så att tolka information om träd utifrån 

deras ursprung på andra kontinenter kan vara knepigt. 

 E-planta 

E-plantorna har ett E efter sitt latinska namn och genom att välja en E-planta är du garanterad en 

viss kvalité på trädet. Växterna är nämligen utvalda efter höga krav på sundhet, sort- och artäkthet 

och odlingsvärde och är noggrant kontrollerade. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram 

flertalet träd genom olika projekt, samarbete med norska e-plantesystemet har inneburit att vissa 

träd framtagna för norska förhållanden även tagits in i det svenska sortimentet. De ska vara 

anpassade för svensk klimat, provodlade, svenskproducerade och sort- och artäkta. Det innebär att 

de klarar det svenska klimatet bättre, genom provodling kan en säkrare zon anges och 

växtbeskrivningen blir mer korrekt. Vägen från producent till köpare blir kortare och 

miljövänligare. Eftersom e-plantor är sortäkta kommer ersättnings- och kompletteringsmaterial att 

garanterat bli av samma sort och samma karaktär. Växtmaterialet är även utvalt för sin 

motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare. E-märkta frukträd genomgår ett certifieringssystem 

som innebär att de är virusfria. Allt förädlingsmaterialet har en känd härkomst och är rensade från 

plantburna sjukdomar. Virusfria träd ger bland annat starkare och friskare plantor och högre 

avkastning med större frukter (E-planta). 

 Sammanfattning 

En bra trädbok beskriver inte bara höjden på ett träd utan även bredden och karaktären så att det är 

lätt att uppskatta trädets slutgiltiga storlek. Genom att beskriva hur trädets form kommer att 

förändras över tid går det också att skapa en trädgård som förändras i samma takt. Om trädets 

storlek anges över olika åldrar går det också att avgöra hur snabbt trädet växer. 

Boken talar om vilken zon trädet är härdigt till så vi kan göra en uppskattning om ifall det kommer 

att klara sig. Har trädet en zonangivelse som ligger strax under den på platsen kanske det kan vara 

värt ett försök att förbättra klimatet på plats.  

Den lär oss vilka aggressiva sjukdomar som kan angripa träden och hur allvarliga de är. Vilka 

skador trädet kan få och om de går att undvika genom beskärning och uppstamning.  

Beskrivningen vinner på att vara detaljerad och att sträcka sig över hela året, inte bara en specifik 

säsong. Där kan nämnas färg på blommor men även blad, stam och allt annat som gör att trädet 

utmärker sig. Genom att veta vilken tid egenskaperna framträder går det att kombinera med andra 

träd och växter.    
                                                 
13 Tomas Lagerström, Landskapsarkitekt och lärare vid SLU, mail den 10 november 2009 
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Övriga egenskaper som kommer att påverka omgivningen på bra eller dåliga sätt. Kanske den 

underrubrik som oftast finns men aldrig är tillräckligt utförlig. Det är inte lätt att få med all 

information som kan vara av intresse. Kommer det att skapa problem genom att skjuta rotskott, 

förstöra rör eller stenläggningar med rötterna, försura jorden, skugga annan växtlighet, skapa 

allergiproblem, sprida sig med fröer, stjäla vatten eller näring med mera. 

Att ge en ungefärlig ålder på träden så att det går att uppskatta när det kommer att behöva ersättas.  

Boken bör beskriva den ståndort trädet föredrar, om det vill stå i sol eller skugga, sand- eller lerjord, 

blåst eller lä och om det klarar salt eller inte. 

Slutresultat 
Litteraturstudien och intervjuerna har resulterat i en skiss på hur innehållsförteckningen till en 

trädgårdsbok skulle kunna se ut. 
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Innehållsförteckning till en bra trädbok 
En inledning är alltid bra, förklara vad boken är till för och vem den är 

tänkt att gynna. Några inledande rubriker kan också vara på sin plats, 

sådant som inte kommer att kommenteras under varje träd utan kan 

sammanfattas för alla arter. Här skulle det platsa att nämna vikten av en 

bra planering så att rätt växt hamnar på rätt plats.  Klimatanpassning är 

något som inte alla är bekanta med och det är en ganska viktig bit då det 

med enkla medel går att förbättra klimatet i en trädgård. Namn kommer 

rätt naturligt med och även ett latinskt, vetenskapligt namn. E-planta är 

också ett begrepp som människor bör göras medvetna om, att de genom 

att köpa en E-märkt planta får en viss kvalitetsgaranti. Efter inledningen 

kommer läsaren sedan till trädbeskrivningarna som kan vara utformade 

som en enhetlig text eller en tabell, i båda fall finns det ett antal punkter 

som bör finnas med. Storlek för att kunna utesluta de träd som inte 

kommer att rymmas på platsen, där bör finnas både höjd och bredd 

nämnda. Anges storlek över tid går det att beräkna hur snabbt trädet växer, 

annars bör det finnas en kommentar om det växer snabbt eller långsamt. 

Trädets karaktär har nämnts i ett antal böcker och det är ofta mycket 

informativt att veta vilken form det är tänkt att ha. Det går aldrig att räkna 

med att trädet får den utlovade formen men det är i alla fall en 

fingervisning. Med en skiss för att förstärka känslan för karaktär är det 

fullbordat. Zon kommer vi aldrig ifrån hur gärna vi än vill och det är ett 

lätt sätt att göra en uppskattning om trädet skulle klara sig eller inte. En 

annan sak vi gärna förtränger är skador och skadegörare. Känn din 

fiende så att du i möjligaste mån kan undvika problemet eller i alla fall 

göra det bästa av situationen. Ståndort kan innefatta ett antal saker, här 

skulle kunna nämnas om trädet vill stå torrt eller fuktigt, i sol eller skugga, 

i sand eller lerjord, är vindtåligt eller -känsligt och om det klarar salt eller 

inte. Beskrivning kan vara ett helt kapitel i sig men här kan alla små 

detaljer nämnas, färg på bark, doft, blommor och blad. Delades sedan 

egenskaperna in efter säsong, höst, vinter, vår, sommar, skulle det vara lätt 

att välja växter som kompletterade varandra. De egenskaper som inte har 

lika mycket med utseendet att göra skulle platsa under övrigt. Där kan 

lämnas kommentarer om trädet tenderar att skjuta rotskott, klarar  
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Ålder 
 
 
 
Foton 
 

beskärning bättre än andra, har aggressiva rötter och om det har några 

andra bra eller dåliga egenskaper som kommer att påverka. Har trädet bär 

som är giftiga eller kan det ge allergiska reaktioner. Vilken ålder ett träd 

kan uppnå kan vara viktig information om det handlar om en parkmiljö 

som ska hålla i många hundra år framöver. Bra foton kan vara svåra att 

få tag på men många gånger säger en bild mer än tusen ord. 

 

  

Diskussion 
Under arbetets gång har jag konstaterat att bristen på bra litteratur inte är så stor som man kan tro 

från första början. Det finns bra böcker problemet är bara att de bästa kan vara svåra att få tag på 

som Träd i Stockholm och Stadsträd från a till z. Böckerna kompletterar också varandra väldigt väl 

då en bok kan ha åldern på alla träd och nästa bok lagt vikt vid om de är gifta eller inte men ingen 

av böckerna duger i sig själv. I litteraturstudien har jag använt mig av ett flertal vanliga böcker som 

oftast finns i handeln och några som kan vara svåra att få tag på. Utöver dem måste det även finnas 

ett stort antal böcker som jag inte fått tag på som kan ha både starka och svaga sidor. 

Jag har försökt motivera de rubriker jag använt i innehållsförteckningen med exempel ur böcker 

som jag tycker är relevanta. Efterforskningarna har först och främst riktat sig mot vilken 

information som borde finnas kring varje träd och inte förberedelser som planteringsgropar, 

bevattning, gödsling med mera som gäller träd i allmänhet. Planering och klimatanpassning finns 

men framförallt på grund av att de två punkterna kom upp tidigare under arbetet när jag letade i 

litteraturen med fokus på individuella träd och inte på träd i allmänhet. För att placera ett träd rätt 

krävs inte bara kunskap om dess storlek och egenskaper utan även platsens förutsättningar vilket 

har gjort det svårt att sära på de två problemen. En perfekt trädbok lär oss kanske inte bara allt vi 

behöver veta om träd utan informerar också om allt runtomkring vi borde veta. 

Storleken hos trädet anges ofta med höjd men bredd och form hos trädet kan ibland vara viktigare 

då det oftast finns obegränsat med plats uppåt men utrymmet i bredd kan begränsas av både 

byggnader, vägar och andra träd. 

Under beskrivningen av ett träd har jag valt att ta upp de egenskaper som kommer att synas i en 

trädgård så som färg på blad och blommor eller andra detaljer som gör att trädet utmärker sig. 

Eftersom vi inte behöver känna till hur träden ser ut för att kunna identifiera dem utan snarare vill 

veta vad som gör dem speciella har jag valt att inte ta upp detaljerade skisser av blad och kottar med 

mera.  

De skisser jag valt att ta med i innehållet är de som ger en bild av trädet i helhet och som i bästa fall 
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kan ge en bild över tid. Att få se en skiss av trädet efter 10, 20 respektive 50 år gör att vi mycket lätt 

kan föreställa oss trädets utveckling i trädgården och med en skalgubbe kan vi göra oss en 

uppskattning av trädet storlek. Foton av träd är bra men kan vara missvisande om det inte finns hus, 

människor eller andra fasta föremål som har en konstant storlek som gör att vi kan uppskatta trädets 

storlek. De är istället en fördel för att förstärka informationen om trädets utseende i fråga om färger. 

Storleken över tid gör att det med lite räkning går att avgöra hur fort trädet växer men allra bäst 

vore kanske ändå en kommentar bland egenskaperna som talar om ifall de växer snabbt eller 

långsamt. En björk som inte blir så gammal når snabbt sin fulla storlek, i alla fall om man jämför 

med de träd som blir några hundra år och som inte fått full storlek förrän björken redan dött.   

Jag har fokuserat väldigt lite kring den information som finns på internet. Mycket därför att jag 

eftersökte en perfekt bok i fysisk form som man kan bläddra i. Som jag ser det finns det massor av 

bra information på internet men den är också väldigt spridd. Jag har inte hittat en sida som skulle 

kunna ersätta ”den perfekta trädboken” 
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Bilaga 1 
* Bluesage – plantskola med en databas med växtbeskrivningar 

http://www.bluesage.se/ 

* Den virtuella floran – beskrivning av vilda träd 

http://linnaeus.nrm.se/flora/ (2009-11-19) 

* Egnérs prydnadsväxter – planskola med exoter och sorimentlistor över träd (få växter över zon 

IV) 

http://www.egnersvaxter.se/ 

* E-planta – Här finns allt du behöver veta om e-plantor 

http://www.eplanta.com/Startsida.asp (2009-11-17) 

* Funbo plantskola – ingen märkvärdig sortlista men en lathund för ståndorter 

http://www.funboplantskola.se/index.htm (2009-11-13 

* Lignosskivan - LignosSkivan är ett interaktivt hjälpmedel vid inlärning av vedartade växter 

(lignoser). 

http://www.lignosskivan.se/ (2009-11-13) 

* Rydlinge plantskola – träd för nordligare klimat 

http://www.rydlingeplantskola.se/index.php 

* SLU -  

http://www.slu.se/ (2009-11-19) 

* SLU, Movium – Centrum för stadens utemiljö 

Hemsida med möjlighet att ställa frågor till experter. De ger även ut Gröna fakta, ett åttasidigt 

faktablad om gröna sektorn, 8 gånger om året. 

http://www.movium.slu.se/ 

* Svenska trädföreningen - ”är en ideell förening som arbetar för att yrkesfolk ska få möjligheten att 

utbyta erfarenheter samt att höja kunskaperna om stads- och parkträd.” 

http://www.tradforeningen.org/ 

deras broschyr: http://www.tradforeningen.org/pdffiler/brochyr_2005.pdf 


