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Sammanfattning 
 

Träd har betytt och betyder mycket för människans utveckling samt välbefinnande. Träd 

förbättrar vår miljö, inte minst som betydande syreproducenter men även rent estetiskt. När 

man planerar utemiljöer är valet av träd ett av de viktigaste val man gör. Ett träd blir i många 

fall gammalt och är inte det lättaste att flytta på. Ett felplacerat träd kan ställa till mycket 

förtret. För att minimera risken för felplacerade träd, är det därför viktigt att veta hur man ska 

gå tillväga när det är dags att göra detta viktiga val. Det finns mycket att ta hänsyn till och det 

främsta är platsens förutsättningar, trädets framtida funktion och beställarens önskemål på 

trädet. På platsen är det till exempel viktigt att ta reda på hur stort träd platsen har rum för och 

vilka mark- respektive klimatförhållanden som råder. Trädet har i sin tur egenskaper som ska 

matchas väl med platsens förutsättningar, den tänkta funktionen och beställarens önskemål. 

Exempel på trädens egenskaper är vattenkonsumtion, stam- och kronbyggnad, ålder och 

nedskräpning. Träd används på platser där odlingsbetingelserna, omgivningsförutsättningarna 

och de mänskliga kraven ser väldigt olika ut. Det kan handla om allt från sandjord till lerjord, 

stadsmiljö till landsbygd. Miljöerna där träd används är många och det finns träd som passar 

de flesta platser. Att välja träd är en utmaning, speciellt då befintlig forskning ligger i bakkant 

men med kunskap och erfarenhet är det inte omöjligt att lyckas hitta det rätt trädet för platsen.  

 

 

Abstract 
 

Trees has meant and means a lot to human development and welfare. Trees improve our 

environment, not least as significant oxygen producers but also aesthetically. When planning 

outdoor environments is the selection of trees one of the most important choice you make. A 

tree is in many cases old and is not the easiest thing to move on. A misplaced tree can cause 

much annoyance. To minimize the risk of misplaced trees, it is therefore important to know 

how to go about when to make this important choice. There is much to consider and the 

foremost is the site conditions, the tree's future performance and client's wishes on the tree. At 

the site, it is important, for example to determine how large tree place has room for and what 

land and climatic conditions. The tree has in turn properties are well matched with site 

conditions, the intended function and the client's wishes. Examples of tree characteristics, 

water consumption, stem and crown structure, age and littering. Trees are used in places 

where the culture conditions, environmental conditions and human requirements vary 

tremendously. It can range from urban to clay. The environments are many and there are trees 

that are suitable for most locations. Choosing a tree is a challenge, especially when the 

existing research is in the rear but with the knowledge and experience, it is not impossible to 

succeed in finding the right tree for the site.
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1. Inledning 
 

När man väljer växter och planerar trädgårdar eller offentliga miljöer är valet av träd ett av de 

viktigaste val man gör. Ett träd kan vara svårt att flytta på och kan i många fall bli över 

hundra år gammalt. När trädet väl är planterat brukar det få stå där tills det självdör eller tills 

människorna tröttnar på det och tar ner det. Därför är det viktigt att valet av träd görs med stor 

eftertanke och kunskap. Ett felplacerat träd kan ställa till mycket förtret. Det kan bli både 

större eller mindre än vad man hoppats på, rötter kan gå in i vattenledningar, trädet kan ha 

klibbiga blommor eller bär som skräpar ned, för att ta några exempel. För att undvika 

extraskötsel, onödiga kostnader, missnöjda kunder och villaägare och framförallt för trädets 

eget bästa är det önskvärt att trädvalet görs med omsorg. Otaliga exempel och erfarenheter 

finns av dåligt valda träd, men ändå upprepas de ogenomtänkta trädvalen gång på gång.  

 

 

1.1 Om människor och träd 

 

För ungefär 470 miljoner år sedan utvecklades de första landväxterna, 70 miljoner år 

senare täckte ormbunksträden stor del av jordklotets yta. Det var långt innan människan 

uppkom. Att träden redan fanns var en betydande förutsättning för vår uppkomst och 

fortsatta utveckling. Så är det fortfarande. Utan träd i människans tjänst skulle vi inte ha 

kommit dit vi är idag. Träden är grunden till skogsbruket, ger material till husbyggen och 

möbeltillverkning, är en födokälla, handelsvara och framförallt som betydande 

syreproducent, genom tiderna och idag.
1
 

 

Synen på relationen mellan människor och träd har förändrats mycket genom årtusendena. 

Rollen där människor och träd spelade på samma villkor, enligt naturens lagar, har 

förändrats. Nu har vi människor skaffat oss ett utgångsläge med mer makt över hur vi vill 

leva och hur vi spenderar vår tid. Träden, speciellt de odlade, är numer många gånger i 

händerna på oss människor. När vi har vår egen existens, så som vi känner till den idag, 

att tacka bland annat träden för, kan det vara på sin plats att lägga ner tid och behandla 

träden med ödmjukhet och respekt. Det omfattar såväl att se till att rätt träd hamnar på rätt 

plats, att de får de bästa möjliga förutsättningar och dessutom får den vård de behöver. 

 

Ett träd påverkas av dess ståndort (även kallad biotop), dvs. miljön runt trädet
2
. Ståndorten 

påverkas av biotiska och abiotiska faktorer, de biotiska är växt- och djurlivet runt om 

växten och de abiotiska är olika typer av klimat som ljus, nederbörd, näringstillgång, 

temperatur
3
. I nedanstående avsnitt (se rubrikerna träd för olika lägen, jord och träd för 

människans miljöer) följer några exempel på olika ståndorter och vilka träd som har 

passande habitat, det vill säga trädets ursprungliga livsmiljö
4
. Vi kan alltid försöka 

förbättra odlingsbetingelserna, så de passar trädet bättre, men att helt förändra dem är 

svårt. Åtminstone med den knappa ekonomi som motsvarar dagens intresse för trädgård. 

Men ju mer omsorg som läggs på valet av träd desto mindre tid och pengar behöver man 

lägga ned på att anpassa miljön runt omkring. 

 

                                                 
1
 D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII, sid 5 

2
 Biotop, http://www.ne.se/biotop, Nationalencyklopedin (2010-11-19) 

3
 Abiotisk, http://www.ne.se/abiotisk, Nationalencyklopedin (2010-11-19) 

4
 Habitat, http://www.ne.se/habitat/1178820, Nationalencyklopedin (2010-11-19) 
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Träd har alla sitt ursprung i vildväxande arter från olika platser i världen och det är ofta i 

deras naturliga miljö de trivs allra bäst. Genom miljoner år av evolution har de utvecklat 

olika egenskaper och strategier för att kunna överleva och föröka sig i sina speciella 

miljöer
5
. Genom evolutionen har en mängd olika arter med unika egenskaper uppkommit. 

Att klara av olika eller extrema miljöer är i naturen en konkurrens fördel som gett 

möjlighet att föra generna vidare och få en avkomma som ibland har haft ännu bättre 

förutsättningar för att överleva i den specifika miljön. För ungefär hundra år sedan (i 

Sverige) började människor intressera sig för träden på ett nytt sätt, nämligen trädens 

genetik. Delar av evolutionen togs in i växtlabben och fick namnet växtförädling. 

Egenskaper som tidigare hade uppkommit genom naturligt urval började påverkas och 

odlingen styrdes genom korsning av olika linjer som i sin tur gav upphov till önskvärda 

kombinationer av egenskaper
6
. Det som är på tapeten i dagens datum och sedan tjugo år 

tillbaka är bland annat utvecklingen av E-plantor. Målet med projektet är att förbättra 

befintligt, och ta fram nytt, växtmaterial som är anpassad för det svenska klimatet
7
. Tack 

vare naturen, evolutionen och genom växtförädlingen har vi en mängd olika träd. De har 

olika värdefulla egenskaper och kan användas i människans tjänst i varierande syften.  

 

 

1.2 Kvalitativa aspekter 

 

Nedan följer en lista över vilka kvalitativa värden träd har i vår närmiljö. 

 

 Miljöförbättrande skäl  

Träd förbättrar vår miljö. Av alla växter är träden de som producerar mest syre. I 

stadsmiljö är de oumbärliga då bladen eller barren tar upp mängder av damm, 

föroreningar och avgaser. Förutom det så agerar de sol- och vindskydd.
8
 

 

 Trivsel skäl  

Många människor har en särskilt relation till träd. Ibland kan blotta tanken på ett träd, 

ofta stora och ensamstående, väcka känslor, själsliga stämningar och många gånger ett 

harmoniskt sinnestillstånd.
9
 

 

 Kulturhistoriska skäl 

Gamla träd har följt med genom tiderna och kan ofta berätta både ett och annat om hur 

människorna på platsen levde.
10

 

 

 Biologiska skäl 

För att uppnå de nationella miljömålen och bevara den biologiska mångfalden är 

träden högst betydande. Det är något man bör ha i beaktning vid trädval. För att kunna 

undvika att stora bestånd dör ut vid sjukdom bör man använda sig av en mångfald av 

                                                 
5
 D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII, sid 8-9 

6
 A. Hagberg, Växtförädlingsmetodikens och försöksteknikens utveckling, Kungliga skogs- och 

lantbruksakademin, 

http://www.kslab.ksla.se/pdftexter/Vaxtforadlingens%20historia/utveckling/Hagberg/Hagberg.pdf (2010-11-20) 
7
 Utvecklingsarbete, http://www.eplanta.com/Utvecklingsarbete.asp, E-planta (2010-11-20) 

8
 D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII, sid 6-7 

9
 D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII, sid 6-7 

10
 D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII, sid 6-7 

http://www.kslab.ksla.se/pdftexter/Vaxtforadlingens%20historia/utveckling/Hagberg/Hagberg.pdf
http://www.eplanta.com/Utvecklingsarbete.asp
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arter och sorter. Inte nog med att ”bara” vara sig själva så är många andra arter 

beroende av träden för sin överlevnad. Exempelvis kan en gammal ek husera över 200 

olika arter av insekter.
11

 

 

 Ekonomiska skäl 

Träd i form av skog ger oss många ovärderliga produkter, såsom papper, energi, frukt 

och virke till hus- och möbeltillverkning. Ett vackert, vårdat och välvalt träd kan 

dessutom höja marknadsvärdet på omkringliggande hus och fastigheter.
12

 

 

 Estetiska skäl 

I bebyggd miljö är träd ett viktigt designelement och det finns en mängd olika sätt att 

använda träd i en medveten design.  

o Rumsbildning 

Inom trädgårdskonsten är det just nu modernt att dela in trädgården i mindre 

delar, så kallade rum. Fenomenet kallas rumsbildning, där varje rum har väggar, 

golv och tak i växt- eller annat material. Trädgårdsrummets tak utgörs av 

trädkronorna.
13

 
14

 

o Avgränsande och Orienterande 

Ett annat sätt att använda träd på, är att plantera dem i rader eller alléer. De kan 

då bilda tilltalande gränser som även är praktiska, det vill säga utgöra till 

exempel lä för vind och avskärma ljud. Det kan vara ett sätt att belysa den 

allmänna riktningen i en park, som i Boulognerparken i Gävle och dess stora 

lindallé. Vid avsaknad av ett sinne eller lokalsinne kan träd vara ett betydande 

orienteringsmoment.
 15

 

o Identitet och Karaktär 

Ett träd är en otrolig identitetsskapare. Ett träd på en innergård eller i en hel stad, 

till exempel Umeå – björkarnas stad. Med hjälp av träden får årstiderna 

karaktär.
16

 
17

 

 

 

1.3 Några få ord om plantering 

Från erfarenheter av min praktik hos Trädmästarna anser jag att många träd har blivit 

felplacerade och felplanterade. Det finns träd där förutsättningarna och trädets egenskaper 

har matchas väl, men istället har de planterats för nära hus, ledningar, vägar m.m. Det 

finns också de fall där tekniska fel och mänskliga misstag har begåtts vid planteringen och 

trädet har på så sätt fått ett dåligt utgångsläge. Planteringen är oerhört viktig och det spelar 

ingen roll hur omsorgsfullt trädvalet är gjort om planteringen görs på felaktigt sätt. 

                                                 
11

 D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII, sid 6-7 
12

 D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII, sid 6-7 
13

 A-C & D Rosenholm, 2006, Trädgårdsdesign för en vackrare hemträdgård, Albert Bonniers förlag, sid. 111 
14

 T. Lagerström, Urval av träd för anpassad funktion och effektiv förvaltning, Instutionen för stad och land 

SLU, http://www.movium.slu.se/kurser/dokument/Tomas%20Lagerstr%C3%B6m%2023%20mars.pdf (2010-

11-19) 
15

 T. Lagerström, Urval av träd för anpassad funktion och effektiv förvaltning, Instutionen för stad och land 

SLU, http://www.movium.slu.se/kurser/dokument/Tomas%20Lagerstr%C3%B6m%2023%20mars.pdf (2010-

11-19) 
16

 D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII, sid 6-7 
17

 T. Lagerström, Urval av träd för anpassad funktion och effektiv förvaltning, Instutionen för stad och land 

SLU, http://www.movium.slu.se/kurser/dokument/Tomas%20Lagerstr%C3%B6m%2023%20mars.pdf (2010-

11-19) 

http://www.movium.slu.se/kurser/dokument/Tomas%20Lagerstr%C3%B6m%2023%20mars.pdf
http://www.movium.slu.se/kurser/dokument/Tomas%20Lagerstr%C3%B6m%2023%20mars.pdf
http://www.movium.slu.se/kurser/dokument/Tomas%20Lagerstr%C3%B6m%2023%20mars.pdf
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2. Mål & syfte 
 

Med det här examensarbetet vill jag, genom att beskriva tillvägagångssätt gällande trädval 

samt sammanställa trädfakta, försöka underlätta valet av träd så att rätt träd hamnar på rätt 

plats. Fokus kommer att ligga på den praktiska aspekten av trädval. 

 

 

3. Frågeställningar 
 

Hur går man till väga när man väljer träd?  

 

o Vad behöver man ta hänsyn till på platsen där trädet ska stå? 

 

o Vilka egenskaper hos träden behöver man ta hänsyn till?  

 

o Finns det exempel på ”typplatser” där träd används? Vilka odlingsbetingelser, 

omgivningsförutsättningar och mänskliga krav är aktuella på dessa platser? 

 

o Finns det exempel på lämpliga träd för nordligare odlingszoner samt passar 

dessa ”typplatser”? Vilka egenskaper att ta hänsyn till har dessa träd?  

 

 

4. Metod 
 

Faktainsamling kommer att ske via litteraturstudier, enkäter och intervju. 

 

Enkäterna har skickats till tre personer, varav två har svarat. De har riktats till personer med 

olika erfarenhet av trädval. Tomas Lagerström är en av upphovsmännen till E-plantsystemet, 

har stor kännedom om träd och är i grunden landskapsarkitekt. Mirjam Åkerblom är 

designande landskapsarkitekt med god växtkunskap. Hon har sin utgångspunkt i Östersund i 

Jämtland och är därför välbevandrad i trädval i de nordligare zonerna. För att se enkäten som 

har skickats ut, se bilaga två. 

 

Intervjun gjordes via telefon med Tomas Lagerström för att förtydliga vissa av hans 

enkätsvar. 

 

 

5. Avgränsningar 
 

Arbetet kommer i första hand inrikta sig mot det praktiska trädvalet och mindre mot den 

estetiska aspekten av att välja träd. Den estetiska frågan är högst personlig och den får 

fortsätta ligga i betraktarens öga.  

 

Odlingsförutsättningarna kommer att styra urvalet av träd. Arbetet kommer att vara inriktat 

mot de nordligare odlingszonerna. För att ett träd ens ska bli omnämnd i detta arbete måste 
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det åtminstone klara zon 4, finnas i handeln (Billbäcks och Eriksbo plantskola) och säljas i 

trädstorlek. Trädstorlek definieras enligt plantskolornas kvalitetsbestämmelser.  

 

Arbetet kommer inte att beskriva hur träden ser ut till punkt och pricka utan där hänvisar jag 

till ett trädlexikon. Rune Bengtssons Stadsträd från A-Z, Skogens träd och buskar av Helge 

Vedel, Jette Dahl Möller, Ulf Svedberg och Carl-Axel Jansson och Allt om trädgård av Marie 

och Björn Hansson upplever jag som det mest täckande inom trädbeskrivningar. 

 

Arbetet kommer inte att beskriva hur man planterar på bästa sätt. Där hänvisas till Billbäcks 

produktkatalog 2010 – 2011, som har en översiktlig guide i planteringsteknik. 

 

 

6. Definitioner 
 

Ståndort (även biotop) – Läge, miljö eller naturtyp 
18

  

Habitat – En växt eller djurs livsmiljö 
19

 

Biotiska faktorer – Levande inslag i naturen, såsom växter och djur 
20

 

Abiotiska faktorer – Icke levande inslag i naturen, såsom vind, luft, temperatur och vatten 
21

 

Aggregat - Jordpartiklar som sammanfogat sig i klumpar 
22

 

Morfologiska egenskaper – De yttre egenskaperna hos t.ex. ett träd 
23

 

Fysiologiska egenskaper – De inre egenskaperna hos t.ex. ett träd 
24

                                                 
18

 Ståndort, http://www.ne.se/biotop Nationalencyklopedin (2010-11-23) 
19

 Habitat, http://www.ne.se/habitat/1178820 Nationalencyklopedin (2010-11-23) 
20

 Biotisk, http://www.ne.se/biotisk Nationalencyklopedin (2010-11-23) 
21

 Abiotisk, http://www.ne.se/abiotisk Nationalencyklopedin (2010-11-23) 
22

 Aggregat, http://www.ne.se/aggregat/1114654, Nationalencyklopedin (2010-11-23) 
23

 Morfologi, http://www.ne.se/morfologi/1163179, Nationalencyklopedin (2010-11-23) 
24

 Fysiologi, http://www.ne.se/fysiologi, Nationalencyklopedin (2010-11-23) 

http://www.ne.se/biotop
http://www.ne.se/habitat/1178820
http://www.ne.se/biotisk
http://www.ne.se/abiotisk
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7. Resultat 

 

7.1 Att välja träd – Platsen  

 

Många träd klarar av olika varierande lägen, men för att nå sin fulla potential, inte bli för 

skötselkrävande, och se estetiskt tilltalande ut (i form av blomning och bladsättning) är det 

viktigt att hitta det rätta trädet för platsen
25

 
26

. Ofta kan valet vara mycket komplext och 

det finns många aspekter att ta hänsyn till. Det är en känslig balansgång att väga olika 

aspekter för och emot och det är den unika platsen och vilken typ av uppdrag som avgör 

vad som bör prioriteras just där
27

. Det handlar ofta om att sammanväga beställarens 

önskemål, platsens förutsättningar och trädets funktion
28

. Nedan följer en komihåglista 

över hur man går till väga när man väljer träd och de viktigaste aspekterna att ta hänsyn 

till enligt läst litteratur och enkätsvar. För att titta närmare på enkäten, se bilaga två.  

 

 Storlek 

Analysera platsen och fundera över hur stora träd platsen har rum för. Det innefattar 

både fysiskt (bredd/längd), visuellt och estetiskt, men också fysiologiskt, det vill säga 

rotsystemets utbredning och volym i både bredd och djup. En tumregel på 

rotsystemets volym är att det ofta går långt utanför kronans utbredning, ofta 

orgelbundet och går (givetvis med undantag) ofta i det översta jordlagret, ca 50cm ner 

i backen. 
29

 
30

  

 

 Succession 

Hur utvecklas trädet över tid? Hur kommer platsen att se ut om till exempel 10, 20 

eller 50 år? Fundera på hur platsen och dess förutsättningar kan förändras. Även hur 

snabbt ett resultat, dvs. ett stort träd, önskas. Behöver platsen ett snabb- eller 

långsamväxande träd? 
31

 

 

 Målsättning 

En viktig utgångspunkt är att ha en tydlig målsättning med trädet och varför det ska 

planteras
32

. Man bör fundera över vilken funktion platsen har och vilken funktion 

trädet ska fylla. Ska det vara bra för insynsskydd, som vindbrytare, sila ljus och/eller 

ge skugga? 
33

 
34

 

 

 Karaktär 

Vilken karaktär och uttryck ska trädet ge? Önskas estetiska egenskaper hos trädet, som 

till exempel höstfärg, blomning, fruktsättning eller städsegrönt? Mångfald i estetik 

över året är ofta ett nyckelord, då det belyser årstiderna. En annan fråga som både är 

                                                 
25

 I. Palmstierna & B. K. Johansson, 1999, Träd och buskar i trädgården, Ica bokförlag, Andra utgåvan, sid. 78 
26

 M. Åkerblom, Landskapsarkitekt, Enkät, 2010-11-17 
27

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
28

 M. Åkerblom, Landskapsarkitekt, Enkät, 2010-11-17 
29

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
30

 D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII, sid 16 & 20 
31

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
32

 D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII, sid 20 
33

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
34

 M. Åkerblom, Landskapsarkitekt, Enkät, 2010-11-17 
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estetisk och teknisk är om trädet behöver stammas upp och hur högt man kan göra det.
 

35
 
36

 

 

 Klimatanpassning 

Klimatanpassningen, det vill säga, vad för zon platsen har och vilken trädet är 

rekommenderat för, är också en viktig aspekt. Enligt Tomas Lagerström är det lokala 

mikroklimatet än viktigare, och det är stor skillnad mellan stadsmiljö och landsbygd
37

. 

Stadsmiljön är oftast varmare och har längre höstar och risken för vårfroster är 

betydligt mindre. För trädvalet på landsbygden garderar han sig med att välja träd som 

är härdiga i zonen snäppet högre. En viktig sak att vara medveten om angående 

klimatanpassning, är att förmågan att klara av stress i odlingsförutsättningar och 

miljöer minskar ju närmare härdighetsgränsen trädet blir planterat.
38

 
39

  

 

 Markförhållanden 

Markförhållandena handlar om platsens förutsättningar under marken. De kan se 

väldigt olika ut. Jorden har olika uppbyggnad och stuktur, till exempel lerjord som är 

tung och känslig för hårdpackning eller sandjord som är lätt men genomsläpplig. I 

dessa olika jordar ser tillgången på syre, vatten, näring och pH-värdet väldigt olika ut. 

Jorden på platsen kan vara i dåligt skick, på grund av dåliga utgångslägen och brist på 

skötsel kan mullhalten vara låg och det mikrobiologiska livet vara lidande. Ibland kan 

jorden vara skadad av till exempel salt, alltför hård packning och dåliga 

dräneringsmöjligheter.
40

 
41

  

 

I många av de källor som jag har läst är markförhållanden och jordtyp en viktig aspekt 

att ta hänsyn till. Enligt Tomas Lagerström är det en mindre viktig aspekt eftersom han 

hävdar att man ofta bygger upp marken och kan på så vis styra lite över 

markförhållandena. Grundvattennivån är däremot en viktigare aspekt eftersom den 

påverkar markbyggnaden och går inte att reglera på samma sätt.
42

 

 

 Klimatförhållanden 

Handlar om att de abiotiska faktorerna såsom ljustillgång och vindförhållanden som 

råder på platsen. Ljus är viktigt för träd och växters fotosyntes. Vindförhållanden, 

såsom vilken mängd, styrka och i vilket vädersträck är viktiga frågor att ställa sig. 
43

 
44

 

 

 Sabotage & Slitage 

Är platsen utsatt för slitage och sabotage? På plaster där till exempel barn rör sig och 

leker tenderar växtmaterial att slitas extra mycket. 
45

 
46

 

 

 Tillgång 

                                                 
35

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
36

 M. Åkerblom, Landskapsarkitekt, Enkät, 2010-11-17 
37

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
38

 D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII, sid 20 
39

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
40

 C. Sehlin, M. & B. Hansson, 2005, Allt om trädgård planering växter skötsel, Natur & Kultur, sid. 460-463 
41

 M. Åkerblom, Landskapsarkitekt, Enkät, 2010-11-17 
42

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
43

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
44

 M. Åkerblom, Landskapsarkitekt, Enkät, 2010-11-17 
45

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
46

 M. Åkerblom, Landskapsarkitekt, Enkät, 2010-11-17 
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En annan viktig aspekt som styr valet av träd, är tillgången på lämpliga storlekar hos 

plantskolorna. På vissa utsatta platser kan det vara bättre att välja större storlekar 

eftersom de är mindre känsliga. Det kan även vara en skötselbefriande åtgärd, då de 

mesta av uppbyggnadsbeskärningen redan är gjord i plantskolan. 
47

 
48

 

 

7.2 Att välja träd – Trädet 

 

För att kunna göra ett medvetet val finns det egenskaper hos träd som är bra att ha 

kännedom om. Det handlar till exempel om vilken typ av rötter och vilken 

etableringsförmåga trädet har. Nedan följer en lista av aspekter baserat på de enkätsvar jag 

fått av Tomas Lagerström och Mirjam Åkerblom. 

 

 Vattenkonsumtion  

Är viktig, och bör matchas med de grundvattennivåer som platsen i överlag har.
 49

 

 

 Etableringsförmåga  

Ju snabbare och säkrare ett träd rotar sig och börjar växa desto lättare och snabbare 

blir det vad man önskar. Ett träd som är lättare och snabbare att etablera innebär 

minskad skötsel och risk för träddöd vid misskötsel.
 50

 
51

 

 

 Stam- och kronbyggnad  

Är främst en skötselaspekt där det handlar om trädets struktur. Är trädet självskötande 

med genomgående stam och stabila grenvinklar eller kräver det mycket 

beskärningsinsatser för att skapa uthålliga och säkra kronor? Ett stabilt träd kan 

dessutom stå emot snötryck och i viss mån slitage.
52

 
53

 

 

 Ålder  

Det kan finnas situationer där det är bra att ta hänsyn till om trädet är lång- respektive 

kortlivade. Ett långlivat träd som tas hand om på rätt sätt är värdefullt att använda på 

platser som kräver beständighet i planteringen. Exempel på detta är centrala alléer och 

karaktärsfyllda platser.
 54

 
55

 

 

 Kronform  

Olika kronform är till för olika syften. Träd med yviga kronor är mer ägnade till 

parkträdsfunktioner och träd med smala kronor kommer mer till sin rätt i trånga lägen.
 

56
 

 

 Känslighet för salt  

                                                 
47

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
48

 K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola, sid. 9 
49

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
50

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
51

 M. Åkerblom, Landskapsarkitekt, Enkät, 2010-11-17 
52

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
53

 M. Åkerblom, Landskapsarkitekt, Enkät, 2010-11-17 
54

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
55

 M. Åkerblom, Landskapsarkitekt, Enkät, 2010-11-17 
56

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
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Salt har stor inverkan på hur växterna mår, speciellt i stadsmiljö. Salt är giftigt och i 

för stora mängder tar träden skada. Dels handlar det om saltstänk från förbipasserande 

bilar och salt som kommer ner i jorden. Väl där förstör det jordens struktur och 

aggregaten förstörs. Saltet stör näringsupptaget och verkar som gift i trädet genom att 

bryta ner dess aminosyror. Det finns fysiologiska och morfologiska skillnader mellan 

träden och de finns de som är tåligare än andra.
 57

 
58

 
59

  

 

 Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare  

Sjukdomar och skadedjur är ofta artspecifika, det vill säga de angriper bara en 

växtfamilj, art eller sort. För att kunna känna till dem krävs det att trädet har odlats 

under en längre tid och att odlandet har dokumenterats. Vissa sjukdomar försvagar 

och/eller förfular och vissa andra dödar. Några exempel som bör beaktas är ekdöden, 

almsjuka m.fl. Friska träd är naturligtvis det man strävar efter.
 60

 
61

 

 

 Nedskräpning  

Nedskräpning i bebyggd miljö är en skötsel-, hälso- och ekonomiskfråga. Det kan 

handla om nedfallande blad, grenar och frukt till honungsdagg, nektar och pollen. 
62

 
63

 

 

 Proveniens  

Proveniens är en annan sak som det kan vara bra att vara medveten om. Det handlar 

trädets ursprung och det finns vissa träd som kan ha svårt för en förflyttning i nord-

sydlig eller tvärsom.
 64

 

 

7.3 Träd för olika lägen 

 

Nedan följer ett antal ”typplatser” som sammanställts utifrån läst litteratur. De utgår från 

huvudkaraktär på platsen och önskas en mer nyanserad blid av de föreslagna träden kan 

man läsa bilaga ett, växtbeskrivningar. För att kunna få bättre översikt över resultatet 

kring träd för olika lägen, jordar och i de mänskliga miljöerna se följande tabell. 

                                                 
57

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
58

 M. Åkerblom, Landskapsarkitekt, Enkät, 2010-11-17 
59

 SLU info/redaktionen (1984), http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM, 

(2010-11-16) 
60

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
61

 M. Åkerblom, Landskapsarkitekt, Enkät, 2010-11-17 
62

 T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09, 10 
63

 M. Åkerblom, Landskapsarkitekt, Enkät, 2010-11-17 
64

 K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola, sid. 21 

http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM
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Sammanfattning av resultat, träd för olika lägen, jordar och mänskliga miljöer * 

 Sol Skugga Vind Värme Salt 

Över-

svämning Sand Lera Kalk Sura Stad 

Parker-

ingsplats 

Acer campestre   X X       X  

Acer negundo      X      X 

Acer pensylvanicum  X           

Acer platanoides            X 

Acer tataricum X  X (ssp. ginnala)         

Aesculus hipp. X  X   X  X     

Alnus glutinosa   X  X X  X    X 

Alnus incana     X        

Betula pendula X  X  X X X X  X   

Betula pubenscens X            

Carpinus betulus  X      X X  X  

Corylus colurna  X  X X   X X  X  

Crataegus intricata   X     X     

Crataegus monogyna    X    X      

Fagus sylvatica  X           

Fraxinus excelsior  X X X X X X      

Juniperus communis X         X   

Picea abies X         X   

Picea glauca X         X   

Pinus nigra X  X X       X  

Pinus sylvestris X  X    X      

Populus alba X    X X       

Populus nigra X  X  X X       

Prunus padus  X    X       

Prunus sargentii           X  

Quercus petraea           X  

Quercus robur   X  X      X  

Quercus rubra     X        

Salix acutifola        X     

Salix caprea ’Pendula’        X     

Salix fragilis ’Bullata’ X  X     X     

Sorbus aucuparia     X   X   X  

Sorbus austriaca           X  

Sorbus intermedia X  X  X  X X     

Sorbus x thur. ’Fast.’       X      

Tilia cordata  X         X  

Tilia x europaea     X        

Tilia platyphyllos ’Örebro’  X          

Thuja occidentalis X     X  X     

 

* Sjukhusmiljöer/Känsliga platser finns på grund av platsbrist inte med i denna tabell. 
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7.3.1 Soliga lägen 

Ett soligt läge karaktäriseras av, som namnet säger, sol. Det behöver inte vara sol under 

hela dagen, men om platsen har sol merparten av de ljusa timmarna så klassas det som 

ett soligt läge
65

. Möjligheterna med ett soligt läge är många, alla växter behöver ljus för 

deras överlevnad så de flesta träd (givetvis med undantag) trivs utmärkt i sol. Ett 

problem som kan uppstå är när det blir alldeles för mycket av det goda, och solen är för 

stark, är att bladen kan brännas sönder och jorden kan bli uttorkad. Detta sker oftast om 

jorden är av dålig kvalité, har dålig vattenhållandeförmåga och/eller är misskött. För att 

förbättra ståndorten kan man blanda in mullämnen i jorden och på så sätt förbättra dess 

stuktur. 

 

Det är värt att vara medveten om ljusets motsats, skuggan. På många platser är det 

intressant och ibland nödvändigt att skapa skydd från solen. Människors hud är känslig 

och det är lätt och skadligt att bränna sig. Det är först och främst på platser där 

människor vistas en längre tid på samma ställe som vi behöver vara extra medvetna om 

att skapa skugga.   

 

Skugga kan ge liv åt en trädgård. Leken mellan ljus och skugga i olika intensitet ger 

kontraster och mångfald. Trädkronor ger ofta en behaglig och rörlig skugga, som även 

släpper igenom ljus. Det går även att forma skuggan genom att beskära trädet.
66

 

Härdiga träd för soliga lägen 

Acer tataricum, Rysk lönn
67

 

Aesculus hippocastanum, Hästkastanj
68

 

Betula pendula, Vårtbjörk 
69

 

Betula pubenscens, Glasbjörk 
70

 

Juniperus communis ’Vemboö’ E, En 
71

 

Picea abies, Gran 
72

 

Picea glauca, Vitgran 
73

 

Pinus nigra, Svarttall 
74

 

Pinus sylvestris, Tall 
75

 

Populus alba ’nivea’, Silverpoppel 
76

 

Populus nigra, Svartpoppel 
77

 

Salix fragilis ’Bullata’, Bollpil 
78

 

Sorbus intermedia E, Oxel 
79

 

Thuja occidentalis ’brabant’, Thuja 
80

 

                                                 
65

 I. Palmstierna & B. K. Johansson, 1999, Träd och buskar i trädgården, Ica bokförlag, Andra utgåvan, sid. 92 
66

 A-C & D Rosenholm, 2006, Trädgårdsdesign för en vackrare hemträdgård, Albert Bonniers förlag, sid. 78-79 
67

 K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola, sid. 38 
68

 I. Palmstierna & B. K. Johansson, 1999, Träd och buskar i trädgården, Ica bokförlag, Andra utgåvan, sid. 103 
69

 M. & B. Hansson, 2005, Allt om trädgård planering växter skötsel, Natur & Kultur, sid. 377 
70

 M. & B. Hansson, 2005, Allt om trädgård planering växter skötsel, Natur & Kultur, sid. 377 
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 I. Palmstierna & B. K. Johansson, 1999, Träd och buskar i trädgården, Ica bokförlag, Andra utgåvan, sid. 169 
73

 I. Palmstierna & B. K. Johansson, 1999, Träd och buskar i trädgården, Ica bokförlag, Andra utgåvan, sid. 170 
74

 I. Palmstierna & B. K. Johansson, 1999, Träd och buskar i trädgården, Ica bokförlag, Andra utgåvan, sid. 173 
75

 I. Palmstierna & B. K. Johansson, 1999, Träd och buskar i trädgården, Ica bokförlag, Andra utgåvan, sid. 174 
76

 K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola, sid. 80 
77

 K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola, sid. 80 
78

 M. & B. Hansson, 2005, Allt om trädgård planering växter skötsel, Natur & Kultur, sid. 404 
79

 I. Palmstierna & B. K. Johansson, 1999, Träd och buskar i trädgården, Ica bokförlag, Andra utgåvan, sid. 200 
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 För mer information om ovanstående träd, se bilaga ett. 

 

7.3.2 Skuggiga lägen 

Till skuggiga lägen klassas allt från ljusa platser utan sol till riktigt djup skugga, som till 

exempel platser omgivna av stora hus, höga plank och träd
81

. Det är också stor skillnad 

på skuggan beroende på var i landet man befinner sig, i sydligaste Skåne är skuggan 

ljusare än i nordligaste Norrland. Detta fenomen beror på att ljuset är starkast vid 

ekvatorn och svagas ut ju längre från den man befinner sig
82

. Det finns en stor 

spännvidd, och att ha medvetenhet och kunskap om skuggans mångsidighet samt 

utnyttja denna ökar urvalet av träd för platsen. Som exempel kan man vid ett mindre 

skuggigt läge använda sig av tåliga träd som trivs bäst i solen och då ha medvetenhet om 

att de kanske inte når sin fulla och angivna potential vad gäller storlek, blomning, 

bladsättning med mera. Men i riktiga skuggiga lägen är det bäst att inrikta sig mot de 

mest tåliga och i allra värsta fall satsa på större kvalitéer eftersom de är ännu tåligare.
83

  

Härdiga träd för skuggiga lägen 

Acer pensylvanicum, Amerikansk Strimlönn
84

 

Carpinus betulus (fk STENSHUVUD E), Avenbok 
85

  

Corylus colurna, Turkhassel 
86

 

Fagus sylvatica (fk GOTTÅSA E), Bok 
87

  

Fraxinus excelsior, Ask
88

 

Prunus padus, Hägg 
89

 

Tilia cordata, Lind
90

 

 

 För mer information om ovanstående träd, se bilaga ett. 

 

7.3.3 Vindutsatta lägen 

Vindpinade platser kan man först och främst hitta längs landets kuster, sjöstränder och 

längs fjälltrakten, men även kring slätter, åkrar och andra öppna platser. För att klara av 

dessa blåsiga förhållanden krävs stabila och robusta träd som står stadigt i jorden. Enligt 

ett särtryck från hemträdgården
91

 så finns även ett samband mellan utseende och 

vindtålighet. Oftast så är bladen små, håriga och styva. En annan sak som kan vara 

viktigt att veta om vindutsatta lägen är att etableringstiden tar lite längre tid och att man 

då måste vattna både oftare och under längre period än vanligt.
 92
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85

 R. Bengtsson, 2003, Välja träd och buskar, Riksförbundet Svensk Trädgård, sid.16 
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 R. Bengtsson, 2003, Välja träd och buskar, Riksförbundet Svensk Trädgård, sid.16 
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 R. Bengtsson, 2003, Välja träd och buskar, Riksförbundet Svensk Trädgård, sid. 14 
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Att ha en villatomt eller offentlig miljö i ett vindutsatt läge är ibland inte önskvärt och 

det kan då bli aktuellt med en läplantering. Det är en plantering som kan stå emot och 

fånga upp vindarna så området bakom planteringen blir mer skyddat. Det bästa sättet att 

göra en sådan plantering är att blanda träd och buskar, då hejdas vinden på olika höjder 

och läet blir mer omfattande.
93

 

Härdiga träd för vindutsatta lägen 

Acer campestre (fk UPPSALA E), Naverlönn
94

 

Acer tataricum ssp. ginnala (fk UPPSALA E), Ginnalalönn 
95

 

Aesculus hippocastanum, Hästkastanj 
96

 

Alnus glutinosa (fk FYRIS E), Klibbal 
97

 

Betula pendula, Vårtbjörk 
98

 

Crataegus intricata E, Scharlakanshagtorn 
99

 

Crataegus monogyna, Trubbhagtorn 
100

 

Fraxinus excelsior, Ask
101

 

Populus nigra, Svartpoppel 
102

 

Pinus nigra, Svarttall 
103

 

Pinus sylvestris, Tall 
104

 

Quercus robur (fk LINKÖPING / ULTUNA E), Ek 
105

 

Salix fragilis ’Bullata’, Klotpil 
106

 

Sorbus intermedia, Oxel 
107

 

Tilia platyphyllos ’Örebro’, Örebrolind 
108

 

 

För mer information om ovanstående träd, se bilaga ett. 

 

7.3.4 Värmeutsatta lägen 

Värmeutsatta lägen karaktäriseras av gassande sol och extremt varma temperaturer. 

Sådana lägen kan man hitta på innergårdar mellan höga hus, mot fasader i soligt 

söderläge med flera. Om marken är belagd med till exempel asfalt, plattor eller betong 

blir det ännu varmare och om möjligt ännu extremare egenskaper som efterfrågas hos 

träden. Om man väljer ett träd som inte riktigt klarar av de tuffa förhållandena, så finns 

det större risk för angrepp av sjukdomar och skadedjur. Även bladen kan vissna och 

tappas i förtid, långt innan hösten är kommen.
109
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På samma sätt som i det soliga läget kan det även här vara värt att skapa skugga. 

Eftersom urvalet av träd värmetåliga träd är litet så kan det vara intressant att titta på 

andra lösningar för att skapa skugga. Pergolor, plank, segeldukar och andra 

konstellationer kan vara aktuellt om man inte hittar ett träd som uppfyller behoven.
110

 

Härdiga träd för värmeutsatta lägen 

Acer campestre (fk UPPSALA E), Naverlönn 
111

 

Corylus colurna, Turkhassel 
112

 

Fraxinus excelsior, Ask 
113

 

Pinus Nigra, Svarttall 
114

 

 

För mer information om ovanstående träd, se bilaga ett. 

 

7.3.5 Saltutsatta lägen 

Salt har stor inverkan på träd och växter i vår omgivning
115

. Det finns både naturligt i 

form av salthaltiga vindar från Nordsjön och Atlanten och tillsatt på våra vintervägar 

runt om i landet
116

. Salt kan både påverka själva växten och omgivningen runt omkring. 

Som exempel på detta så kan en jord, i detta fall lerjord, tappa sin viktiga 

aggregatstruktur och bli syrefattig och därmed kväva trädens rötter. Salt har även en 

inverkan på pH-värdet, och vid fel värde kan växten ha svårt för att ta upp vissa 

nödvändiga näringsämnen
117

. Ett tredje sätt som salt kan skada en växt på, är det direkta 

saltstänket från vägar och saltfyllda vindar som träffar bark, blad och knoppar. Ofta är 

unga plantor de allra mest känsliga.
118

 

Härdiga träd för saltutsatta lägen 

Alnus glutinosa (fk FYRIS E), Klibbal 
119

 

Alnus incana (fk DEJE E), Gråal 
120

 

Betula pendula, Vårtbjörk 
121

 

Corylus colurna, Turkhassel 
122

 

Fraxinus excelsior, Ask 
123

 

Populus alba, Silverpoppel 
124

 

Populus nigra, Svartpoppel 
125

 

Quercus robur, Skogsek 
126
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Quercus rubra, Rödek 
127

 

Sorbus aucuparia (fk VÄSTERÅKER E), Rönn 
128

 

Sorbus intermedia E, Oxel 
129

 

Tilia x europaea, Parklind 
130

 

 

För mer information om ovanstående träd, se bilaga ett. 

 

7.3.6 Översvämningsdrabbade lägen 

Översvämningar blir allt mer vanliga här i Sverige, och i takt med den ökande 

växthuseffekten så finns det forskare som hävdar att den utvecklingen kommer att 

fortsätta
131

. Dessa förhållanden påminner mycket om de leriga jordar som t.ex. på våren 

kan vara vattensjuka under en tid. Den egenskap som i första hand efterfrågas hos träden 

är att de klarar av de stundvis syrefria förhållandena som råder när jorden är fylld av 

vatten. Översvämningar är vanliga längs sjöstränder, åar och älvar men det kan även 

vara aktuellt vid häftiga regn där vattenavrinningen är långsam. 

Härdiga och översvämningståliga träd 

Acer negundo (fk ALNARP E), Asklönn 
132

 

Aesculus hippocastanum, Hästkastanj 
133

 

Alnus glutinosa (fk FYRIS E), Klibbal
 134

 

Betula pubenscens, Glasbjörk 
135

  

Fraxinus excelsior, Ask 
136

 

Prunus padus, Hägg 
137

 

Populus, Popplar 
138

 

Thuja occidentalis ’Brabant’, Tuja 
139

 

 

För mer information om ovanstående träd, se bilaga ett. 

 

7.4 Träd för olika jordar 

Nedan följer ett antal ståndorter som sammanställts utifrån läst litteratur. De utgår från 

huvudkaraktär på platsen och önskas en mer nyanserad blid av de föreslagna träden kan 

man läsa i bilagan växtbeskrivningar. 
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7.4.1 Sandiga, näringsfattiga och torra jordar 

Allt som oftast så sammanfaller dessa tre ovanstående egenskaper. Det beror på att en 

sandhaltig jord är genomsläpplig och har därför svårt att behålla både vatten och 

näringsämnen. För att förbättra dessa förhållanden så kan man öka mullhalten eller 

kalka
140

. Kalkningen ökar rötternas förmåga att ta upp vatten.  

Härdiga träd för sandiga, näringsfattiga och torra jordar 

Betula pendula, Vårtbjörk 
141

 

Crataegus monogyna, Trubbhagtorn 
142

 

Fraxinus excelsior, Ask 
143

 

Pinus sylvestris, Tall 
144

 

Sorbus intermedia E, Oxel 
145

 

Sorbus x thuringiaca ’Fastigiata’, Rundoxel 
146

 

 

För mer information om ovanstående träd, se bilaga ett. 

 

7.4.2 Leriga, näringsrika och fuktiga jordar 

På samma sätt som sandiga, torra och näringsfattiga egenskaper oftast hittas på samma 

plats så är leriga jordar ofta näringsrika och blöta. De lerhaltiga jordarna är i motsats till 

de sandiga starkt närings- och vattenhållande. Ett träd på en sådan plats måste klara av 

den blöta, kompakta och därmed stundvis syrefattiga miljön. 

Härdiga träd för leriga, näringsrika och fuktiga jordar 

Aesculus hippocastanum, Hästkastanj 
147

 

Alnus glutinosa, Klibbal 
148

 

Betula pendula, Vårtbjörk 
149

 

Carpinus betulus E, Avenbok 
150

 

Corylus Colurna, Turkhassel 
151

 

Crataegus intricata, Scharlakans hagtorn 
152

 

Salix acutifolia, Spetsdaggvide 
153

 

Salix caprea ’Kilmarnock’, Hängsälg 
154

 

Salix fragilis ’Bullata’, Klotpil 
155

 

Sorbus aucuparia, Rönn 
156
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Sorbus intermedia E, Oxel 
157

 

Thuja occidentalis, Tuja 
158

 

 

För mer information om ovanstående träd, se bilaga ett. 

 

7.4.3 Sura eller Basiska jordar  

Marken har olika surhetsgrad. Surhet mäts med hjälp av en skala som kallas pH och 

graderas mellan 1-14, där 7 är neutralt. En surjord har pH 1-6 och en basisk (även kallad 

kalkrik) jord har pH 8-14. De flesta växter trivs bäst vid pH 6,5-7. pH-värdet är viktigt 

att ha kännedom om eftersom det påverkar näringsupptaget. Många växter är toleranta i 

små avvikelser från pH 7, men för extremare pH-värden bör man välja träd därefter.
 159

 

Härdiga träd för surjord 

Betula pendula, Vårtbjörk 
160

 

Juniperus communis, En 
161

 

Picea abies, Gran 
162

 

Picea glauca, Vitgran 
163

 

Härdiga träd för kalkrikjord 

Carpinus betulus E, Avenbok
164

 

Corylus colurna, Turkhassel 
165

 

 

För mer information om ovanstående träd, se bilaga ett. 

 

 

7.5 Träd i människans miljöer 

Vi människor har stora krav på vår omgivning. Dels hur den ser ut, hur den fungerar och 

överrensstämmer med våra egna vanor i vardagen. Omgivningen ska helst bara finnas till 

och påverka oss i en positiv riktning. För att undvika att träden ställer till det onödigt 

mycket och därmed bli ogillade bör man ta människors önskemål och krav på största 

allvar
166

. 

7.5.1 Stadsmiljö 

För att göra miljön i staden trivsam är det viktigt att den är grön(REF), träd kan vara ett 

sätt att genomföra detta på . Träden i staden är inte bara viktiga just för det estetiska utan 
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även för stadens välmående i form av bättre klimat och renare luft. Ett träd kan till 

exempel ta tillvara på 9kg stoft och därmed göra miljön mer hälsosam
167

.  

 

Stadsmiljön kan däremot vara en tuff miljö för träden. Ofta är det små och trånga lägen, 

där jordvolymen är alldeles för liten och det blir därför svårt för rötterna att kunna 

tillgodose trädet med all den näring och vatten som den behöver. I dessa små 

jordutrymmen så finns det också ledningar som konkurrerar om utrymmet. Inte nog med 

det utan träden måste ofta stå ut med en väldigt packad jord som ligger under en hård 

markbeläggning, detta kan i sin tur leda till syrebrist i jorden. Den hårda 

markbeläggningen gör det dessutom svårt för vatten, näring och biologisk aktivitet 

(nedbrytare osv.) att komma ner och trivas i marken. Som att detta inte vore nog, så 

måste man även tänka på alla avgaser, gifter och salt som finns i våra städer. Detta var 

de viktigaste och mest uppenbara problemen, men fler finns och att välja träd till utsatta 

stadsmiljöer är ingen lätt match och skulle egentligen kräva en uppsats i sig. 
168

  

Härdiga träd för stadsmiljö 

Acer campestre, Naverlönn
169

 

Carpinus betulus (fk STENSHUVUD / (CARIN)) E, Avenbok 
170

 

Corylus colurna, Turkhassel
171

 

Pinus nigra, Svarttall 
172

 

Prunus sargentii, Bergskörsbär 
173

 

Sorbus austriaca (fk GOTTSUNDA E) 
174

 

Sorbus aucuparia ‘fastigiata’, Pelarrönn 
175

   

Sorbus intermedia E, Oxel 
176

 

Quercus petraea, Bergsek
177

 

Quercus robur, Ek 
178

 

Tilia cordata ‘Rancho’ 
179

 

 

För mer information om ovanstående träd, se bilaga ett. 
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7.5.2 Parkeringsplatser 

Odlingsbetingelserna liknar i mångt och mycket de som beskrivits i avsnittet om 

stadsmiljön. Trånga lägen, lite jordutrymmen, liten biologisk aktivitet osv. Men i detta 

fall så kommer ytterligare en aspekt in, de får inte vara besvärliga dvs. inte kladda ner 

bilar med bär, sav eller honungsdagg. Det bör inte heller vara för stora så de skymmer 

sikten eller framkomligheten. Man bör även ha i åtanke att det inte ska skymma ifrån 

något håll eller någon höjd, bilar o lastbilar har olika höjder! Mycket kan dock åtgärdas 

via beskärning, men man ska då vara medveten om att det kostar pengar. Samtidigt är 

det attraktivt med parkeringsplaster i skugga under heta sommardagar. 

Härdiga träd för parkeringsplatser 

Acer negundo (fk ALNARP E), Asklönn 
180

 

Acer platanoides (fk ULTUNA E), Lönn 
181

 

Alnus glutinosa (fk FYRIS E), Klibbal
182

 

 

För mer information om ovanstående träd, se bilaga ett. 

 

Undvik Lind, lönn, bok, björk, ek, körsbär, sälg, pil och poppel –  

de kan bli drabbade av löss som producerar honungsdagg
183

. 

 

7.5.3 Sjukhusmiljöer/Känsliga platser 

I dessa miljöer behöver man, förutom de aspekter som tagits upp i föregående avsnitt 

angående jord och lägen, ta hänsyn till vidare faktorer. I sjukhusmiljöer och i skol- och 

förskolemiljöer t.ex. kan det finnas anledning att välja träd efter låg pollenhalt, att de är 

utan taggar eller inte är giftiga, av säkerhetsskäl för människorna som vistas i dessa 

miljöer. Vissa hävdar att pollenaspekten inte är något att ta hänsyn till eftersom ett 

björkpollen ofta flyger längre än 20 mil och att vi då kommer att ha pollenpåverkad 

miljö oavsett om vi väljer pollensnälla träd
184

.  

Härdiga träd för sjukhusmiljöer och känsliga platser 

Betula pendula ’Dalecarlia’, Ornäsbjörk 
185

 

 

För mer information om ovanstående träd, se bilaga ett. 
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8. Diskussion 

 
För att underlätta valet av träd bör man börja med att ta reda på platsens förutsättningar, 

trädets tänkta funktion samt eventuella önskemål från beställaren. Dessa tre punkter utgör 

grunden som trädvalet bör baseras på. I vilken ordning man prioriterar dessa är det enskilda 

fallet som avgör. Detta kan vara en lång och komplex process, speciellt om dessa tre punkter 

talar mot varandra. Då kan det vara svårt att veta vad som bör prioriteras över något annat, 

men genom kunskap och erfarenhet kan det bli lättare att göra. Denna prioritering kan i vissa 

fall vara högst personlig. Utifrån enkätsvaren och läst litteratur verkar trädväljare prioritera 

olika trots att platserna liknar varandra. Det kan bero på att det är en bred yrkeskår som är 

inblandad när träd ska väljas och på så vis tar man sig an frågan med olika förkunskap och 

förhållningssätt. Erfarenhet av sina egna och andras lyckanden respektive misslyckanden kan 

även spela roll. 

 

Viktiga faktorer när det gäller platsens förutsättningar är storlek på platsen (både under och 

över mark), önskad succession till slutresultatet uppnås, målsättning med platsen och trädet, 

önskad karaktär, zonangivelse, mark- och klimatförhållanden, om platsen är utsatt för 

sabotage och slitage samt tillgång på, för platsen, önskad trädstorlek hos plantskolorna.  

När man har tagit reda på platsens förutsättningar, trädets tänkta funktion och beställarens 

önskemål har man en bild över vad för typ av träd som skulle vara lämpligt. Då letar man 

efter träd som motsvarar kriterierna. Det är då viktigt att vara medveten om trädets 

vattenkonsumtion, etableringsförmåga, stam- och kronbyggnad, ålder, kronform, känslighet 

för salt, mottaglighet för sjukdomar/skadegörare och nedskräpning. Det kan ibland vara svårt 

att hitta ett träd som passar perfekt för platsen. Då kan det vara behövligt att prioritera vilka 

aspekter som ska komma i första hand. Vad som anses viktigt kan bero på samma sak som i 

ovanstående stycket. Det kan även där röra sig om ett personligt intresse. Har man till 

exempel ett estetiskt sinnelag kan det vara lätt att förlusta sig i den estetiska karaktären. Men 

istället bör man fokusera på vad som fungerar och passar platsen i övrigt och se de estetiska 

värdena som ett plus. 

 

Det som gör valet ännu svårare är att det inte finns svar på alla aspekter som man behöver 

vara medveten om i befintlig träd- och trädgårdslitteratur. Två exempel på detta är trädets 

vattenkonsumtion och rotvolym. I de två aspekterna har det inte funnits någon information 

överhuvudtaget. Efter samtal med Tomas Lagerström om detta blev det uppenbart att det finns 

glapp i nuvarande kunskapsbank. Detta är beklagligt eftersom det är en så pass viktig aspekt i 

trädvalet. Hur ska man då som nybörjare utan erfarenhet kunna hitta ett lämpligt träd på egen 

hand? Trots att det inte har gått att svara på alla frågor som ställts, är det inte ett misslyckande 

för mig. Däremot har arbetet påvisat och uppmärksammat brister i nuvarande och befintlig 

kunskap om träd. Tomas Lagerström hänvisar till viss del till pågående tysk forskning som 

kommer att beröra olika träds rotvolym. Däremot, med de fakta jag har, verkar det inte hända 

något på vattenkonsumtionsfronten. Där behövs det mer forskning för att undvika misstag och 

därmed kunna förhindra träddöd. 

 

Träd används på en mängd olika platser och exempel på ”typplatser” har inte varit något 

problem att hitta. De ”typplatser”, utifrån litteraturen, där träd används är i soliga, skuggiga, 

vindutsatta, värmeutsatta, saltutsatta och översvämningsdrabbade lägen. Utöver detta finns det 

olika jordar där träd växer, så som sandiga, näringsfattiga och torra jordar; leriga, näringsrika 

och fuktiga jordar och sura eller basiska jordar. För att få en mer allsidig kartläggning över 

var träd används kikade jag på träd i mänskliga miljöer. Med hjälp av egna erfarenheter och 

litteraturstudier visade det sig att träd används i stadsmiljö (väldigt omfattande), 
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parkeringsplatser och i diverse känsliga miljöer. Naturligtvis finns det fler platser där träd 

används, exempel på det är kyrkogårdar, bostadsträdgårdar, olika typer av jordar som mo och 

mjäla. Det finns också många kombinerade lägen där platsen karaktäriserats av två lika stora 

odlingsfaktorer.  

 

Till varje ”typplats” finns föreslagna träd och för att få en mer komplett bild av varje träd 

hänvisar jag till växtbeskrivningarna i bilaga ett. I denna bilaga finns sammanställt de 

föreslagna träden och deras egenskaper att ta hänsyn till. Det är inte täckande eftersom fakta i 

vissa fall inte har kunna hittats, men det ger ändå en någorlunda klar bild över trädet. Det är 

även viktigt att poängtera att de träd som getts som förslag är inget annat än förslag. Det finns 

med all säkerhet fler träd som passar in på de nämnda ståndorterna. Utifrån litteraturen är det 

de träd som finns, men hade en trädgårdsmästare i yrkeslivet fått säga sitt hade det säkert 

framkommit fler arter och sorter. Dessutom är det nya arter och sorter på intåg, så det gäller 

att hålla sig uppdaterad om man vill hänga med i svängarna. E-plantsystemet är en god källa 

för nya och odlingsdugliga träd. Sen är det bra att komma ihåg att träd är levande material, 

som trots ett medvetet val och goda förutsättningar gör som de själva vill och ibland inte alls 

som vi människor tänker ut att de ska göra. 

 

De källor som använts är först och främst tryckt materiel. Jag har aktivt försökt hålla mig 

borta från internet då det som publiceras på internet inte är lika tillförlitligt. Källorna är 

överlag samstämmiga men i vissa fall har det funnits skiljaktigheter. Ett exempel på detta är 

vilket träd som trivs på vilken plats. Det var till en början svårt att förhålla sig till. Majoritet 

hos källorna fick avgöra. De fall där det har varit skiljaktigheter i källorna samt avsaknad av 

majoritet, har trädet ifråga strukits. Det kan medföra att vissa användbara träd har strukits på 

grund av att det inte har gått att bedöma vilken källa som är mest tillförlitlig. Mängden av 

källor och det aktiva användandet av dem i kombination med verklighetskontakt i form av 

enkäterna gör att arbetet är objektivt. Alla källor har behandlats noggrant. 

 

Det hade kunna varit bättre med fler enkätsvar. Det hade gett en bredare och en mer rättvis 

bild av hur man väljer träd, men samtidigt är det möjligt att resultatet hade blivit spretigare 

och svårare att få grepp om. Den bild som presenteras i arbetet är lätt att följa och kan lätt 

appliceras på olika ställen. Hade det funnits ännu mer att ta hänsyn till, vilket fler enkätsvar 

skulle kunna ha bidragit med, kan det ha blivit alldeles för mycket för att det skulle vara ett 

användbart verktyg i yrkeslivet. Lagom är nog bäst. De som svarat på enkäten är oerhört 

kunniga med gedigen erfarenhet men det ska beaktas att båda är i grund och botten utbildade 

landskapsarkitekter. Det skulle ha varit intressant med människor som arbetar med träd och 

trädval fast har en annan utbildning. Vad skulle en trädgårdsmästare i yrkeslivet ha sagt? En 

personlig teori är att svaret hade varit liknande i grunden eftersom det nämnda 

tillvägagångssättet angående trädväljandet verkar vara både naturligt och allmänt. Därutöver 

personliga erfarenheter vilka på förhand är omöjligt att förutspå. Sen kan det spela roll var 

personen är yrkesverksam. En jämtlänning tar nog hellre upp snötryck som en viktig aspekt än 

en uppsalabo, helt enkelt för att det ligger närmare till hands och är viktigare att ta hänsyn till 

på mer snöutsatta platser.  

 

Att välja träd är långt mer komplicerat och omfattande än jag först trodde. Om jag hade vetat 

hur det låg till skulle jag inriktat mig på en facett av valet, till exempel träds ålder, succession, 

vattenkonsumtion eller varför inte för en specifik plast som en parkeringsplats. Detta arbete 

kan ge en överblick över ämnet men det går inte på djupet. 
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9. Slutord 
 

I detta slutord vill jag dela med mig av min vördnad och stora passion. Om det inte har 

förmedlats tidigare så vill jag berätta att träd är bland det största och viktigaste som finns för 

mig. Jag är född och uppvuxen med skogen som närmsta granne. Skogen har format mina 

barndomsdagar och fyllt dem med oändlig mängd lek. Jag har klättrat i träden, byggt små djur 

av kottar och byggt en hel drös med kojor. Marken täcktes av harsyra som alltid bad om att bli 

smakad på och vände jag blicken uppåt såg jag de enorma granarna som alltid vaggade sakta 

med vinden. Bland träden i skogen har jag alltid känt mig hemma. 

 

Barndomen tog jag med mig till skolbänken. Bland frön, jord och skitiga naglar har jag fått 

lära mig mer om mina barndomsvänner, träden. Kottedjuren med små ben har fått läggas på 

hyllan och istället har jag ägnat mig åt att ta reda på och sammanställa svartvit fakta till tentor 

och i slutändan en omfattande akademisk rapport. Min relation till träd har definitivt växt och 

utvecklats.  

 

Vid ett tillfälle i somras använde jag mig av den svartvita fakta jag lärt mig i skolbänken. Jag 

och min blivande sambo planterade ett litet träd. Valet hade fallit på en ynklig oxel som bara 

var 3-4dm hög och bestod av en tunn stam utan grenar. Vi planterade med omsorg och om allt 

går som planerat kommer denna lilla oxel bli betydligt större och både växa om och överleva 

oss, våra eventuellt kommande barn och barnbarn. Det kommer bli ett utmärkt klätterträd och 

dessutom producera bär som med ett barns fantasi blir minst lika goda leksaker som mina 

gamla kottdjur. Jag kommer att få se den lilla oxeln växa och förhoppningsvis kommer den 

betyda lika mycket för mina framtida barn som granarna och äppelträdet på min pappas gård 

har gjort för mig. Det tycker jag är ofattbart häftigt. 

 

Jag skulle vilja tacka min handledare Anna Lindvall, min kära mamma Lena Hedin och mina 

klippor i trädgårdsmästarvärlden, Jenny Helsing och Tove Lindström. Genom inspiration, 

peppning och pekpinnar har ni hjälpt mig att få detta arbete intressant, korrekt och läsvärt.



 27 

10. Källförteckning 

 

Tryckta 

A-C. & D. Rosenholm, 2006, Trädgårdsdesign för en vackrare hemträdgård, Albert Bonniers 

förlag 
 

C. Sehlin, M. & B. Hansson, 2005, Allt om trädgård planering växter skötsel, Natur & Kultur 
 

D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII 
 

I. Palmstierna & B. K. Johansson, 1999, Träd och buskar i trädgården, Ica bokförlag, Andra 

utgåvan 
 

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 
 

R. Bengtsson, 2000, Stadsträd A-Z, AB Svensk Byggtjänst 
 

R. Bengtsson, 2003, Välja träd och buskar, Riksförbundet Svensk Trädgård 

 

Elektroniska 

Abiotisk, Aggregat, Biotisk, Fysiologisk, Habitat, Morfologi och Ståndort, http://www.ne.se/, 

Nationalencyklopedin (2010-11-23) 
 

A. Hagberg, Växtförädlingsmetodikens och försöksteknikens utveckling, Kungliga skogs- och 

lantbruksakademin, 

http://www.kslab.ksla.se/pdftexter/Vaxtforadlingens%20historia/utveckling/Hagberg/Hagberg

.pdf (2010-11-20) 
 

Klibbal, http://www.eplanta.com/Alnus_glutinosa_fk_Fyris_E_.asp, E-planta, (2010-11-20) 
 

SLU info/redaktionen, 1984 Växteko, Saltskador på träd, 

http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM, (2010-11-16) 
 

T. Grönwald, 2008, En kvalitativ undersökning av träd i stadsmiljö i Uppsala -problematik 

och rekommendationer, Instutionen för stad och land SLU http://ex-

epsilon.slu.se:8080/archive/00002636/01/kandidatarbetet_som_pdf8.pdf (2010-11-20) 
 

T. Lagerström, Urval av träd för anpassad funktion och effektiv förvaltning, Instutionen för 

stad och land SLU, 

http://www.movium.slu.se/kurser/dokument/Tomas%20Lagerstr%C3%B6m%2023%20mars.

pdf (2010-11-19) 

 

Lär känna din jord, http://www.odla.nu/artiklar/din_jord.shtml, Odla – din trädgård på nätet 

(2010-11-22) 

 

http://www.kslab.ksla.se/pdftexter/Vaxtforadlingens%20historia/utveckling/Hagberg/Hagberg.pdf
http://www.kslab.ksla.se/pdftexter/Vaxtforadlingens%20historia/utveckling/Hagberg/Hagberg.pdf
http://www.eplanta.com/Alnus_glutinosa_fk_Fyris_E_.asp
http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM
http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002636/01/kandidatarbetet_som_pdf8.pdf
http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002636/01/kandidatarbetet_som_pdf8.pdf
http://www.movium.slu.se/kurser/dokument/Tomas%20Lagerstr%C3%B6m%2023%20mars.pdf
http://www.movium.slu.se/kurser/dokument/Tomas%20Lagerstr%C3%B6m%2023%20mars.pdf
http://www.odla.nu/artiklar/din_jord.shtml


 28 

Muntliga 

T. Lagerström, Universitetslektor vid SLU, Enkät/Intervju 2010-11-09,10 

 

M. Åkerblom, Landskaparkitekt, Enkät 2010-11-17 

 

Reflektioner och observationer från praktik hos Trädmästarna Stockholm 2010- 09, Daniel 

Daggfeldt. 

 



 29 

Bilaga 1, Växtbeskrivningar 

 

Nedan följer utförligare beskrivningar av de föreslagna träden. Beskrivningarna är inte 

täckande, då information inte har hittats. 

 

A_____________________________________________________________________ 

 

Vetenskapligt namn: Acer campestre (fk UPPSALA E) 

Svenskt namn: Naverlönn 

Härdighet: zon 4 

Succession: Långsamväxande  

Jord: Tålig, torrt och väldränerad 

Klimat: Sol – halvskugga, vindtålig 

Höjd: 7-10m 

Bredd: 6-8m 

Rötter:  

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Lätt  

Stam- och kronbyggnad: Flerstammig 

Ålder:  

Kronform: Bred konformad 

Känslighet för salt: Tålig 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga:  

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks 

 

Vetenskapligt namn: Acer negundo (fk ALNARP E) 

Svenskt namn: Asklönn 

Härdighet: zon 5 

Succession: Snabbväxande 

Jord: Tålig, klarar av dålig dränering 

Klimat: Tålig, sol - halvskugga, vindtålig 

Höjd: 10-12m 

Bredd: 10-12m 

Rötter:  

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Lätt 

Stam- och kronbyggnad: Starka grenfästen  

Ålder:  

Kronform: I början smalt och pyramidalt och senare bredare och lättrundad krona 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga:  

Övrigt: Känslig för djup plantering och som barrotsplanta 

Tillgång: Billbäcks 
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Vetenskapligt namn: Acer pensylvanicum 

Svenskt namn: Amerikansk strimlönn 

Härdighet: zon 4 

Succession: 

Jord: Tålig, utvecklas bäst vid god tillgång på fukt 

Klimat: Tålig, föredrar sol – halvskugga 

Höjd: 3-6m 

Bredd: 3-4m 

Rötter: 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Lätt 

Stam- och kronbyggnad: Flerstammigt, kräver uppbyggnadsbeskärning 

Ålder: 

Kronform:  

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga: Genomsläpplig 

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks 

 

Vetenskapligt namn: Acer platanoides (fk ULTUNA E)  

Svenskt namn: Lönn 

Härdighet: zon 5 

Succession: Snabbväxande till en början men blir långsammare med tiden 

Jord: Tålig, kräver väldränerat 

Klimat: Sol - halvskugga 

Höjd: 20-25m 

Bredd: 12-15m 

Rötter: Kraftiga och djupgående 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Lätt 

Stam- och kronbyggnad: Genomgående stam, tidigt förgrenad med kraftiga grenar 

Ålder: Upptill 150år 

Kronform: Till en början långsmalt och blir rundare med tiden 

Känslighet för salt: Känslig
186

 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare: Inte utsatt, men ibland tjärfläcksjuka, 

lönnmjöldagg/gallkvalster, stritar, skinnbaggar (stinkflyn) 

Nedskräpning: Ibland honungsdagg
187

 

Skugga: Tät 

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks 

 

Vetenskapligt namn: Acer tataricum 

Svenskt namn: Rysk lönn 

Härdighet: zon 5 

Succession: Snabbväxande 

Jord: Tålig, väldränerat 

                                                 
186

 http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM 
187

 D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII, sid 44 
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Klimat: Tålig, sol 

Höjd: 4-6m 

Bredd: 3-5m 

Rötter:  

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Ofta flerstammig och grentät krona med tätt lövverk 

Ålder:  

Kronform: Oregelbunden, lätt rundad 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga: Tät 

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks 

Intressanta sorter:  Ginnalalönn Acer tataricum ssp. ginnala fk UPPSALA E  

 

 

Vetenskapligt namn: Aesculus hippocastanum 

Svenskt namn: Hästkastanj 

Härdighet: zon 4-5 

Succession:  

Jord: Gärna fuktigt 

Klimat: Sol och vindtålig 

Höjd: 20-25m 

Bredd: 15-20m 

Rötter:  

Vattenkonsumtion: Stort 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Flera och grova uppåtriktade grenar 

Ålder:  

Kronform:  

Känslighet för salt: Känslig
188

 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: Släpper kastanjenötterna 

Skugga: Tät 

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks och Eriksbo 

 

 

Vetenskapligt namn: Alnus glutinosa (fk FYRIS E) 

Svenskt namn: Klibbal 

Härdighet: zon 5 

Succession: Växer till en början mycket långsamt för att sedan bli snabbväxande 

Jord: Tålig, men gärna fuktig 

Klimat: Sol - halvskugga 

Höjd: 12-15m 

Bredd: 6-8m  

                                                 
188

 http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM 
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Rötter: Kraftiga sidorötter och är vidsträckt. Kvävefixerande 

Vattenkonsumtion: Omtvistad, troligtvis behöver den bara mycket vatten för att gro 

Etableringsförmåga: Svår 

Stam- och kronbyggnad: Genomgående stam med horisontella grenfästen och svaga 

grenar 

Ålder: Relativt ung. 

Kronform: Långsträckt och jämn bred, friväxande så påminner den om ekens form 

Känslighet för salt: Tålig 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare: Inte utsatt, men kan få märgfläcksjukan, 

rothalsröta/gallkvalster, albladloppa, allövbagge 

Nedskräpning: Släpper kottar och pollen 

Skugga:  

Övrigt: Känslig provenienskälla och känsliga barrotsplantor 

Tillgång: Billbäcks 

Intressanta sorter:  Pelaral, Alnus glutinosa ’Pyramidalis’ 

 

Vetenskapligt namn: Alnus incana (fk DEJE E) 

Svenskt namn: Gråal 

Härdighet: zon 7 

Succession: Snabb- och starkväxande 

Jord: Tålig 

Klimat: Tålig 

Höjd: 12-15m 

Bredd: 5-7m 

Rötter: Ytliga och vidsträckta. Kvävefixerande. 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Svår  

Stam- och kronbyggnad: Genomgående men krokig stam med många svaga grenar 

Ålder: 150-200 år 

Kronform: I början pyramidal senare rundad 

Känslighet för salt: Tålig 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: Släpper kottar och pollen 

Skugga:  

Övrigt: Känslig som barrotsplanta 

Tillgång: Billbäcks 

Intressanta sorter:  Flikbladig gråal, Alnus incana, ’Laciniata’ 
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B_____________________________________________________________________ 

  

Vetenskapligt namn: Betula pendula (fk FINLAND E) 

Svenskt namn: Vårtbjörk 

Härdighet: zon 7 

Succession: Snabbväxande till en början, blir långsammare med åren  

Jord: Tålig, men trivs bra på näringsfattiga och torra jordar 

Klimat: Sol, vindtålig 

Höjd: 15-20m 

Bredd: 6-7m 

Rötter: Ytliga och utbredda 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Svår 

Stam- och kronbyggnad: Genomgående stam, kan behöva stammas upp  

Ålder: Upptill 300år 

Kronform: Långsmal med hängande grenspetsar 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: Släpper frön och pollen 

Skugga: Varierande, både kompakt och genomsläpplig 

Övrigt: Känslig som barrotsplanta och proviens 

Tillgång: Billbäcks och Eriksbo 

Intressanta sorter: Ornäsbjörk Betula pendula ’dalecarlia’ 

  Hängbjörk Betula pendula ’tristis’ 

  Tårbjörk Betula pendula’youngii’ 

 

Vetenskapligt namn: Betula pubenscens 

Svenskt namn: Glasbjörk 

Härdighet: zon 7 

Succession:  

Jord: Tålig, men helst näringsrik, fuktig och väldränerad men tål stunder av dränkning 

Klimat: Sol 

Höjd: 20-25m 

Bredd: 8-10m 

Rötter: Ytliga och utbrett 

Vattenkonsumtion: Stor 

Etableringsförmåga: Svår  

Stam- och kronbyggnad: Genomgående stam, kan behöva stammas upp 

Ålder:  

Kronform: Långsträckt och uppåtsträvande 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga: Varierande, både kompakt och genomsläpplig 

Övrigt: Känslig som barrotsplanta 

Tillgång: Billbäcks och Eriksbo 

Intressanta sorter:  Betula pubescens ’rubra’ 
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C_____________________________________________________________________ 

 

Vetenskapligt namn: Carpinus betulus (fk STENSHUVUD / (CARIN) E) 

Svenskt namn: Avenbok 

Härdighet: zon 4 

Succession: Växer långsamt till en början och blir sedan snabbare 

Jord: Tålig, föredrar lerjord men trivs även på grovkornigare jordar 

Klimat: Tålig, klarar av sol, skugga och vindutsatta lägen 

Höjd: 15-18m 

Bredd: 8-10m 

Rötter: Beror på markförhållandena, antingen djupgående eller ytligt 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Lätt 

Stam- och kronbyggnad: Ofta flera krokiga stammar (skickar stubbskott) 

Ålder: 80-90 år 

Kronform: Bred och rundad 

Känslighet för salt: Tålig 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare: 

Nedskräpning: 

Skugga: Tät 

Övrigt: Känslig som barrotsplanta 

Tillgång: Billbäcks 

Intressanta sorter:  Pyramidavenbok Carpinus betulus ’Fastigiata’ Bredare krona 

 

 

Vetenskapligt namn: Corylus colurna  

Svenskt namn: Turkhassel 

Härdighet: zon 4 

Succession:  

Jord: Tålig men föredrar lerhaltig jord med bra dränering 

Klimat: Sol - halvskugga 

Höjd: 15-20m 

Bredd: 10-15m 

Rötter:  

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Svår  

Stam- och kronbyggnad: Genomgående stam med trubbiga grenvinklar 

Ålder:  

Kronform: Pyramidal 

Känslighet för salt: Känslig 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare: Inte utsatt.  

Nedskräpning: 

Skugga:  

Övrigt: Känslig som barrotsplanta och djup plantering 

Tillgång: Billbäcks 

 

Vetenskapligt namn: Crataegus grayana/intricata 

Svenskt namn: Häckhagtorn / Scharlakanshagtorn / Amerikansk hagtorn 

Härdighet: zon 6-7-8 

Succession: Snabbväxande 
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Jord: Tålig, men gärna näringsrikt 

Klimat: Sol-halvskugga, vindtålig 

Höjd: 3-5m 

Bredd: 2,5-4m 

Rötter: Långa och ganska oförgrenade 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Svår 

Stam- och kronbyggnad:  

Ålder: mer än 300år 

Kronform: Utbredd 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga:  

Övrigt:  

Tillgång:  

 

 

Vetenskapligt namn: Crataegus monogyna  

Svenskt namn: Trubbhagtorn 

Härdighet: zon 5 

Succession:  

Jord: Tålig men gärna näringsrikt 

Klimat: Sol - halvskugga, vindtålig 

Höjd: 4-7m 

Bredd: 4-7m 

Rötter: Långa och ganska oförgrenade 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Svår 

Stam- och kronbyggnad: Kort stam (ibland flerstammig), lågt ansatt och kvistig krona  

Ålder: Flera hundra år 

Kronform: Rundad krona 

Känslighet för salt:  

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare: Päronpest 

Nedskräpning: 

Skugga: Tät 

Övrigt:  

Tillgång:  
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F_____________________________________________________________________ 

 

Vetenskapligt namn: Fagus sylvatica (fk GOTTÅSA E) 

Svenskt namn: Bok 

Härdighet: zon 4 

Succession: Växer långsamt 

Jord: Tålig, sand, mo och lerhaltiga jordar 

Klimat: Tålig, klarar av skugga mycket bra men föredrar ljusa lägen 

Höjd: 20-25m 

Bredd: 15-20m 

Rötter: Ytligt med kraftiga sidorötter 

Vattenkonsumtion: Hög 

Etableringsförmåga: Känslig som ung, och kräver noggrann etablering 

Stam- och kronbyggnad: Rak och genomgående stam med horisontella grenvinklar 

Ålder: 120-160år, men kan bli 300-400år 

Kronform: Hög och omfångsrik 

Känslighet för salt: Känslig
189

 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare: Hjärtbladmögel, bokkräfta, beech bark 

disease/Gallkvalster, bokbladlus, boksköldlus, björkfrostmätare. 

Nedskräpning: 

Skugga: Tät: 

Tillgång: Billbäcks och Eriksbo 

Intressanta sorter:  Hängbok, Fagus sylvatica ‘pendula’ 

                  Hängblodbok, Fagus sylvatica ‘purpurea pendula’ 

 

 

Vetenskapligt namn: Fraxinus excelsior 

Svenskt namn: Ask 

Härdighet: zon 5 

Succession: Snabbväxande till en början, lugnar ner sig och slutar växa vid 100års ålder 

Jord: Fuktig, näringsrik 

Klimat: Sol, vindtålig 

Höjd: 25-30m 

Bredd: 12-15m 

Rötter: Djupgående pålrot och ytliga, vidsträckta rötter 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Högt ansatt krona, gles. 

Ålder: Ungerfär 250år 

Kronform: Oregelbunden och lite spretig 

Känslighet för salt: Tålig 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: Släpper frön 

Skugga: Genomsläpplig 

Övrigt: Sen lövsprickning och tidig fällning. Betas ej av vilt.  

Tillgång: Eriksbo 

Intressanta sorter:  Hängask, Fraxinus excelsior ’pendula’ 

                                                 
189

 SLU info/redaktionen (1984), http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM, 

(2010-11-16) 

http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM
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J_____________________________________________________________________ 

 

Vetenskapligt namn: Juniperus communis ’Vemboö’ E 

Svenskt namn: En 

Härdighet: zon 5 

Succession:  

Jord: Tålig 

Klimat: Sol 

Höjd: 3-5m 

Bredd: 0,5m 

Rötter: Grund pålrot med vidsträcka sidorötter 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Flerstammig 

Ålder:  

Kronform: Samlad pelarformad 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga:  

Övrigt: Känslig för luftföroreningar  

Tillgång: Billbäcks 

 

 



 38 

P_____________________________________________________________________ 

  

Vetenskapligt namn: Picea abies 

Svenskt namn: Gran 

Härdighet: zon 8 

Succession: Långsam de första 15åren, därefter snabbare för att sedan bli långsam. 

Jord: Tålig, fuktigt 

Klimat: Sol 

Höjd: 25-30m 

Bredd: 6-8m 

Rötter: Ytliga och vidsträckta 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Genomgående stam  

Ålder: 250-350år 

Kronform: Smalt pyramidal 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga: Smal, tät 

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks 

 

Vetenskapligt namn: Picea glauca 

Svenskt namn: Vitgran 

Härdighet: zon 6 

Succession:  

Jord: Tålig, fuktigt 

Klimat: Sol 

Höjd: 12-15m 

Bredd: 6-8m 

Rötter: Ytliga och vidsträckta 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Genomgående stam  

Ålder:  

Kronform: Pyramidal 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga:  

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks  

 

 

Vetenskapligt namn: Pinus nigra 

Svenskt namn: Svarttall 

Härdighet: zon 4 

Succession: Växer fort som ung, långsammare som äldre 

Jord: Tålig, väldrenerat 
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Klimat: Sol, vind- och avgastålig 

Höjd: 15-20m 

Bredd: 8-10m 

Rötter: Kraftiga och djupgående 

Vattenkonsumtion: Låg 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Genomgående stam med horisontella grenar 

Ålder: 250år 

Kronform: I början konformad och senare skärmformad krona 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: Tappar barr och kottar 

Skugga: Genomsläpplig  

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks 

 

Vetenskapligt namn: Pinus sylvestris 

Svenskt namn: Tall 

Härdighet: zon 7 

Succession: Växer fort som ung, långsammare som äldre  

Jord: Tålig, väldränerat 

Klimat: Sol, vindtålig 

Höjd: 25-30m 

Bredd: 8-10m 

Rötter: Kraftiga och djupgående 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Genomgående stam med horisontella grenvåningar 

Ålder: Ungefär 250år 

Kronform: Varierande och oregelbunden, men i norr oftast lång och smal, i söder mer 

kompakt 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: Tappar barr och kottar 

Skugga: Genomsläpplig 

Övrigt:  Provienskänslig 

Tillgång: Billbäcks och Eriksbo 

Intressanta släktingar: Tall, Pinus sylvestris ’Watereri’ 

 

 

Vetenskapligt namn: Populus alba ’nivea’ 

Svenskt namn: Silverpoppel  

Härdighet: zon 4 

Succession: Snabbväxande 

Jord: Tålig, föredrar näringsrikt och fuktigt, skjuter fler rotskott i torra lägen 

Klimat: Sol, vindtåligt 

Höjd: 12-15m 

Bredd: 10-12m 

Rötter: Kraftiga, tar sig in i ledningar och lyfter markbeläggningar  

Vattenkonsumtion: 
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Etableringsförmåga: Lätt 

Stam- och kronbyggnad: Oregelbunden 

Ålder:  

Kronform: Bred och oregelbunden 

Känslighet för salt: Tålig 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga:  

Övrigt: Kan planteras djupare än de står i plantskolan 

Tillgång: Billbäcks 

 

Vetenskapligt namn: Populus nigra 

Svenskt namn: Svartpoppel / Pyramidpoppel 

Härdighet: zon 4 

Succession: Snabbväxande 

Jord: Näringsrik och fuktig 

Klimat: Sol, vindtålig 

Höjd: 20-25m 

Bredd: 3-4m 

Rötter: Kraftiga, tar sig in i ledningar och lyfter markbeläggningar 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Lätt  

Stam- och kronbyggnad: Få vertikala huvudgrenar och oförgrenade sidogrenar  

Ålder:  

Kronform: Skärmlik 

Känslighet för salt: Tålig 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga:  

Övrigt: Skjuter rotskott 

Tillgång: Billbäcks och Eriksbo 

Intressanta släktingar: Balsampoppel, Populus balsamifera 

    Jämtlandspoppel, Populus balsamifera ’elongata’ 

 

 

Vetenskapligt namn: Prunus padus 

Svenskt namn: Hägg 

Härdighet: zon 7 

Succession: Snabbväxande 

Jord: Tålig, fördrar näringsrikt och fuktigt 

Klimat: Tålig, skugg- och vindtålig 

Höjd: 8-12m 

Bredd: 4-8(-10)m 

Rötter: Ytliga och vidsträckta 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Lätt 

Stam- och kronbyggnad: Flerstammigt, ofta tunna och hängande grenar. 

Ålder: 60 – 80 år 

Kronform: Mångformigt 

Känslighet för salt: 



 41 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare: Utsatt, speciellt häggspinnarmal. Pungsjuka, 

häggrost, bladfläcksjuka/Gallkvalster och havrebladlus 

Nedskräpning: 

Skugga: 

Tillgång: Billbäcks och Eriksbo 

Övrigt: Betas inte av vilt 

Intressanta sorter:  Nordhägg, Prunus padus ssp. Borealis ’Laila’ E 

  Blodhägg, Prunus padus ’Colorata’ 

 

Vetenskapligt namn: Prunus sargentii 

Svenskt namn: Bergskörsbär 

Härdighet: zon 4 

Succession:  

Jord: Tålig, men gärna näringsrikt och fuktigt 

Klimat: Sol 

Höjd: 9-12m 

Bredd: 7-9m 

Rötter:  

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Uppåtsträvande grenbyggnad  

Ålder:  

Kronform: Oregelbunden men rundad 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga:  

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks 

 

 



 42 

Q_____________________________________________________________________ 

 

Vetenskapligt namn: Quercus petraea 

Svenskt namn: Bergek 

Härdighet: zon 4   

Succession: Långsamväxande 

Jord: Tålig 

Klimat: Sol - halvskugga 

Höjd: 20-25m  

Bredd: 15-20m 

Rötter: Kraftiga 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:   

Stam- och kronbyggnad: Genomgående stam 

Ålder:  

Kronform: Bred och regelbunden 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: Ekollon 

Skugga:  

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks 

 

Vetenskapligt namn: Quercus robur (fk LINKÖPING / ULTUNA E) 

Svenskt namn: Skogsek 

Härdighet: zon 5  

Succession: Långsamväxande, men med bra förhållanden medelsnabb 

Jord: Tålig, föredrar mullrika lerjordar 

Klimat: Sol, vindtålig 

Höjd: 20-25m 

Bredd: 15-20m 

Rötter: Kraftiga, till en början pålrot och blir med tiden välförgrenat och flexibelt, tål 

föroreningar 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Ganska svår 

Stam- och kronbyggnad: Välförgrenad, ej genomgående stam  

Ålder: Runt 500 år, men upptill 1000år finns 

Kronform: Beror på omgivningarna, friväxande så har den typisk ekform annars mindre 

Känslighet för salt: Tålig 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare: Ekdöden  

Nedskräpning: Släpper ekollon 

Skugga: Genomsläpplig 

Övrigt: Känslig som barrotsplanta och för djup plantering 

Tillgång: Billbäcks 

Intressanta sorter: Pyramidek, Quercus robur fastigiata ’Alnarp’ 

  Pyramidek, Quercus robur fastigiata ’Fastigiate Koster’ 

 

Vetenskapligt namn: Quercus rubra 

Svenskt namn: Rödek 

Härdighet: zon 5 
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Succession: Långsamväxande men med bra förutsättningar  

Jord: Tålig 

Klimat: Sol, vindtålig 

Höjd: 20-25m 

Bredd: 20-25m 

Rötter: Kraftiga, till en början pålrot och blir med tiden välförgrenat och flexibelt, tål 

föroreningar 

Vattenkonsumtion:  

Etableringsförmåga: Ganska svår  

Stam- och kronbyggnad: Kort stam, låg ansatt krona och horisontella sidogrenar  

Ålder:  

Kronform: Bred, oregelbunden 

Känslighet för salt: Tålig 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga: Tät 

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks  

 

 



 44 

S_____________________________________________________________________ 

 

Vetenskapligt namn: Salix acutifolia  

Svenskt namn: Spetsdaggvide 

Härdighet: zon 4 

Succession:  

Jord: Tålig 

Klimat: Sol - halvskugga 

Höjd: 4-6m 

Bredd: 4-6m 

Rötter:  

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Stam med gles krona 

Ålder:  

Kronform:  

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga:  

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks  

 

Vetenskapligt namn: Salix caprea ’kilmarnock’  

Svenskt namn: Hängsälg 

Härdighet: zon 5 

Succession: Svagväxande 

Jord: Tålig 

Klimat: Sol - Halvskugga 

Höjd: 1,5-2,5m 

Bredd: 1m 

Rötter:  

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Stam med styva och hängande grenar  

Ålder:  

Kronform: Hängande 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga: Liten 

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks 

 

Vetenskapligt namn: Salix fragilis ’Bullata’  

Svenskt namn: Klotpil 

Härdighet: zon 6 

Succession: Snabbväxande 

Jord: Tålig, fuktigt 

Klimat: Sol  



 45 

Höjd: 8-10m 

Bredd: 8-10m 

Rötter:  

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Lätt 

Stam- och kronbyggnad: Stam med tät och grenig krona  

Ålder:  

Kronform: Rund 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: Tappar genar 

Skugga: Tät och kompakt 

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks och Eriksbo 

 

 

Vetenskapligt namn: Sorbus aucuparia (fk VÄSTERÅKER E)  

Svenskt namn: Rönn 

Härdighet: zon 7 

Succession: Snabbväxande tills trädet börjar blomma 

Jord: Tålig, vindtålig 

Klimat: Sol - halvskugga 

Höjd: 10-15m 

Bredd: 6-8m 

Rötter: Vidsträckta och djupgående 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga: Lätt  

Stam- och kronbyggnad: Tendens till genomgående stam, välförgrenad krona med 

uppåtsträvande grenar  

Ålder: 60 - 80år 

Kronform: Lättrundad 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: Rönnbär 

Skugga:  

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks och Eriksbo 

Intressanta sorter:  Pelarrönn, Sorbus aucuparia ‘fastigiata’ 

 

Vetenskapligt namn: Sorbus austriaca (fk GOTTSUNDA E) 

Svenskt namn: Österrikisk oxel 

Härdighet: zon 5 

Succession:  

Jord: Tålig, föredrar näringsrikjord 

Klimat: Sol – halvskugga, vindtålig 

Höjd: 9-12m 

Bredd: 6-8m 

Rötter: Djupgående, kraftigt och utbrett 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  
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Stam- och kronbyggnad: Genomgående stam och trubbiga grenvinklar 

Ålder:  

Kronform: Rundad, svagt pyramidal 

Känslighet för salt: Tålig 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: Bär som missfärgar och kladdar ner 

Skugga: Tät 

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks 

 

  

Vetenskapligt namn: Sorbus intermedia E 

Svenskt namn: Oxel 

Härdighet: zon 6 

Succession:  

Jord: Tålig, men föredrar lerhaltig, väldränerad och gärna kalkhaltig jord 

Klimat: Sol, vindtålig 

Höjd: 12-15m 

Bredd: 10-12m 

Rötter: Djupgående, kraftigt och utbrett 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Kortstam med välförgrenad krona, sparsam beskärning 

Ålder:  

Kronform: Rundad och symmetrisk 

Känslighet för salt: Tålig 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare: Inte utsatt men kan drabbas av äppleskorv / 

gallkvalster, pilsköldlus, rosenstrit, fruktbladstekel 

Nedskräpning: Bär som missfärgar och kladdar ner 

Skugga: Tät 

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks och Eriksbo 

 

Vetenskapligt namn: Sorbus x thuringiaca ’ Fastigiata’ E 

Svenskt namn: Rundoxel 

Härdighet: zon 5 

Succession:  

Jord: Tålig 

Klimat: Sol - halvskugga 

Höjd: 7-9m 

Bredd: 4-5m 

Rötter: Djupgående, kraftigt och utbrett 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Genomgående stam och krona med många upprätta grenar  

Ålder:  

Kronform: Till en början långsmal för att senare bli rund 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 
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Skugga: Tät 

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks 
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T_____________________________________________________________________ 

 

Vetenskapligt namn: Tilia cordata 

Svenskt namn: Skogslind 

Härdighet: zon 5 

Succession: Växer till en början långsamt, senare går det lite fortare. 

Jord: Tålig, utvecklas bäst vid god tillgång på fukt, väldränerat 

Klimat: Tålig, föredrar sol - halvskugga 

Höjd: 20-25m 

Bredd: 10-15m 

Rötter: Till en början pålrot, sedan sidorötter både ytligt och djupgående 

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Kort och grovstammig. I behov av uppstamning. 

Ålder: Slutar växa vid 150-180år, men kan bli över 800år 

Kronform: Bred och lätt välvd 

Känslighet för salt: Känslig
190

 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare: Bladfläckssjuka/Gallkvalster, 

Lindspinnkvalster, lindbladlus, frostfjäril, lindmätare, lindbladstekel, lindgallmygga 

Nedskräpning: Honungsdagg
191

 

Skugga: Tät 

Övrigt: Rikligt med vattenskott vid beskärning 

Tillgång: Billbäcks 

Intressanta sorter:  Tilia cordata LINN E (’Elin’) 

  Tilia cordata ’Rancho’ 

  Tilia cordata ’Böhlje’ 

  

Vetenskapligt namn: Tilia x europaea  

Svenskt namn: Parklind 

Härdighet: zon 5 

Succession: Växer till en början långsamt, senare går det lite fortare. 

Jord: Tålig, utvecklas bäst vid god tillgång på fukt, väldränerat 

Klimat: Tålig, föredrar sol - halvskugga 

Höjd: 20-25m 

Bredd: 12-18m 

Rötter: Till en början pålrot, sedan sidorötter både ytligt och djupgående 

Vattenkonsumtion:  

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: 

Ålder: Slutar växa vid 150-180år, men kan bli över 800år 

Kronform:  

Känslighet för salt: Tålig, vissa sorter är tåligare än andra 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: Blir lätt angripen av bladlöss som producerar honungsdagg 

Skugga:  

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks 

                                                 
190

 SLU info/redaktionen (1984), http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM, 

(2010-11-16) 
191

 D. Daggfeldt, J. Webb, C.Bernard, Trädvårdsguiden, Stockholm MMII, sid 44 

http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM
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Vetenskapligt namn: Tilia platyphyllos ’Örebro’ 

Svenskt namn: Örebrolind 

Härdighet: zon 4 

Succession:  

Jord: Tålig 

Klimat: Sol – halvskugga, vindtålig 

Höjd: 12-15m 

Bredd: 10-12m 

Rötter:  

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad:  

Ålder:  

Kronform: Brett pyramidal  

Känslighet för salt: Känslig
192

 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga:  

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks 

 

 

Vetenskapligt namn: Thuja occidentalis ’brabant’  

Svenskt namn: Tuja 

Härdighet: zon 4 

Succession:  

Jord: Tålig, föredrar fuktig, näringsrik och väldränerad 

Klimat: Sol, vindtålig 

Höjd: 10-15m 

Bredd: 3-4m 

Rötter:  

Vattenkonsumtion: 

Etableringsförmåga:  

Stam- och kronbyggnad: Genomgående stam  

Ålder:  

Kronform: Konformad 

Känslighet för salt: 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

Nedskräpning: 

Skugga:  

Övrigt:  

Tillgång: Billbäcks och Eriksbo  

Intressanta släktingar: Thuja plicata ’Excelsa’

                                                 
192

 SLU info/redaktionen (1984), http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM, 

(2010-11-16) 

http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM
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Källförteckning 

 

Tryckta 

 

Vetenskapligt namn:  

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

 

Svenskt namn:  

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

 

Härdighet:  

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

 

Succession:  

I. Holmåsen, 1989, Träd och buskar, Interpublishing 

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

R. Bengtsson, 2000, Stadsträd A-Z, AB Svensk Byggtjänst 

 

Jord:  

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

M. & B. Hansson, 2005, Allt om trädgård planering växter skötsel, Natur & Kultur 

 

Klimat:  

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

M. & B. Hansson, 2005, Allt om trädgård planering växter skötsel, Natur & Kultur 

 

Höjd:  

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

 

Bredd:  

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

 

Rötter:  

I. Holmåsen, 1989, Träd och buskar, Interpublishing 

R. Bengtsson, 2000, Stadsträd A-Z, AB Svensk Byggtjänst 

 

Vattenkonsumtion: 

 

Etableringsförmåga: 

R. Bengtsson, 2000, Stadsträd A-Z, AB Svensk Byggtjänst 

 

Stam- och kronbyggnad:  

I. Holmåsen, 1989, Träd och buskar, Interpublishing 

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

R. Bengtsson, 2000, Stadsträd A-Z, AB Svensk Byggtjänst 

 

Ålder: 

I. Holmåsen, 1989, Träd och buskar, Interpublishing 
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Kronform:  

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

R. Bengtsson, 2000, Stadsträd A-Z, AB Svensk Byggtjänst 

  

Känslighet för salt: 

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

M. & B. Hansson, 2005, Allt om trädgård planering växter skötsel, Natur & Kultur 

R. Bengtsson, 2000, Stadsträd A-Z, AB Svensk Byggtjänst 

 

Mottaglighet för sjukdomar/skadegörare:  

M-L. Pettersson & I. Åkesson, 1998, Växtskydd i trädgård, Natur & Kultur / LTs förlag 

 

Nedskräpning: 

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

R. Bengtsson, 2000, Stadsträd A-Z, AB Svensk Byggtjänst 

 

Skugga:  

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

R. Bengtsson, 2000, Stadsträd A-Z, AB Svensk Byggtjänst 

Egna observationer 

 

Övrigt:  

I. Holmåsen, 1989, Träd och buskar, Interpublishing 

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

R. Bengtsson, 2000, Stadsträd A-Z, AB Svensk Byggtjänst 

 

Tillgång: 

K. Billbäck & C. Jacobsen, 2010-2011, Billbäcks produktkatalog, Billbäcksplantskola 

M. Dovrén, 2009, Nya Eriksbo Plantskolas produktkatalog, Nya Eriksbo Plantskola AB 

 

 

Otryckta 

 

SLU info/redaktionen (1984), http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-

05/FLS84-05.HTM, (2010-11-16) 

 

Träd med E-beteckning, http://www.eplanta.com/Alnus_glutinosa_fk_Fyris_E_.asp, E-

planta, (2010-11-20) 

http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM
http://chaos.bibul.slu.se/sll/slu/fakta_landskap/FLS84-05/FLS84-05.HTM
http://www.eplanta.com/Alnus_glutinosa_fk_Fyris_E_.asp
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Bilaga 2, Enkät 
 

 

Hej! 

Till att börja med vill jag rikta ett stort tack till Dig och för din hjälp. Utan din erfarenhet av 

växter, framför allt träd så kommer mitt examensarbete inte bli lika mångsidigt och fasciterat. 

Så, stort tack för att du tar dig tid! 

 

Nedanstående frågor finns till för att dina tankegångar kring träd och trädval ska bli tydlig. 

För att det ska bli lättare för mig att förstå så skulle det vara bra om du beskriver dina 

tankegångar så detaljerat som möjligt. 

 

 

1. Hur går du till väga när du väljer träd? Vad är viktigt att ta hänsyn till? Varför är det viktigt 

att ta hänsyn till just detta? 

 

 

2. Vilka egenskaper hos träden är det värt att ta hänsyn till? Varför just dem? 

 

 

3. Vilka är de svåraste / lättaste lägena att välja träd till? Varför? 

 

 

Tack för att du tog dig tid!  

Vänliga hälsningar Elin Östlund, Trädgårdsmästarprogrammet Högskolan i Gävle 

 

 


