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Sammanfattning 

Många av träden i landskapsparkerna som anlades på artonhundratalet närmar sig nu en ålder på 

omkring tvåhundra år. Genom att titta på olika metoder, lagar och rekommendationer ges en översikt 

som ytligt visar olika metoder som en förening kan använda för att vårda träden i en historisk park. 

Vårdmetoderna gör att trädens liv kan förlängas och därmed förlänga trädens värdefulla roll som 

stämningsgivare, kulturella inslag i historiska miljöer och livsmiljö åt bland annat hotade lav- och 

mossarter. Aktuella lagar och rekommendationer visar att både den internationella och nationella 

synen på vård av träd i historiska parker är eniga. Dokumenten trycker på att underhåll av träden 

samt att helheten som träden ingår i är viktig att ta hänsyn till liksom att grundliga undersökningar 

görs för att säkerställa att träden får rätt förutsättningar och därmed ett långt liv i parkerna. Som 

exempel har Axmar bruks landskapspark valts ut då man där idag jobbar för att få en vårdplan över 

parkens träd. För att förlänga det befintliga växtmaterialets liv ges fyra åtgärdsförslag; kronreducering, 

kronstabilisering, hamling och jordförbättring. I de fall träd ska bytas ut anges stubbskott vara den 

metod som samspelar med lagarna och rekommendationerna som säger att växtmaterialet ska vara i 

enlighet med ursprungligen valda arter. 
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Titel 

Trädvård i historiska landskapsparker. 

Tillvägagångssätt för att bevara äldre träd i historiska parker. 
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1. Inledning 

Under två år av studier vid Trädgårdsmästarprogrammet har min respekt för gamla träd kontinuerligt 

ökat. En önskan har väckts om att förstå de äldre trädens roll idag, en tid tillbaka i historien samt hur 

vi ska bevara dessa fina inslag som uppvuxna träd utgör. Därför har jag valt att skriva mitt 

examensarbete om trädvård i historiska landskapsparker.  

Examensarbetet började med ett telefonsamtal till en förening kallad Hyttan. Föreningen som äger 

och sköter om en historisk landskapspark i Axmar bruk, förklarade att de idag står inför processen att 

vårda och byta träd i parken. 

Vad är det då parkförvaltare som föreningen Hyttan, bör tänka på när de ska vårda och byta träden i 

historiska landskapsparker? 

Det är det jag vill ge en ej så ingående men bred bild av i detta arbete med förhoppning om att det jag 

vaskat fram ska kunna hjälpa föreningar vid de historiska parkerna att ta sig an den viktiga 

vårdnadsprocessen som träden är i behov av. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Den naturliga landskapsparken 

I mitten på 1700-talet började man i Sverige att prata om den naturliga landskapsparkens stil. Genom 

att förfina och förstärka landskapet skulle parkstilens naturligt böljande former av vatten, gångstråk, 

kullar och lummiga träddungar ge känslan av den orörda naturen. En stil som redan tagit England 

med förtjusning. Det var en stil som krävde ytor och pengar. Det hände att hela byar fick flyttas för 

att göra plats åt de paradisinspirerade parkerna. I samband med att parkerna skulle utformas så 

naturligt som möjligt planterades en stor mängd träd, ofta ädellövträd men även barrträd som gran 

och lärk. Tillsammans hade de olika träden en väsentlig karaktär i landskapsparkerna då de bidrog till 

att skapa den utsuddade känslan mellan parken och skogen runt omkring. Naturliga och anlagda 

bäckar gav med sina slingrande former och fall både liv och rörelse. Sjöar och dammar med 

tillhörande öar gav vattenblänk och återspegling av träden, byggnader och himlen. Träden som 

planterades på stora öppna gräsytor klungades ihop för att skapa naturliga dungar. Även små 

byggnader som tempel, paviljonger och eremithus restes både i den omgivande naturen och i parken 

för att ge överraskande vyer. Denna parkstil gav det yttersta utrymmet åt just träd, gräsytor, vatten, 

byggnader och himlen som tillsammans knöts ihop med det omkringliggande landskapet.1 

Nu cirka 200 år efter att parkerna anlagts och träden planterats bör många av dessa träd vara på väg 

att nå sin toppålder och därmed vara i behov av vård. Det är också inte förrän nu som vi kan se den 

prakt som dåtidens formgivare långsamt har skapat. På sidan 14 i Walter Bauers bok Parker, 

trädgårdar, landskap: förnya och bevara från 1990 uttrycker han sig såhär om den engelska parken vid 

Drottningholm: 

 Nu drygt 200 år senare, när lövmassorna hos ekar, lindar, alar, askar, häggar och ett fåtal 

andra inhemska trädslag omsluter speglande dammar, kanaler och öppna gräsfält, kan man 

uppleva den helhet som parkens upphovsman aldrig fick vara med om – bara ana i en vision.2  

                                                   
1 Olausson, Den engelska parken i Sverige, 83, 287. Samt Dunér & Dunér, Den gyllene trädgården, 200. Samt Åkerblom; 
universitetsadjunkt vid institutionen för biologi, Högskolan i Gävle. Föreläsning 2011-11-09. Samt Hobhouse, 
Trädgårdskonstens historia 3000 år, 210, 218, 242. 
2 Bauer, Parker, trädgårdar, landskap, 14. 
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1.1.2 Axmar bruks landskapspark 

I anknytning till många av järnbruken i Mellansverige anlades det på 1800-talet parker i 

landskapsparkens stil. Forsmark, Lövstabruk, Mackmyra liksom Axmar är några av dem.  Axmar som 

ligger nära havet i Hamrånge i Gävleborgs län, fick under senare hälften av 1600-talet ett järnbruk 

med tillhörande attiraljer. Efter två sekel av aktiv järnhantering behövde bruket moderniseras. De nya 

byggnaderna som uppfördes placerades närmare havet och hamnen. I och med den nya placeringen 

lämnades ett utrymme åt en landskapspark som på 1860-talet anlades i samband med skapandet av en 

ny herrgård. Axmar bruks nya herrgård placerades bredvid den damm som tidigare hade haft en 

funktion i järnbrukets drift. Den funktionella dammen omvandlades till en svandamm och blev 

därmed ett naturlikt inslag i landskapsparken.3 

Axmar bruks park har en areal på drygt åtta hektar och utgörs idag som då av en relativt plan markyta 

som under ytan till största del består av storblockig morän. Herrgården finns inte kvar idag men 

parken som fick flera hundra ädellövträd planterade vid anläggandet finns kvar och är öppen för 

allmänheten året runt. Det är den ideella föreningen Hyttan som äger och förvaltar området idag. 

Föreningen planerar idag att skapa en tydlig plan för hur bevarandet av parkens träd kommer att gå 

till. 4 

1.1.3 Kulturreservatet Axmar bruk 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutade år 2011 att Axmars bruksområde ska klassas som ett 

kulturreservat och står därmed under Länsstyrelsens skydd. För att bevara parkens och hela områdets 

värdefulla kulturlandskap skapade Länsstyrelsen en skötselplan. Den beskriver målen för 

bevarandearbetet samt vilka åtgärder som måste genomföras för att målen ska nås. 5 

I samarbetet mellan Länsstyrelsen och Hyttan fokuserar man på de mest akuta delarna i parken där 

trädskötseln är en av flera åtgärder som ligger högt upp på listan. Ebbe Lundqvist som är medlem i 

föreningen Hyttan berättade att föreningens nästa steg är att undersöka träden och skapa en plan för 

hur dem ska skötas och bytas ut. Det arbetet ska påbörjas våren 2013.6 

1.1.4 Mackmyra bruks landskapspark 

Mackmyra bruk i Valbo, Gävleborgs län har en brukspark som även anlades den som en 

landskapspark på 1800-talet. Det var en hästkastanjeallé som var den första detaljen att komma på 

plats i Mackmyras landskapspark, år 1820. Alla träden i allén togs ner 2005 då 27 av de ursprungliga 

hästkastanjerna fanns kvar, dock i mycket dåligt skick då de uppnått en ålder på 150 år. I likhet med 

Axmar bruks förening Hyttan är det en förening kallad Bruksparkens vänner som jobbar för att 

bevara parken i Mackmyra. Erfarenheten som Bruksparkens vänner fått av trädbytet kan vara 

värdefull kunskap för andra parker med liknande agenda, både gällande praktiskt utförande vid 

materialbyte samt att följa aktuella lagar och rekommendationer. 7 

                                                   
3 Axmar bruk. Axmar bruk 1 - Järnriket. Samt Länsstyrelsen Gävleborg. Skötselplan för kulturreservatet Axmarbruk, 4. 
Samt Bauer, Parker, trädgårdar…, 173, 212. Samt Mackmyra brukspark, Tankar kring en park. 
4 Axmar bruk. Axmar bruk 1 - Järnriket. Samt Länsstyrelsen Gävleborg. Skötselplan…, 4, 20. 
5 Hårding; antikvarie, Kulturmiljö och folkhälsa, Länsstyrelsen Gävleborg. Telefonsamtal 2012-11-01. Samt 
Länsstyrelsen Gävleborgs län. Kulturreservat. 
6 Hårding. Telefonsamtal 2012-11-01. Samt Lundqvist; medlem i föreningen Hyttan. Telefonsamtal 2012-10-09. 
7 Lloyd. Mackmyra brukspark, 8. Samt Mackmyra brukspark. Kastanjeallén. 
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1.1.5 Lagar och rekommendationer om historiska parker 

Det finns en lag samt en deklaration som är välciterade i forskning kring parkbevaring i Sverige; 

Florensdeklarationen som är en internationell deklaration och har utfärdats av Icomos samt 

Kulturminneslagen som utfärdats av svenska Riksantikvarieämbetet.8 

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för rätt hantering av kulturmiljön och kulturarvet på 

regional nivå. De ser till att de lagar och skyddsregler som Riksantikvarieämbetet utfärdat för att 

skydda kulturarvet följs. Eftersom Länsstyrelsen följer Kulturminneslagen kommer därför detta 

arbete utgå från Länsstyrelsens skötselplan då lagens delar kring trädvård tas upp i skötselplanen.9 

Florensdeklarationen som utfärdats av Icomos the International Council on Monuments and Sites, 

representeras av en stor bredd av både internationellt och disciplinsomfattade grupper. Tillsammans 

jobbar man på ett tvärvetenskapligt och sektorsövergripande sätt för att bevara historiska 

minnesmärken, fornlämningar, miljöer och kulturlandskap.10 

Deklarationen som utarbetades på 1980-talet är ett tillägg till den tidigare Venedigdeklarationen som 

skapades för att skydda minnesmärken och områden av historiskt intresse. Enligt Venedigdeklarationen 

är det väsentligt att redan på förhand och på internationell nivå bestämma och formulera de principer 

som ska användas vid bevaring och restaurering av de historiska minnesmärkena, dock ska de 

enskilda ländernas egen kultur och tradition tas hänsyn till. I Florensdeklarationen nischas 

principerna till att handla mer konkret om historiska parker och dess levande inslag. Som med sina 25 

artiklar förklarar hur historiska trädgårdsanläggningar bör bevaras och restaureras.11  

Dokumenten är verktyg som hjälper till att hindra att historiska miljöer glöms bort eller vanvårdas. I 

dem framgår det dock inte i detalj hur man praktiskt ska vårda träden i en park, till detta kan metoder 

från litteratur, forskning och tidigare restaureringar vara till hjälp.12 

1.1.6 Trädens värde 

Träden har sedan länge varit en del av människans liv och har gett oss mycket genom sina värdefulla 

egenskaper. Träd kan framkalla känslor inom oss som respekt och vördnad och vi kan känna lugn 

och nära relation till dem. Träden förser luften vi andas med syre och gör den renare då bladen och 

barren absorberar smuts och föroreningar. Träd kan tjäna som insyns- och vindskydd, de minskar 

buller och ger oss skugga. Djur, lavar och svampar gynnas även dem av träden som blir försedda med 

en god livsmiljö, vare sig om träden är levande eller döda. Trädens färgskiftningar ger oss sinneliga 

upplevelser då de återspeglar årstidernas växlingar. Genom att studera trädens placering i våra 

omgivningar kan vi se spår av hur tidigare generationer har levt i närhet till träden. Spåren kan visa sig 

i form av hamlade träd sedan bondesamhället använt de avhuggna vätdelarna som ved och framför 

allt foder åt boskapen.13  

                                                   
8 Florensdeklarationen. Samt Kulturminneslagen. 
9 Riksantikvarieämbetet. Vem gör vad?. 
10 Icomos Sverige. Icomos Sweden. 
11 Florensdeklarationen. Samt Venedigdeklarationen. 
12 Florensdeklarationen. Samt Kulturminneslagen. 
13 Bergman Sucksdorff. Träd. Samt Daggfeldt, Webb, Bernard. Trädvårdsguiden, 6-7. Samt film; Naturvårdsverket; Låt 
gamla träd leva. 
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1.2 Syfte 

Den fråga som detta arbete baseras på är vilka metoder som ansvariga parkförvaltare kan planera för 

och använda sig av vid trädvård i historiska landskapsparker, som exempel används Axmar bruks 

landskapspark. 

För att förstå vad föreningen Hyttan som är ansvariga förvaltare i Axmar bruks park, ska tänka på vid 

bevarandet av träd i en historisk park lyfter arbetet fram aktuella lagar och rekommendationer genom 

Florensdeklarationen och Kulturminneslagen. Den senare behandlas i form av en skötselplan över 

Axmar bruk kulturreservat och är utfärdat av Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Axmar bruks 

landskapspark används som exempel då föreningen där i dagsläget vill arbeta fram en plan för hur 

träden ska tas hand om och bytas ut. 

1.3 Frågeställning 

Huvudfrågan som ställs är; vilka metoder kan parkförvaltarna i Axmar bruks landskapspark planera 

för och använda sig av vid trädvård i historiska landskapsparker? 

För att svara på den frågan har dessa underfrågor formulerats: 

Vilka trädvårdsmetoder förespråkas i litteraturen? 

Vad anges i Axmar bruks skötselplan som grundar sig på Kulturminneslagen, om trädvård i 

parken? 

Vad anges i Florensdeklarationen om trädvård i historiska parker? 

1.4 Metod 

Genom litteratur ges en översikt av olika trädvårdsmetoder lämpliga för historiska parker. 

Mailkonversation med den förvaltningsansvariga föreningen vid Mackmyra bruks landskapspark 

berättar om deras tillvägagångssätt vid trädbyte i parkens allé. Kunskap hämtat från 

Naturvårdsverkets film framhäver olika åtgärder som kan användas för att bevara äldre träd. Med 

hjälp av en enkel fotodokumentation med tillhörande observation ges en bild av hur Axmar bruks 

park ser ut och upplevs idag och då speciellt med fokus på träden och specifikt askallén. 

Telefonsamtal med föreningen Hyttan i Axmar bruk samt med Länsstyrelsen i Gävleborg förklarar 

hur man tillsammans jobbar mot att bevara parkens träd. Efter inläsning av Länsstyrelsens 

skötselplan och Florensdeklarationen ges en bild av dokumentens rekommendationer och 

bestämmelser vid bevarande av träd i historiska miljöer. 

1.5 Avgränsningar 

Axmar bruks landskapspark anlades på 1800-talet i den mellersta delen av Sverige och därför läggs 

fokus på just historiska landskapsparker belägna i Sveriges mellersta region. Ytterligare fokus ligger 

på träden då de har en central karaktär i landskapsparkerna samt vård av träd som uppnått hög ålder 

då detta är aktuellt i många av våra svenska landskapsparker. 
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Bild 1 Kartbild över Axmar bruks landskapspark. 
Bild hämtad från Axmar bruks hemsida. 

2. Resultat 
Resultatdelen är uppdelad i olika delar som först kommer att ge en kort förklaring av trädens roll i 

landskapsparkerna och för att få en bild av Axmar bruks park presenteras sedan bilder och noteringar 

som gjorts under två besökstillfällen i parken. Efter presentationen av Axmar bruks park framhävs de 

delar som behandlar trädvård i den Kulturminneslagengrundande skötselplan från Länsstyrelsen och i 

Florensdeklarationen. För att ge ett verkligt exempel på materialbyte i en historisk landskapspark 

återberättas Mackmyra bruks metod efter mailkonversation med medlemmar i den förvaltande 

föreningen Bruksparkens vänner. Under rubriken Trädvård enligt litteratur ges först en kort förklaring om 

trädens ålder och sedan anges ett urval av metoder som kan användas för att bevara och byta ut äldre 

träd i en historisk park. Metoderna som valts ut är de som föreföll som mest ansedda och frekventa i 

litteraturen. För att ge en närmare bild av träden i Axmar bruk ges till sist en presentation av parkens 

askallé. Här tas bland annat skötselanvisningar från skötselplanen upp.  

2.1 Trädens roll i landskapsparken diskuterades på 17–1800-talet  

Vid parkbevaring är det viktigt att förstå ursprunget till det som ska bevaras. I Magnus Olausson bok 

Den engelska parken i Sverige från 2001, framhävs olika åsikter som diskuterades av 17–1800-talets 

trädgårdsformgivare. I boken framgår det att träden hade en stor roll i landskapsparkerna och det 

lades vikt på både trädens form och färg för att ge planteringarna djup och kontraster. Träden 

planterades till största del artvis då en samplantering med olika trädslag ansågs ge ett brokigt uttryck. 

De artvis uppdelade träden gav parkernas olika delar individuella karaktärer som till exempel en allés 

arkitektoniska likformighet. Uppdelningen skedde även på grund av trädarternas olika ståndortskrav. 

Detta förklaras på sidan 289 i Olaussons bok, där han hänvisar till en tysk-dansk trädgårdsteoretiker 

från 1700-talet som ansåg att alar och pilsorter bör användas där marken är låg och i närhet till vatten 

eftersom det är där de trivs och bibehåller då sin frodighet och grönska. Trädgårdsteoretikern ansåg 

att arter som ask, lönn och lind däremot vill vara högre belägna med bördigare jord.14 

2.2 Hur ser Axmar bruks landskapspark ut? 

I samband med den observation som gjorts över 

parkens askallé och som presenteras senare i 

arbetet, gjordes även vissa noteringar på parken 

som helhet (Bild 1). Nedan följer en kort 

presentation som grundas på observationen samt 

fakta från skötselplanen och föreningen Hyttans 

hemsida. Kartbilder och historiska bilder är 

hämtade från Axmar bruks hemsida övriga bilder 

togs av författaren i samband med observationen.  

  

                                                   
14 Olausson, Den engelska parken…, 287-289. 
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Bild 2 Slottet och den till synes relativt nyplanterade askallén. 
Bild hämtad från Axmar bruks hemsida. Årtal ej angivet. 

Bild 3 Askallén visar vägen till platsen där herrgården stod. 
Bild tagen av Madelen Wilander år 2012.  

 

Bild 4 Fyra grindstolpar välkomnar besökare in i parken. 
Bild tagen av Madelen Wilander.  

 

Byggnationen av herrgården eller slottet som byggnaden kallades (Bild 2), stod färdigt vid mitten av 

1800-talet och landskapsparken anlades i samband med detta. Herrgården revs 1970 efter år av 

förfall. Det som finns kvar av byggnaden idag är fyra hörnstenar på den något upphöjda och 

gräsbeklädda marken som en askallé leder fram till (Bild 3).15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrén till parken öppnar upp den en kilometer 

långa stenmur som omfamnar parken. Öppningen 

framhävs med fyra rejäla grindstolpar (Bild 4, 5). 

Från entrén leder askallén upp till en liten 

förhöjning där herrgården tidigare stod (Bild 3). 

Herrgårdsplatsen är som ett centrum där man kan 

blicka ut över parkens olika delar, och är till stor 

del omringad av vatten (Bild 6, 7). Dammarnas 

vatten tar sig fram genom parken i de böljande 

kanalerna. Med flertalet dammluckor, fall och 

svängar får parkens delar olika karaktärer. 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
15 Axmar bruk. Axmar bruk 1 – Järnriket. 
16 Länsstyrelsen Gävleborg. Skötselplan…, 33. 

Bild 5 Stenmuren som omgärdar parken. 
Bild tagen av Madelen Wilander.  

 

Bild 6 Vy från herrgårdsplatsen mot en av 
parkens trädgrupperingar, här ekar. 
Bild tagen av Madelen Wilander.  

 

Bild 7 Vy genom askallén, från 
herrgårdsplatsen mot entrén. 

Bild tagen av Madelen Wilander.  
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Dammluckorna skapar på ena sidan en blank och lugn vattenyta och på den andra sidan ett ljudande 

och forsande fall (Bild 8). Stenmurar i kanalerna särar på vattnet och marken. Håligheterna mellan 

stenarna skapar tillsammans med det bitvis forsande vattnet ett kluckande ljud. Vattnet är 

tillsammans med de höga och i vinden svajande träden stora rörelsegivare i parken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från ingången vid askalléns början leds man på 

ett naturligt sett fram till slottsplatsen där slottet 

tidigare stod (Bild 9). Väl där ges olika gångstråk 

att välja på för fortsatt utforskning av parken. 

Gångstråken görs tydliga av kortklippt gräs 

jämfört med det lite högre i omgivningarna. 

Stigarna sträcker sig över de broar som binder 

ihop den av vattenkanalerna, uppdelade parken. 

En av dessa stigar från slottsplatsen leder fram till 

det hexagonformade lusthuset som är placerat på 

en uppbyggd liten ö i den damm som kallas 

Hyttdammen eller den stora dammen (Bild 10, 11). Lusthuset återges tillsammans med träden och 

himlen i vattnets spegelblänk precis på det sätt som även herrgården gjorde en gång i tiden (Bild 9). 

Med hjälp av en bro nås lusthusets ö vars platå runt om gör det möjligt att se parken från olika 

vinklar. 17 

  

                                                   
17 Länsstyrelsen Gävleborg. Skötselplan…, 25. 

Bild 9 Herrgårdens spegelbild är tydlig på dammens blanka yta. 
Bild hämtad från Axmar bruks hemsida. 

Bild 10 En bild från förr då lusthuset hade sällskap av 

herrgården. Bild hämtad från Axmar bruks hemsida. 

Bild 11 Lusthuset står majestätiskt på sin lilla ö som med en bro 
knyts an med fastlandet. Bild tagen av Madelen Wilander.  

 

Bild 8 Parkens många och parkstilstypiska inslag av vatten ger både liv och rörelse men även lugn åt parken. 
Trädens färg och former återspeglas i vattnets blänk. Bilder tagna av Madelen Wilander. 
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Bortanför lusthuset finns bland annat en smedja 

och kvarn. Här är föreningen Hyttans 

bevaringsarbete synligt då man håller på att rusta 

upp resterna av smedjan. När man vänder tillbaka 

från smedjan mot resten av parken är det 

lockande att välja stigen som löper lite högre upp 

mot skogsbrynet. Längs stigen finns utplacerade 

bänkar (Bild 12) som ger tillfälle att sittandes titta 

ut över parkens olika delar. 

När man befinner sig i den här delen ser man 

tydligt hur parken samspelar med den 

omkringliggande skogen. Endast stenmuren 

skiljer dem åt. Här och var ligger enstaka grenar 

eller ruttnande stammar vilka även dem hjälper 

till att sudda ut gränsen mellan vild natur och 

anlagd park (Bild 12). 

Även på parkens område mellan askallén, 

riksvägen och en av kanalerna finns murknande 

växtdelar. Speciellt en stubbe uppmärksammas 

med sin växtlighet i olika färgnyanser (Bild 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här området med den förmultnade stubben, ligger nära vattenkanalen som både är bred och i 

nivå med marken. Träden som växer här är till största del alar varav en av dem är ihålig (Bild 13). Det 

som den nyligen nämnda tysk-danska författaren ansåg om ståndorter stämmer väldigt väl in i Axmar 

bruk. Alarna växer som sagt vid närheten av vattnet och denna del ligger lägre än askallén och de 

lindar som är placerade mot riksvägen bredvid stenmuren.18 

                                                   
18 Olausson, Den engelska parken…, 289. 

Bild 13 Utan närmare granskning syntes flera olika arter av både djur och växter på en och samma stubbe. 
Inom samma område växte en al med ihålig stam. Bilder tagna av Madelen Wilander. 

Bild 12 Diffus gräns mellan den vilda naturen och 
landskapsparken. Bild tagen av Madelen Wilander. 
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2.2.1 Arbeta fram en trädvårdsplan 

Föreningen Hyttan har för avsikt att få en inventering utförd i parken för att artbestämma växterna 

och veta vilket skick de befinner sig i. Inventeringen ska sedan leda till en vårdplan.19 

För att arbeta fram en slags vårdplan för träden i Axmar bruks park kan föreningen välja att titta på 

hur andra föreningar gått tillväga vid liknande situationer samt titta på de rekommendationer och 

lagar som finns för bevarande av historiska trädgårdar och parker. På så sätt kan ett underlag skapas 

till hur man ska bevara parkens karaktäristiska träd samt hela den känsla som finns i kulturreservatet. 

2.3 Axmar bruks skötselplan och Florensdeklarationen 

I samband med att Länsstyrelsen i Gävleborgs län utsåg Axmar bruk till ett kulturreservat skapades 

en skötselplan i enlighet med Kulturminneslagen som utfärdats av Riksantikvarieämbetet. I Sverige är 

Riksantikvarieämbetet en central myndighet i arbetet kring frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. 

Skötselplanens syfte är att bevara, visa, bruka och utveckla den historiska miljön. Syftet ska uppnås 

genom bevaring, brukande, tillgängliggörande och skydd från exploatering.20 

För att visa ett brett spektrum på trädvårdsrekommendationer tas här även Florensdeklarationen upp. 

Det ger även en möjlighet att få en bild av om de olika dokumenten upplevs samspelta eller tvetydiga. 

Florensdeklarationen har byggts upp på en internationell nivå med kunskap från flera olika områden 

som tillsammans har samlat rekommendationer kring vård av historiska trädgårdsmiljöer. 

Florensdeklarationen säger bland annat att innan något restaureringsarbete får påbörjas i en historisk 

trädgård måste först en sammanställning av all tillgänglig dokumentation göras samt att en 

projektplan ska upprättas som både ska utvärderas och godkännas av kvalificerad expertis.21 

Enligt Florensdeklarationen är det viktigt att titta på en parks olika områden och de enskilda inslagen samt 

att tydligt beskriva dess enskilda värde för parken och platsen. Parkens helhet ska bevaras och anpassas 

efter dessa olika värden. Axmar bruks skötselplan ger en beskrivning av parken i stort med dess 

historiska bakgrund som järnbruk samt beskrivs arbetet föreningen Hyttan utför för att både bevara 

parken och öka intresset för hela området som ska vara öppen för pedagogisk verksamhet och 

forskning. Mer ingående beskrivning av de olika delarnas värde och historia fås i samband med 

skötselåtgärderna som delas upp i långsiktiga mål, årliga mål och inledande åtgärder. Målen och 

åtgärderna för de delar med växtmaterial berättar om hur ofta underhåll ska ske för att bevara 

parkens helhet. Exempel från skötselplanens skötselåtgärder tas upp under kapitelet Askallén i Axmar 

bruk landskapspark. Även Florensdeklarationen tar upp kontinuerlig skötsel och menar att det är av 

grundläggande betydelse för parkens välmående.22 

Vid byte av växtmaterial påpekar de båda dokumenten att det nya materialet ska väljas i enlighet med 

ursprungligen valda arter. I Florensdeklarationen beskrivs denna punkt ur ett bredare perspektiv då 

även kunskapen förespråkas. Den bästa kunskapen om odlingstraditionerna och ståndortsförhållandena 

som råder vid parkens närområde ska användas. För att kunskapen ska bestå bör därför tillgången på 

utbildade historiker, arkitekter, landskapsarkitekter, trädgårdsmästare, botaniker och hortonomer 

främjas. Även ekonomiskt stöd till de som kontinuerligt odlar fram väsentliga arter för de historiska 

parkerna, anges vara betydelsefullt enligt Florensdeklarationen.23 

                                                   
19 Lundqvist; föreningen Hyttan. Telefonsamtal 2012-10-09. 
20 Länsstyrelsen Gävleborg. Skötselplan… Samt Riksantikvarieämbetet. Vem gör vad?. 
21 Florensdeklarationen. 
22 Länsstyrelsen Gävleborg. Skötselplan… Samt Florensdeklarationen. 
23 Ibid. 



Sida | 10  
 

Att parken ska vara tillgänglig för allmänheten är Axmar bruks skötselplan mycket tydlig med. 

Föreningen Hyttan utför årligen kulturella aktiviter som konstutställningar och julmarknad. Skolbarnen 

från det närliggande området bjuds in för guidning och upplevelser.24 

För att prioritera parkens välmående menar Florensdeklarationen att allmänhetens tillträde till parken 

alltid ska komma på andra plats gentemot underhåll och restaureringsarbeten. Dessa arbeten ska 

anpassas till den tidpunkt som är förmånligast för parken samt när resurser finns att tillgå. 

Skötselplanen tar inte upp någon prioritering mellan underhåll och allmänhetens tillgänglighet.25 

Inga motsägelser mellan dokumenten har uppenbarats dock fördjupar de sig i lite olika delar och de 

upplevs därför vara samspelta och tillsammans kunna vara en hjälp vid bevarandeprocessen i en 

historisk park.  

2.4 Mackmyra bruks landskapspark 

Föreningen Bruksparkens vänner som sköter om landskapsparken i Mackmyra bruk stod för några år 

sedan inför liknande beslutsfattande som Axmar bruk gör idag. Resterna av deras 

kulturminnesmärkta hästkastanjeallé var i mycket dåligt skick dels på grund av försämrad vitalitet och 

dessutom ändringar i växtmaterialet då vissa av de dåliga hästkastanjerna tidigare hade tagits bort och 

ersatts med lind. Inplanteringen av lind i hästkastanjeallén diskuteras i Mackmyra bruks vårdprogram 

som utformades år 1996 som ett examensarbete av Elisabeth Lloyd som då var student vid Sveriges 

lantbruksuniversitet. I mailkonversation med föreningen Bruksparkens vänner framkom det att Lloyds 

examensarbete används som skötselplan och hänvisas hädanefter som Mackmyra bruks skötselplan.26 

Att lind tidigare planterats in i allén anses strida mot parkens grundtanke då det i Mackmyras 

skötselplan står att olika arter och storlekar på träden går emot den ursprungliga tanken om att allén 

ska vara en enhetlig allé av hästkastanjer. Vid skötselplanens upprättande ansågs hästkastanjerna vara 

gamla och på sikt i behov av utbyte. Ett utbyte som skulle leda till att parken återigen skulle få en 

enhetlig allé av hästkastanjer.27 

Skötselplanens författare föreslår att en lämplig föryngringsmetod för allén ska utredas efter en 

dokumentation och undersökning av trädens enskilda kondition samt efter att en markundersökning 

genomförts. Föryngringsmetoderna av det befintliga materialet som rekommenderas är frösådd eller 

ympning. Som alternativ anges ett förslag där ett flertal unga hästkastanjplantor köps in, planteras 

inom parkens närområde och omhändertas av exempelvis en trädkunnig plantskola för att på så sätt 

kunna välja de bästa individerna. Dessa individer är sedan tänkta att antingen planteras succesivt där 

befintliga träd förgåtts eller utgöra utbytningsmaterialet om hela den befintliga allén tas ner.28 

En nackdel med att succesivt plantera ungträd i luckorna efter döda träd påpekas. Allén får då ett 

trädbestånd med ålders- och storlekskillnad och därmed förloras alléns starka arkitektoniska karaktär 

som författaren anser att den skulle haft med jämlikt material. Förutom det estetiska uttrycket kan de 

nyplanterade träden få en tuff konkurrens gentemot de uppvuxna träden i kampen om ljus och 

utrymme som kan resultera i en dålig tillväxt för de unga träden.29 

Mackmyras skötselplan tar upp att om hela den befintliga allén tas ner vid samma tillfälle förändras 

miljön estetiskt. Lloyd nämner inte den ekologiska aspekten där det befintliga djur- och växtlivet kan 

                                                   
24 Länsstyrelsen Gävleborg. Skötselplan… Samt Florensdeklarationen. 
25 Ibid. 
26 Mackmyra bruk. Mackmyra brukspark… 
27 Lloyd. Mackmyra brukspark…, 20-21. 
28 Ibid. 
28 Ibid. 
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bli drabbat. Å andra sidan påvisar hon fördelar med fullständig nertagning av träden vid samma 

tidpunkt jämfört med den succesiva metoden då de unga träden slipper konkurrensen om ljus och 

utrymme mot de uppväxta träden. Parkens historiska värde anges att gynnas av det fullständiga 

utbytet då alléns karaktäristiska strikta form behålls mot de naturligt böljande formerna i och utanför 

landskapsparken.30 

2.4.1 Mackmyras tillvägagångsätt vid materialbyte i hästkastanjeallén 

Mackmyras skötselplan tar inte märkbar hänsyn till det övriga växt- och djurlivet som drabbas av 

nertagningen av allén men när föreningen påbörjade planeringsprocessen för att ta ner träden samt 

att år 2005 plantera 64 nya hästkastanjer, krävdes tillstånd från länsstyrelsen då allén både är ett 

byggnadsminne samt en värdefull biotop.31 

Föreningen upplevde att anskaffningen av de nya hästkastanjerna var knepig. Man började med att 

odla fram plantor av parkens egna kastanjer för att på så sätt få fram ättlingar som skulle ge ett 

resultat som efterliknade den befintliga allén så mycket som möjligt. Ättlingsodlingen gav inte ett 

tillfredsställande resultat och man valde därför istället att via Billbäcks plantskola köpa in 64 individer 

med svensk härstamning.32 

Både fällningsarbetet och planteringen utfördes av föreningen, med viss hjälp utifrån, som fick 

ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen vilket delvis täckte kostnaderna. För att finansera resten av 

planteringskostnaderna erbjöds allmänheten bidra med 1200 kronor per träd. De som sponsrande 

fick om de ville utföra planteringen på sitt sponsrade träd, med instruktioner från föreningen.33 

Efter planteringen anser föreningen att de har lagt ner mycket arbete med att sköta om träden, de har 

bland annat vattnat, gödslat och rensat ogräs. Problem har uppstått och under 2012 har man bytt ut 

några träd på grund av att ena trädet hade dött och de andra hade dålig vitalitet. Cirka 20 träd är 

angripna av bladbränna, föreningen anser att detta angrepp har lugnat sig. Även honungsskivling har 

upptäckts leva mycket nära träden. Alléns träd invintrar ojämnt vilket skapat spekulationer inom 

förenigen om trädens ursprung.34 

2.5 Trädvård enligt litteratur 

Litteratururen har valts ut med kriterierna att de tillsammans ska visa olika synvinklar och metoder 

vid trädvård. 

2.5.1 Trädens ålder 

Föreläsningarna om träd på Trädgårdsmästarprogrammet har lagt fokus på trädet som en individ och 

att de olika trädarterna har olika genetiska förutsättningar. Även om två träd är genetiskt identiska 

och lever bara några meter ifrån varandra kan de vara i behov av olika sorters vård. Det är viktigt att 

titta på trädet man står framför och fråga sig; vilka påfrestningar har detta träd utsatts för? 

Översvämning, blixtnedslag, packat jord, skadeangrepp, skötselskada från trimmer eller 

felbeskärning? Det är många faktorer som spelar roll för trädens hälsa.35 

Hur gammalt ett träd blir, beror till stor del på ovan nämnda förutsättningar och därmed kan inte en 

exakt äldsta ålder anges för en trädart. Arne Jansson anger i sin bok från 1998 Vägledning för bättre 

                                                   
30 Lloyd. Mackmyra brukspark…, 20-21. 
31 Klingberg. Mackmyra bruk. Mailkonversation, 2012-11-06. 
32 Klingberg. Samt Hårding. 
33 Klingberg. 
34 Ibid. 
35 Under författarens första läsår (2011) på Trädgårdsmästarprogrammet vid Högskolan i Gävle har detta synsätt av 
träds välmående framträtt under dessa kurser; Ekologisk trädgårdsodling och trädgårdens hantverk & Växtbiologi A. 
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trädvård, att olämplig jordmån och felaktig proveniens kan minska trädets toppålder avsevärt. Han 

poängterar att trädens ålder kan variera så mycket som 80 år för vårtbjörkar samt upp mot 200 år för 

lindar och ekar beroende på dess förutsättningar.36 

Nedan presenteras en tabell (Tabell 1) som visar trädarter som finns i Axmar bruks landskapspark 

samt delvis i Mackmyra bruks landskapspark. För att få en bild av vad litteraturen anser att är en 

rimlig toppålder för de olika arterna har två källor använts vars data återges i tabellen (Tabell 1). Då 

det är flera faktorer som påverkar ett träds ålder kan åldersangivelserna endast ses som en 

uppskattning av vad som kan vara en rimlig toppålder för den specifika arten.37 

Tabell 1 Data är hämtade från två källor; Landerholms Träden i din 
trädgård från 2012 och Bergman Sucksdorffs Träd från 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Underhåll av träden för att bevara både en värdefull biotop och park 

Underhåll i parkerna är viktigt för att behålla trädens estetiska och ekologiska värde samt att 

upprätthålla den vision som parkens formgivare hade på 1800-talet. Eftersom träden som planterades 

för cirka 150–200 år sedan idag har en hög ålder är deras biologiskt gynnande livsmiljö starkare än 

någonsin.38 Genom inventeringar vet man att det finns hotade arter som lever i biotoper som äldre 

alléer och förmultnande träd. I naturvårdsverkets film Låt gamla träd leva från tjugohundraelva, säger 

de att den koncentration av svamp och djurarter som finns i exempelvis en hamlad ask inte går att 

hitta någon annanstans i naturen. 39 

I boken Vägledning för bättre trädvård lyfter Jansson fram att ett välplacerat, stort och förmultnande träd 

har rätt till en plats i de romantiska parkerna som landskapsparken är. Han menar till och med att 

parkens karaktär förstärks av det sönderfallande trädet och får uppbackning av naturvårdsverket som 

i sin film Låt gamla träd leva, anser att döda träd i många fall kan ligga kvar utan att de skapar 

olägligheter. I filmen påpekas att även om döda träd är värdefulla för den biologiska mångfalden så är 

ett levande träd med stor mängd död ved av större betydelse. Ju äldre träden blir desto oftare måste 

kontrollerna över trädens stabilitet utföras för att garantera parkens säkerhet. Samtidigt poängterar 

naturvårdsverket att det är de unga träden som är de mest riskfyllda träden vars krona har utvecklat 

fullt omfång men ännu inte uppnått full stabilitet och styrka i rotsystem och stam. Det är ofta ihåliga 

träd som upplevs ha hög fallrisk när det i själva verket är dessa träd som har god stabilitet i rotsystem 

                                                   
36 Mitchell, Wilkinson, Nitzelius. Träd i Nordeuropa, 16. Samt Jansson. Vägledning för bättre trädvård, 59. 
37 Länsstyrelsen Gävleborg. Skötselplan, 35. Samt Klingberg, 2012-11-06. Samt Landerholm, Bengtsson Träden i din 
trädgård. Samt Bergman Sucksdorffs Träd. 
38 Jansson. Vägledning…, 57. Samt Bauer, Parker, trädgårdar…, 14. 
39 Jansson. Vägledning…, 59. Samt Naturvårdsverket; Låt gamla träd leva. Samt Hermansson. Inventering av 
landsvägsalleernas naturvärden, del 1: sammanfattning. 

Trädart År (Landerholm) År (Bergman Sucksdorffs) 
al 150 120 
alm 500 400 
ask 250–500 400 
björk 100 100 
ek 1000 800–900 
hästkastanj 100 400 
lind 800 2000 
lärk 600 600 
lönn 150 150 
oxel 150 — 
rönn 50 70-80 
sälg 100 (vid hamling) 60–70 
tall 400–800 500 
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och stam och har dessutom reducerat vindfång i och med en naturligt utglesad krona. Rotsystemet 

som brukar kallas för trädets ankare, är en viktig del av trädet och om det skadas försämras trädets 

vitalitet. Det är något att tänka på om markarbete ska ske i närheten av träd.40 

2.6 Trädvårdsåtgärder 

För att bevara trädens viktiga bidrag till parkerna finns det åtgärder som kan senarelägga trädens 

nertagning. Nedan följer några av dessa metoder.41 

2.6.1 Kronreducering 

Att reducera trädets krona är ett lämpligt alternativ om trädet lider av sjukdom, rötskador i stammen 

eller rotsystemsproblem med dödlig utgång. Genom att ta bort felriktade, skadade och döda grenar 

samt främmande föremål som spikar och vajrar hålls trädet säkert, estetiskt samspelt och vid liv några 

år till. Ett känsligt träd som får kronan reducerad kan lättare hantera slitage av påfrestande 

förhållanden som vind, snö och vatten.42 

2.6.2 Kronstabilisering 

Flerstammade träd kan komma att utgöra en säkerhetsrisk om dess stammar växt ihop under årens 

lopp. De ihopväxta stammarnas bark blir inklämd och ger trädet ett svagt parti som löper lodrätt en 

bit längs stammen. Försvagningen kan resultera i att trädet delas mitt itu om man inte viktbeskär eller 

minskar vindfånget på trädet. Arborist Anders Green nämner i filmen Låt gamla träd leva att träd med 

risk för delning kan kronstabiliseras med hjälp av rep. I normalfall hänger repet löst för att sedan 

hålla ihop stammarna vid blåst, tungt snö- eller regntryck då stammarna tvingas isär.43 

2.6.3 Hamling 

Förr skar man ner lövbärande kvistar, en metod kallad hamling, på en stor mängd träd kontinuerligt 

för att utnyttja trädens bladverk som djurfoder och kvistarna som virke. Hamlingsmetoden utfördes 

oftast med lövkniv vilket gav träden många snittytor och därmed inkörsportar för svampar. Utav 

svampen uppstod röta som på sikt förvandlade stammens innanmäte till mulm och tillslut blev 

resultatet ett ihåligt träd. Så länge trädens kronor hamlas och därmed har ett litet kronomfång fångar 

de heller inte upp mycket vind, snö och vatten. Sedan hamlingskulturen avtagit har dessa ihåliga träd 

fått välvuxna och ostabila kronor som kan leda till att stammen bryts sönder under hårda 

förhållanden. Mulm kallas den massa som finns i ihåliga träd och utgörs av den rötade veden och 

rester från djur och växter. Mulmen är en viktig levnadsmiljö för många djurarter.44 

För att bevara de tidigare hamlade träden kan en så kallad restaureringshamling utföras. Man tar då 

bort de grova stammarna som låtits växa upp på de träd som ursprungligen blivit hårt beskurna. Att 

använda sig av god kunskap och erfarenhet är viktigt då träden ibland inte överlever skadorna som 

blir av restaureringshamlingen. Green säger i filmen att han tycker att en ny hamling är värd att 

chansa med tanke på den låga överlevnadsmöjlighet dessa före detta hamlade träd har.45 

  

                                                   
40 Jansson. Vägledning…, 59, 65, 78 Samt Naturvårdsverket; Låt gamla träd leva. 
41 Jansson. Vägledning…, 60. 
42 Jansson. Vägledning…, 60. Hemsida; Anders Green trädservice; Kronrensning. 
43 Naturvårdsverket; Låt gamla träd leva. 
44 Mulm. Nationalencyklopedin. Samt Naturvårdsverket; Låt gamla träd leva. 
45 Naturvårdsverket; Låt gamla träd leva. 
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2.6.4 Jordförbättring 

Löven som ramlar av och förmultnar under trädens kronor är i normala fall tillräcklig mängd näring 

som behövs till gamla träd i parkerna. I de fall löven tas bort eller om träden är i sämre skick och har 

torra och döda grenar kan ett näringstillskott vara nödvändigt. Genom att på marken tillsätta brunnen 

naturgödsel under och några meter utanför trädkronornas utsträckning stimuleras mikroorganismerna 

som hjälper rötterna att ta upp näringen. Om en mer omfattande åtgärd är nödvändig kan en 

växtbäddsrenovering vara lämplig. Då översta svålen under träden tas bort för att sedan utföra en 

omfattande luckring och näringstillsättning.46 

2.7 Trädbyte och föryngringsmetoder 

När beslut fattats att träd ska bytas ut finns det olika metoder att välja. Vilken metod som än väljs är 

det viktigt att de nya träden uppfyller de krav som ställs enligt parkens målsättning. Dessutom är de 

viktigt att ge träden en god start för att de ska utvecklas till friska träd med lång livslängd. Att inte ge 

träd en god förutsättning för att etablera sig kan resultera i både bortkastad tid och pengar om träden 

dör i förtid. En bra förutsättning grundar sig bland annat på god vattentillgång i etableringsfasen. 

Den goda vattentillförseln kräver i sin tur att marken inte lämnar vattnet ståendes vilket utvecklar en 

syrefattig miljö för trädets rötter. En lättgenomtränglig jord ger utrymme för både syre och plats för 

rötterna att bilda det breda rotsystem som ett träd behöver som ankare, energilager och 

näringstransportör. Det här är bara en del av förutsättningarna som krävs för att träden ska få en god 

etablering. Att därför använda sig av erfarenhet och kunnande vid processen att byta ut träd, är en 

mycket god förutsättning. Allt för att få ett väletablerat träd som länge kan vara en del av den 

historiska parken.47 

Enligt Florensdeklarationen ska utbytesträd bland annat väljas i enlighet med det ursprungliga 

växtmaterialet. Metoden som användes vid Mackmyra bruk var först fröförökning av egna källor som 

skulle ha gett kopior på det ursprungliga materialet i allén. Eftersom fröförökningen gav så pass dåligt 

resultat valde man istället att köpa in plantor med svensk härstamning. Som tidigare nämnt hade de 

inköpta träden varierande invintring och därmed kan denna metod ses gå emot florensdeklarationens 

önskan om att växtmaterialet ska vara så lika det ursprungliga som möjligt.48 

Vilken metod kan då vara lämplig för Hyttan att använda när de ska byta ut träden i sin historiska 

park? Olika metoder kan säkert användas då parken har träd av olika slag och med olika 

förutsättningar. 

Metoden som väljs bör inte vara så ekonomiskt krävande då föreningen är ideell och parkens arbete 

grundar sig på bidrag från Länsstyrelsen. Hur mycket fröförökningsmetoden kostar har detta arbete 

inte undersökt men det svaga resultatet som metoden gav i Mackmyra tyder på att man bör 

undersöka fler utbytes- och föryngringsmetoder. 49 

Metoderna ska gärna samspela med Florensdeklarationen som är grundad på kunskap och erfarenhet 

samt även samspela med parkens skötselplan som säger att parkens spännande historia ska bestå. Om 

denna historia ska bestå vore det passande att de ursprungliga trädens gener får föras vidare till nästa 

generation, utan att lämna parken. Detta görs möjligt med bland annat fröförökningsmetoden, 

stubbskott och genom ympning. God kunskap och erfarenhet bör användas för att öka chanser för 

ett lyckat resultat. Vid fröförökning bör odlingen grundas på ett högt antal fröer vilket borde ge goda 

odds för att tillräckligt många plantor är av god kvalitet. Vid ympning bör grundstammen väljas med 

                                                   
46 Ilminge. Bevara och sköta en gammal trädgård, 184. Samt Kristinebergs slottspark parkprogram, 51. 
47Florensdeklarationen. Samt Jansson. Vägledning…, 14. Samt Daggfeldt med flera. Trädvårdsguiden, 14.  
48 Florensdeklarationen. Samt Klingberg, 2012-11-06. 
49 Lundqvist; föreningen Hyttan. Telefonsamtal 2012-10-09. 
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tanke på proveniens och ståndort för att ge träden så goda förutsättningar som möjligt i den specifika 

parken. Kvisten som används vid ympning bör tas från parkens ursprungliga träd för att bevara det 

genetiska arvet i parken.50 

I arbetets använda litteratur framstår stubbskottsmetoden som en metod med många goda 

egenskaper och därför ges nedan en kort beskrivning av metoden och dess för- och nackdelar. 

2.7.1 Stubbskott 

I Bauers bok beskrivs en föryngringsmetod som har använts vid delar av en lindallé i Ulriksdals slott i 

Stockholms län, där stubbarna från fällda träd tillåtits skjuta nya skott så kallade stubbskott, som med 

tiden utvecklats och skapats till alléträd. Bauer anser att metoden har en ekonomisk fördel jämfört 

med trädbyte som kräver stubbrytning, jordbyte och nyplantering. Genom att välja antalet sparade 

skott menar han att metoden kan användas olika beroende på i vilken miljö det nya trädet ska växa 

upp i. I en allé är ett enstammigt träd att föredra medan ett flerstammigt träd lämpar sig bra i en 

landskapsparks träddungar.51 

Stubbskottsmetoden nämns i flera källor som berör äldre träd i parker, den anges ha använts länge 

och ge goda resultat. Den nackdel som nämns är att det nya trädets position kan avvika från det 

ursprungliga trädets då nya skott i de flesta fall växer upp i ytterkanten och inte i centrum av stubben 

som dessutom ofta har en stor omkrets. Fördelarna som nämns är desto fler. Bland annat den 

grundkapacitet stubbskotten har med ett väletablerat rotsystem jämfört med vad ett nyplanterat träds 

rötter har att konkurrera med om syre, vatten och näring under jorden. En till stor fördel med att 

använda stubbskott är att de har identiska gener med det ursprungliga trädet, under förutsättningen 

att det befintliga trädet är rotäkta.52 

Engquist förklarar på sidan 50 i sitt examensarbete hur stubbskottsmetoden praktiskt går till med 

trädarten lind som exempel.53 Nedan följer dessa fem steg: 

1. För att det nybildade skottets förankring och därmed stabilitet ska bli så stark som möjligt 

bör det befintliga trädet fällas så nära marken som möjligt. 

2. Under den första säsongen utvecklas flera stubbskott som uppnår en höjd på 50–100 cm. 

3. När stubbskotten avklarat sin första vinter väljs 1 huvudskott och 2 reservskott ut. Skotten 

ska vara av god kvalitet med förankringen nära marken, de övriga skotten gallras bort med 

snitt utfört så nära stubben som möjligt. För att förhindra skador på de unga skotten kan 

skydd vara lämpligt. 

4. När skottet är 5 år har stammen utvecklats till 15–20 cm i omfång, mätt 1 meter över 

marknivå. Skottet som utvecklats till ett träd har nu egna rötter medan ursprungsträdets 

stubbe förmultnar bort. Nya skott som växer upp tas bort. 

5. När den nya lindens ålder uppnått 10 år har stammens omfång liksom åldern dubblats, alltså 

ett omfång på 30–40 cm. Det motsvarar omfången på vad en ung lind, planterad vid 

fällningstillfället, hade varit. 

  

                                                   
50 Florensdeklarationen. Samt Länsstyrelsen Gävleborg. Skötselplan…, 12. Samt Sjöholm; trädgårdsmästare, 
gästföreläsare vid Högskolan i Gävle. Föreläsning 2011-04-05. 
51 Bauer. Parker, trädgårdar…, 81. 
52 Engquist. Alléerna på Barsebäcks gods, 49. Samt Exploateringskontoret, Stockholms stad. Kristinebergs slottspark, 51. 
53 Engquist. Alléerna på Barsebäcks gods, 50. 
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2.8 Askallén i Axmar bruks landskapspark  

Idag finns inte någon inventering över träden i Axmar bruks park. I skötselplanen uppges mål och 

åtgärder som ska följas i parkens olika delar och därmed för träden. För att få en bild av träden som 

behandlas i skötselplanen och vad Hyttan har att jobba med så utfördes en enkel fotodokumentation 

med tillhörande observation.54 

Askallén valdes ut som exempel då denna del är en tydlig enhet mot parkens övrigt böljande former. 

Dokumentationens fokus låg på hur träden såg ut vid observationstillfällena enligt säkerhetsaspekt, 

biologisk mångfald och dess estetiska uttryck samt om de upplevdes vara i behov av skötselåtgärder 

och vad skötselplanen säger om området. Fotograferingen och observationen skedde 11 oktober och 

23 november 2012 inom ramarna för detta examensarbete. 

  

 

  

                                                   
54 Lundqvist; föreningen Hyttan. Telefonsamtal 2012-10-09. Samt Länsstyrelsen Gävleborg. Skötselplan... 
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Bild 15 Den vita skylten visar herrgårdens tidigare plats. 
Bild tagen av Madelen Wilander.  

 

2.8.1 Askallén 

En grusväg med allé (se röd markering Bild 14) av 

ask börjar inte långt från den riksväg som går 

bredvid parken. Allén leder upp till den plats där 

herrgården, som även kallas slottet, tidigare stod 

(Bild 15).55 

Litteraturen berättar om att asken är ett långlivat 

träd som länge använts både som vård- och 

alléträd. Asken som blir omkring 30 meter hög, 

växer snabbt och skjuter lätt nya skott. Asken är 

känslig för förändringar skedda av grundvattnet, 

torka och numera även askskottsjukan som hittat 

till Sverige. Askskottsjukan är en svampsjukdom 

som visar sig i form av vissna blad, döda skott och 

sår på stammen. Sjukdomen leder till att trädet på 

sikt dör då nya skott inte kan utvecklas.56 

2.8.2 Mål och åtgärder i skötselplanen 

De övergripande målen för reservatet säger att 

både de storslagna spåren efter historien och 

stämningen som upplevs som mystisk och 

skugglik ska få finnas kvar i parken. 

Enligt skötselplanens långsiktiga mål ska allén 

vara fri från högt gräs och sly. Alléns träd ska 

vara vårdade och i gott skick. 

De årliga målen säger att gräset i allén ska klippas 

flera gånger per år och att nedfallna grenar och 

skräp årligen ska rensas bort. Där träd ska ersättas 

ska samma sort användas samt att träden ska 

placeras på samma ställe som det ursprungliga 

trädet stod så gott som det är möjligt. Allt 

röjningsavfall ska föras undan. 

Som inledande åtgärder ska sly, fällda träd-

stammar, grenar och skräp rensas bort från 

området. Av anledningen att vyn från slottsplatsen 

ska ha fri sikt mot parkens övriga delar.57 

2.8.3 Anteckningar från observation 

Växtmaterialet består till största del av ask men 

även en lönn noterades. Träden som har högt 

placerade kronor skapar en lång, hög och mäktig 

passage in i parken. 

                                                   
55 Länsstyrelsen Gävleborg. Skötselplan, 31-32. 
56 Landerholm med fler, Träden i din trädgård, 44. Samt Ilminge. Bevara och sköta en gammal trädgård, 193-194. Samt 
Asskottsjukan. Nationalencyklopedin. 
57 Länsstyrelsen Gävleborg. Skötselplan…, 31-32. 

Bild 14 Karta över parken, modifierad för att visa alléns plats. 
Bild hämtad från Axmar bruks hemsida. 



Sida | 18  
 

Marken mellan träden och hela området runt 

omkring är fritt från sly förutom rotskott på 

några av träden som ger en oansad känsla. 

Askarna upplevs stå på rakt led men känslan av 

symmetri uppfylls inte helt då det finns luckor 

med avsaknad av träd (Bild 16). Gropar i marken 

skvallrar om att det troligen stått askar där och 

tidigare uppfyllt symmetrikänslan. Skötselplanen 

uppger inte att allén ska vara symmetrisk dock är 

det en allmän uppfattning om alléer enligt 

litteraturen.58 

Askarnas kronor har varierande storlekar. De 

flesta är relativt glesa och upplevs därför inte ha 

stort vindfång (Bild 17). Beskärningsspår är 

synliga på stammarna och uppe i kronorna. 

Dessutom bör träden med tanke på dess ålder, 

naturligt ha fällt grenar. 

Askarnas stammar täcks av både lavar och 

mossor (Bild 18) och några ytliga rötter skapar 

hålor i marknivå (Bild 19). Där grenar en gång 

tagits bort finns det nu antingen en knöl efter 

övervallning, en håla efter en misslyckad 

övervallning eller så finns det en synlig yta med 

död ved (Bild 18). 

Vägen som löper inom allén anges i skötselplanen 

att var grusad, det var inget som uppfattades vid 

observationen då vägen bestod av hjulspår i låg 

växtlighet som till största del utgjordes av gräs. 

Grus har dock angetts att bidra till god miljö för 

lavar som trivs med dammet från gruset.59 

  

                                                   
58 Ilminge. Bevara och sköta en gammal trädgård, 187-188 Samt Jansson. Vägledning…, 62. 
59 Hermansson. Inventering…, del 1: biologiska värden. 

Bild 17 Askarnas kronor varierade i omfång, här ett par 
glesa kronor. Bild tagen av Madelen Wilander.  

Bild 16 Det finns luckor i allén, speciellt på den vänstra sidan. 
Bild tagen av Madelen Wilander. 

Bild 18 Där grenar avlägsnats skapas olika miljöer som 
håligheter, död ved och knölar. Lavar och mossor växer runt om 

på stammen. Bild tagen av Madelen Wilander.  
 

Bild 19 Där de utsträckande rötterna är över ovan jord skapas 
hålrum under dem och ovanpå rötterna breder mossan ut sig. 

Bild tagen av Madelen Wilander. 
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3. Diskussion 

3.1 Trädens roll i landskapsparken 

Vid skapandet av de historiska landskapsparkerna begrundades valet av trädart och dess placering 

noga därför bör dessa aspekter respekteras och leva vidare i dagens bevaringsarbete och efterliknas så 

gott det går. Parkens förhållanden bör undersökas för att kunna tillgodose trädens behov. Det kan ha 

skett förändringar framför allt i marken, som inte stämmer överens med förutsättningarna som var 

aktuella för drygt 150 år sedan. 

3.2 Fotodokumentation och observation av landskapsparken i Axmar bruk 

Fotodokumentationen och observationen blev viktiga inslag i arbetet som jag har kunnat använda 

mig mycket av när jag i litteraturen läst om olika metoder, landskapsparkens historia och formgivning 

samt mycket mer. Axmar bruks park har gett mig en situation att relatera till på ett verkligt sätt. 

Observationen av parken gjordes under oktober- och novembermånad vilket betyder att parkens 

grönska till stor del hamnat på marken som höstlöv. Ädellövträdens lummighet uteblev men istället 

tydliggjordes siluetten av trädens stammar och grenverk samt visades parkens vatteninstallationer upp 

som ett framstående inslag i parken. En undersökning som omfattar årets alla årstider kan vara 

lämplig för att få en helhetsbild av parkers värde året om. Speciellt i ett land som Sverige vars flora 

och fauna går igenom stora skiftningar i levnadsmiljön under ett år. 

Landskapsparken i Axmar har många typiska inslag som lusthuset, slingrande gångar, närhet till den 

omgivande naturen och mängden av träd som till viss mån är artvis planterade. De verkar ha 

placerats med tanke på ståndort och därför bör trädens ståndortskrav åter följas när det är dags att 

byta ut träden i parken. Förutsättningarna för träden gynnas i och med detta men också parkens 

ursprungliga formgivningsidéer. De andra viktiga inslagen runt omkring träden måste också 

respekteras och få behålla sina betydelser och platser för att tillsammans bilda en väl fungerande 

helhet. Helheten som är mycket viktig har betonats i Florensdeklarationen, skötselplanen från 

Länsstyrelsen och av Walter Bauer som några exempel. 

I enlighet med Florensdeklarationen behöver parkens bevarandearbete dokumentation som visar hur 

parken planerades på artonhundratalet. Ritningar bör ha gjorts och kanske även motiveringar till 

trädval, dess placeringar och hur parkens helhet skulle upplevas. Kanske finns ritningarna i ett arkiv 

någonstans? 

3.3 Tankar kring estetiska uttryck efter inläsning av Mackmyra bruks metod och skötselplan 

I Mackmyras allé var träden i dåligt skick och allén hade olikartat växtmaterial som inte stämde med 

ursprunget. Hur är det i Axmar? Om träden där ger ett enhetligt intryck och är säker så bör 

nertagning väntas med för att bevara biotopen, kulturarvet och dess arkitektoniska karaktär. Alltså 

bör en utredning ske i första hand som berättar om trädens enskilda skick, dess skick som en del av 

helheten i parken, markens egenskaper samt bör omkringvarande djur- och växtlivet som kan bli 

drabbat, undersökas. 

Enhetligt material är en viktig aspekt att ha med i planeringen vid materialbyte av en allé. Då 

lövfällningen ofta sker med starka färger och om den inte sker samtidigt kan allén få en orolig 

karaktär. Sverige är ett land med stor bredd på ståndorter och att välja träd med svensk härstamning 

är därför inte tillräckligt. För att få ett enhetligt material som kommer att trivas känns det mycket 

relevant att allt material kommer från en så nära proveniens och ståndort i likhet med parken som 

möjligt. Om Mackmyras fröförökningsmetod hade gått vägen skulle alléns nya träd bestått av samma 

gener som de ursprungliga och därmed haft kvar dess karaktär vid invintringsskedet. Jag undrar vad 
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det var som gjorde att fröförökningen gav ett icke önskvärt resultat. Tyvärr har tiden inte räckt till att 

undersöka detta närmare i det här arbetet. Att svara på frågor som denna och att dela med sig av sin 

erfarenhet tror jag att är ett viktigt sätt att sprida kunskap som kan vara till hjälp för andra föreningar. 

3.4 Biologisk mångfald 

Den breda frågeställning kring hur trädvård ska planeras och utföras i historiska landskapsparker 

innefattar också den biologiska mångfald som gynnas av äldre träd. Träden i Axmar, både de vid liv 

och resterna från de tidigare levande träden visade även för ett otränat öga att de innefattade riklig 

mängd både lavar och mossor. Efter att ha läst om hur viktiga gamla träd är för denna växtlighet är 

detta ett stort skäl nog att skydda träden. Om träden får stå kvar bibehålls också den helhet som 

Walter Bauer nämnde att parkernas grundare hade vision om. Även Arne Jansson tyckte att de gamla 

träden ska vårdas för att behålla den karaktär som finns i landskapsparkerna. Han menade till och 

med att karaktären förstärks av förmultnande träd. Denna uppfattning delar jag efter besöken i 

Axmar bruk. De moss- och lavklädda träden upplevdes vara stommen i parken. Både de som är i 

stubbform och de som sträcker sig högt upp mot himlen. Tillsammans med mossklädda stenar i 

muren och vid vattenkanalerna skapar de den mystiska stämning som Länsstyrelsen vill bevara. 

Mackmyra bruks skötselplan tog inte märkbart upp den biologiska mångfald som kan skadas vid 

nertagning av en allé. Med hjälp av att det krävdes tillstånd för att ta ner ett byggnadsminne samt en 

värdefull biotop lyftes problemet upp att nertagning av gamla träd ger negativa följder i den 

biologiska mångfalden. För att bevara parkernas helhet är det viktigt att bli påmind om de olika 

delarna som berörs av gamla träd. 

3.5 Trädvårdsåtgärder 

Landskapsparkerna skapades med tanken om att vara så naturliga som möjligt med träddungar som 

samspelade med den vilda naturen. I och med detta förstärks argumenten till att bevara de gamla träd 

som ger boytor, mat och skydd åt växter och djur. Samspelet att behålla både värdefulla biotoper och 

parkernas vision, det vill säga vart förmultnande träd inte stör parkens estetik, bör övervägas noga 

och genomföras med tanke på att bevara hela parkens helhet. Som exempel kan ett fåtal döende träd 

i en annars välmående allé förstöra estetiken genom den asymmetri som uppstår. Mossklädda stubbar 

i parkens lummiga träddungar kan å andra sidan hjälpa till att sudda ut gränsen mellan det vilda och 

anlagda. 

Känslan efter att ha läst i litteraturen och sett filmen Låt gamla träd leva är att det finns väl fungerande 

metoder att behålla det äldre trädbeståndet i våra historiska parker. Om trädens vård dessutom 

genomförs av professionella utförare som ser trädvård ur ett helhetsperspektiv, känns det som att 

träden får finnas kvar länge både för oss människor att njuta av och djur och växter att leva av. 

3.6 Trädbyte och föryngringsmetoder i en historisk landskapspark  

Ympning, fröförökning och stubbskott är tre metoder som för vidare trädens genetiska arv. Även om 

grundstammen i ympningsmetoden härstammar från ett annat träd finns ändå generna kvar från en 

av parkens ursprungliga träd, ovanför ympningsstället. Om ympningsträden ska få en god start är val 

av grundstam och ympningskvist viktigt samt att momentet utförs professionellt. Grundstammen 

med sina rötter behöver liksom en fröförökad planta mer markförberedelser än vad ett stubbskott 

med befintligt rotsystem behöver. Det sistnämnda anser jag att vara en stor fördel då 

stubbskottsmetoden varken kräver grävning eller jordförbättring då de nya skotten använder sig av 

det nertagna trädets resurser. Fröförökningsmetoden kräver utrymme att förvara plantorna tills det är 

dags att plantera ut dem. Fröförökningen kan både ske som i fallet i Mackmyra hos en plantskola 

men även på ett naturligt sätt då nya plantor växer upp i parken. Om den genetiska aspekten ska tas 
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hänsyn till bör man försäkra sig från vilket träd den nya plantan härstammar från. Frön kan spridas 

lång väg och därmed komma från träd som finns utanför parken. 

Som tidigare nämnts påpekas egentligen bara en nackdel med stubbskottsmetoden då trädens 

placering kan bli avvikande från de ursprungliga trädens. Det finns dock några fler nackdelar värda 

att nämna. Dels ur tidsaspekt då det enligt exemplet i Marit Engquists arbete tar tio år innan 

stubbskottet uppnått den höjd och omfång som motsvarar den storlek som ofta används vid inköp 

av ungträd. Det är enligt samma exempel inte förrän efter dessa tio år den förmultnande stubben så 

gott som försvunnit. Tidskrävande trädtillväxt, sönderfallande stubbar och slyliknande skott kan 

anses gå emot mål och rekommendationer som vill hålla parkerna estetiskt intakta. Men å andra sidan 

kan en stubbe som tar tio år på sig att förmultna nyttjas av många insekter och växter under denna 

tid. 

Optimalt vore att trädens estetik, livsgynnande miljö och kulturella historia bevaras och lever vidare i 

gott samspel med de förändringar som hela tiden sker i de levande landskapsparkerna och i samhället 

som moderniseras runt om omkring dem. I och med de stora beslut som är nödvändiga när det är 

dags att byta ut träd går det inte att konsekvent följa tidigare beslut och metoder då varje träd och 

park är unika. Det finns alltid en möjlig målkonflikt i hur och om träd ska bevaras, underhållas och 

bytas i förhållande till aspekterna kring bevaring av den biologiska mångfalden och den historiska 

kulturen som finns i parkerna. För att hålla det allmänna intresset vid liv i parkerna och därmed fatta 

turistvänliga beslut vidgas problematiken ytterligare. Med turism i parkerna stärks anledningen till att 

hålla träden säkra och tåliga mot belastningen som kan uppstå av exempelvis barnlek. För att ge unga 

träd skydd kan de spärras av under den tid i etableringsfasen som de är som känsligast. Föremål som 

används som avspärrning upplevs troligtvis som främmande inslag i en historisk park och har då en 

negativ påverkan på parkens estetik och kulturhistoriska upplevelse. Turism kan leda till ökad 

ekonomi men kräver också funktionaliteter som bilparkering. Hur placeras en parkering i samband 

till en park som ska bevaras i sin naturliga omgivning? Helt klart är att det finns problematik i att 

uppfylla alla krav och önskemål som parkförvaltare ställs inför vid trädvård i en historisk 

landskapspark. Det jag sammanfattar från varje synvinkel och metod är att undersökningar är otroligt 

viktiga. Resultatet som undersökningar visar bör diskuteras av olika parter inom trädvården för att ge 

parkens träd och dess tillhörande delar en så rättvis och respektfull omvårdnad som möjligt. 

3.7 Askallén i Axmar bruks landskapspark 

De skötselåtgärder som kändes nödvändiga vid denna enkla observation, är sådant som tas upp i 

skötselplanen. Anledningen att åtgärderna inte ännu är utförda beror troligtvis på att man inte hunnit 

ta bort rotskotten då dessa växer upp snabbt och kontinuerligt. Större beslut och åtgärder som 

trädbyte väntas nog med av självklara skäl till en vårdplan upprättats. 

Om man vill grusa gången åter, bör man undersöka hur förenligt alléns flora och fauna fungerar 

tillsammans med gruset. Dessutom bör tillvägagångssätt även här undersökas noggrant då askarnas 

rotsystem kan få mekaniska skador vid påförandet av grus som kan sänka trädens vitalitet. 

För att gynna att nya träd får ett långt liv i parken då askskottsjukan har hittat till Sverige bör 

resistensen mot den sjukdomen ha testats på nya exemplar av askar som tillförs parken. Om det 

framkommer att de ursprungliga träden är mottagliga kan det betyda att genetisk framtagning av nya 

individer inte är lämpligt. 

Det fanns luckor i allén där askar borde stå för att skapa en komplett känsla. Frågan är om den 

känslan är så viktig att man akut måste fylla igen luckorna? Förutsatt att askarna inte utgör en 

säkerhetsrisk som inte går att åtgärda tycker jag efter att ha läst om trädens värde och olika 

tillvägagångsätt i bland annat Lloyds skötselplan, bör träden få stå kvar som de gör idag med luckor 
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eftersom allén ändå är så pass intakt att den ger känslan av en hög, lång och mäktig passage in i 

parken. Den dagen träden inte uppfyller säkerhetskraven eller allékänslan bör de tas ner och lämna 

plats åt nya träd. Dessa ska gärna vara genetiskt identiska med de ursprungliga för att bevara parkens 

historiska arv. Det är vid detta tillfälle som alléns luckor bör fyllas. Om luckorna däremot fylls med 

unga, låga och därmed lågkronade träd medan de gamla och uppvuxna träden finns kvar tror jag att 

det estetiska uttrycket lider mer än om allén ser ut som idag med några tomma luckor. 

Innan nertagningen av allén blir aktuell bör en grundlig undersökning utföras som berättar om 

skicket och värdet i trädet som individ, allén som enhet och allén som en del i parken. Samt bör 

markens egenskaper och det omkringvarande djur- och växtlivet som kan bli drabbat undersökas. 

3.8 Slutliga reflektioner 

Det här arbetet öppnade upp fler synsätt än jag från början trodde. Men jag är ändå mycket glad att 

det finns så här många, och säkert fler, synsätt på hur man kan tänka angående trädvård i historiska 

parker. Det har dock medfört att jag inte haft tid att gå in på djupet på varje del så mycket som jag 

från början önskade. En del som fallit bort är att få expertiskommentarer från en arborist om de olika 

metoderna som tagits upp. För att se om metoderna är lämpliga att använda i en historisk park som 

Axmar bruk. 

Jag har med hjälp av litteraturen hittat olika synsätt hur man kan prioritera utifrån en estetisk, 

kulturhistorisk, biologisk och en praktisk vårdsyn men inte direkt från en helhetsbild. Jag förstår eller 

snarare antar att det inte kan vara så lätt som förvaltande förening att brottas med alla frågor och 

lagar som dyker upp. Bara den svåra frågan om ett gammalt träd ska bevaras eller huggas ner. Hur 

avgör man om parkens historiska estetik eller den biologiska mångfalden är viktigast? Med andra ord 

hur avgör man om en gammal allé med tomma luckor ska huggas ner för att ge plats åt nya individer 

som till följd ger ett enhetligt intryck men tar bort en mångårig kultur med viktig historia, flora och 

fauna? 

I avsaknaden av en arborists syn har jag istället kommit med personliga åsikter om detta efter 

nyfunnen kunskap av litteraturen. Om parkernas helhet ska bevaras är det dels bra att själv titta och 

fundera på vad som händer i parkerna, vilka delar som är beroende av vilka men framförallt att 

använda experterna inom dessa områden. Det är just det som det handlar om flera olika områden ska 

diskutera, prioritera och samsas om vad som ska hända med träden. Det är just på ett sådant 

tvärvetenskapligt synsätt som Florensdeklarationen är uppbyggd på och som i min mening är en mycket 

lättförståelig punktlista med sunt förnuft. Att använda den som grund vid bevarandeprocessen 

tillsammans med Kulturminneslagen bör ge ett resultat av en välbevarad park. 

Jag vet inte hur utvecklat samarbetet idag är mellan parkernas föreningar men ett forum där 

föreningarna kan samlas och skapa kontakter vore utvecklande och givande för både parkerna och de 

som är engagerade i dem. Ett forum där olika tolkningar av lagar och metoder kan diskuteras, lyckade 

och misslyckade åtgärder kan lyftas fram. Ett forum av detta slag skulle även kunna ge en 

sammanställning av Sveriges historiska parker och dess aktuella situation. 

Med all den informationen jag har hittat under denna relativt korta tid är jag positiv till att vi 

framtiden kommer att få njuta av karaktärsfulla gamla träd i våra parker. Mina råd till föreningar som 

ska bevara träd i historiska parker är att inte göra några förhastade beslut utan att titta på individen 

och dess berörda omgivning, använda experter, se till situationens helhet, använda och rådfråga 

Länsstyrelsen och till sist använd sunt förnuft tillsammans med Florensdeklarationen. 
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