
Trädinventering samt åtgärdsplan för Bäcken Samfällighet i Segeltorp 
utförd av Rubisco Trädvård den 4/12 2015 

 
Bakgrund 
Bäckens samfällighet är ett radhusområde i Segeltorp med grönt inslag av varierad 
karaktär. Växtligheten består av busk/träd/slybestånd med skiftande 
bevarandevärde inom hela området. Eftersom underhållet av de gröna incitamenten 
skötts sporadisk  under en längre tid efterfrågade Samfälligheten Bäcken via mail att 
Rubisco trädvård skulle komma upp med en trädvårds- samt åtgärdsplan vilket vi 
ämnar presentera under kommande sidor. 
 

 
 
 
 
Ockulär inventering 
Den sista ockulära besiktningen av Samfälligheten Bäcken ägde rum den 4/12 2015 
en solig förmiddag från marken, vilket var gynnsamt ur flera aspekter, dels utifrån det 
faktum att sikten var god och vi kunde se allt väldigt tydligt, dels från det faktum att 
svampkroppar (om nu träd angripits) fortfarande är synbara under denna tid på året. 
Besiktningen utfördes av Charles van Helleputte samt Marion Ceder för Rubisco 
trädvård där Marion var protokollförare med tidigare insyn av Mattias Viklund . 
 



Resultat av ockulär inventering  
Efter genomgång av hela Bäckens Samfällighets område konstaterar Rubisco 
följande: 

● De tidigare märkta träden skall tas bort då de nu eller på sikt utgör en fara för 
människor och egendom då att de kan rasa eller knäckas, detta till följd av 
sjukdom/stamskador/invuxen bark vid stambas (tecken på att 
gren/dubbelstam är ytligt ihopvävt på stammen, kan liknas vid 
epocormiska skott (sk. vattenskott.) 

 

 
En bra liknelse av epocormiska skott är denna bild, man ser tydligt 

 att stammarna är ytligt ihopväxta 



● Vid parkeringarna (samtliga) konstaterades att en röjning av slykaraktär 
utförts nyligen, dock skulle det behöva röjas och glesas ur lite till, dels för att 
få fram diveristet och naverlönnen (acer campestre), dels för få ett mer städat 
intryck, bättre insyn samt fria fasad och tak från växtlighet.  

 

 
En till urgallring mot fasaden samt urglesning skulle göra gott. 

 
 



● Lekplatserna (2st) Åtgärder för ökad säkerhet är att avlägsna döda grenar i 
och omkring träden samt röja ur taggbuskar och sly. Mindre beskärning på 
vissa träd för trevligare och säkrare atmosfär. 

 

 
 
 
 

 
Små människor och taggiga låga buskar med tornar är aldrig en bra kombination. 

 



● Lampor, skyltar, tak, fasad, gräsmattor och gångvägar skall frigöras från 
växtlighet genom uppstamning samt beskärning, detta för att skapa god sikt, 
fria stuprännor samt underlätta för diverse underhållsfordon och skapa ett 
mer städat intryck. 

 
 

 
Lågt hängande grenar kan vara irritationsmoment för  

vinterväghållare liksom besökare. 
 
 
 
 
 



 

 
Det här trädet har inte bara hängt över taket utan till och med knäckts mot fasaden 

p.g.a stamskador. 
 

. 
 

 



● Vid Skogspartiet finns många ekar, och vi väljer att kalla det för Eklunden. Här  
hittade vi många vackra vårdträd med högt bevarandevärde!  

Här föreslår vi dels att man tar bort en av tallarna som drabbats av törskata  
(ej märkt!) 

 

 
 

Bild på tallen som drabbats av törskata,  
det ser ut som en gråsvart fläkning upp, lite till vänster på bilden 

 
 
 
 
 



● En eller två av dom mindre ekarna behöver fällas för att ge de ekar som blir 
kvar en bättre chans att på sikt bre ut sig och på sikt bli riktigt stora! Vidare 
föreslår Rubisco att de träd som blir kvar beskärs, dels från döda grenar men 
även glesas ur lite då många av dom är täta! Detta skapar en skön 
rekreationsplats för människor liksom djur, en trevlig oas mitt i 
bostadsområdet. Vid Eklunden kan även en större röjning av buskar och sly 
genomföras, allt för att skapa ett mer välordnat intryck. 

 
 

 
 

Den så kallade eklunden, en blivande plats för rekreation! 



Trädinventering: Rubisco ämnar göra en trädinventering över vård/prydnadsträden 
parallellt med det att övrigt arbete fortskrider. Före och efterbilder dokumenteras 

samt klättrande besiktning i anslutning till beskärningarna.  
 
Trädinventeringen kommer presenteras i en mapp där varje träd får ett unikt för sig 
id samt en före och efterbild. Detta kommer att över tid bli intressant att följa,  
samt viktigt underlag vid framtida skötselplan, vandalism el dyl.  
  
  

            
                           före beskärning                                            efter beskärning! 
 
 
Trädslag:                Skogslönn ( Acer platanoides) 
Id-nummer:            (gps-koordinat) 
Ungerfärlig höjd:   14m 
Vitalitet:                  Mycket god, enligt svensk trädstandard 1 
Utförd åtgärd:        Kronreducering   samt urglesning av krona för ökat ljusinsläpp 
Datum för åtgärd:  2015-08-28 
Förslag för ny åtgärd samt datum: 2018-08-28 kolla vitalitet samt ev glesa ur igen  
 
 
(Exempel på hur det kan se ut i en trädvårdsplan) 
 
 
 
 

 
 



Utförande 
 

Arbetsmomenten kommer att läggas upp enligt följande plan: 
  

1. Röjning Här ämnar Rubisco att först fälla alla utmärkta träd, men även passa 
på att ta bort sly och dylikt i och runtomkring träden då de underlättar 
fällningarna samt blir mer tidseffektivt. Momenten att ta fram skyltar, fasad, 
lampor samt gångvägar planeras att göra här. Röjningsmomentet kan utföras 
på vilken del av året som helst men Rubisco ståndpunkt i frågan är att det 
borde utföras på den del av året då träden är av-lövade då det minskar 
kostnaderna för rishanteringen, någon gång 2016. 

 
  

2. Underhållsbeskärning utav vårdträden, samt parallellt genomföra 
trädinventering. Rubisco föreslår att detta skall ske innan knoppsprickning 
(jan-feb 2016) alt. efter lövsprickning (juli-sep 2016) p.g.a de faktum att 
träden har de bästa förutsättningarna att börja valla igen beskärningsnitten 
under motsvarande period. 

 
 

 
 

 
Katsura och tulpanträd, två vackra släktingar! 

 
 
 



3. Nyplanteringar vid önskemål finns möjlighet till nyplantering. Vi hjälper er 
gärna med vad och vart. Planteringarna kan med fördel utföras på våren när 
tjällen har släppt eller hösten innan första köldknäppen. Tidpunkten att 
återplantera ett till två år senare på platser som tidigare varit bevuxna är för 
att säkra sig mot ev. jordtrötthet. 


