
Skötselråd 

Träd 

 

I detta skötselråd ger vi er information om hur ni bevarar kvaliteten på era införskaffade träd 

och ser till att dem får rätt förutsättningar att utvecklas och trivas på allra bästa sätt hos er.  

Det finns mycket att tänka på och med allt det hjälper vi er i detta skötselråd! 

 

Hantering av mottagen trädleverans: 

 

Var minst två personer och lyft träden försiktigt ut ur emballaget så att inte stammen och 

grenar skadas. Placera träden stående tills dem planteras och se till att dem inte välter 

omkull av vinden. 

Avlägsna banden som kronan bundits upp med. Extra viktigt att göra det direkt när träden 

kommer med blad. 

Vid soligt väder placera träden i skugga och vattna dem regelbundet i krukan tills dem 

planteras. Jorden får inte vara torr utan ska vara fuktig hela tiden. 

 

Plantering: 

 

I regel ska trädgroparna vara dubbelt så breda som bredden på vad rotklumpen är. 

Har ni träd som odlats i 50-liters kruka så är dem 50 cm breda och 35 cm höga. 

Gräv då en grop som är minst 90-100 cm breda och minst ca 50 cm djupa. 

Det är viktigt att rotklumpens övre kant hamnar i marknivå. Inte djupare än så. 

Se illustration längre ned i skötselrådet. 

 

Ett tips är att fylla i jord i botten (ca 20 %) och trampa till det lätt, mät sen så att rotklumpens 

övre kant hamnar i marknivå innan ni placerar trädet i hålet. Fylla sedan på med resterande 

del av jorden. 

Det är viktigt att det är bra dränering i gropen. Inga växter trivs om det samlas för mycket 

vatten på växtplatsen. Kontrollera detta genom att, när gropen är grävd, hälla ner vatten i 

gropen och se om vattnet stannar kvar eller om det rinner undan vartefter. 



 

Ge träden extra stöd under etableringstiden: 

 

För att ge ett extra stöd för träden under etableringstiden rekommenderar vi att ni förankrar 

träden med granstörar. Dessa binds samman med sadelgjord så att det står stadigt under 

etableringstiden de tre första åren. Det är för att träden inte ska vrida sig eller börja luta av 

vind. 

Ni kan läsa mer om produkterna för uppbindning på länken nedan: 

www.hackspecialisten.se/tillbehor/traduppbindning 

 

http://www.hackspecialisten.se/tillbehor/traduppbindning


1: Planteringsjord. 

2: Granstörar. 

3: Sadelgjord. 

4: Extra stöd mellan granstörarna. 

5: Bevattningssäck. 

6: Gnagskydd. 

 

Beskärning: 

Beroende på när på året träden levereras så kan det vara som så att trädens krona redan har 

blivit klippta. Denna uppbyggnadsbeskärning görs av utbildad personal hos odlarna på 

plantskolan. 

Tack vare beskärningen så utvecklas kronan på rätt sätt och trädet får också en enklare 

etablering och bättre välmående. Kontakta oss om ni är osäkra på om trädets krona nyligen 

har blivit beskuren. 

Om kronan inte har blivit beskuren innan leverans rekommenderar vi att ni gör det själva 

efter plantering genom att klippa in och minska kronans volym ca 20-25%. 

Kronans storlek passar då bättre ihop med rotsystemet. 

 

Bevattning: 

Det är mycket viktigt att se till att trädet får tillräckligt med vatten, jorden i marken ska vara 

konstant fuktig även på djupet så att hela rotsystemet och dess sugrötter får tillräckligt med 

vatten.  

Vattna cirka 30 liter per tillfälle där man kan börja med två gånger i veckan och känn av med 

jämna mellanrum om det är tillräckligt fuktigt i marken genom att gräva ner några decimeter 

med en handspade och känn av med handen.  

Bevattning sker från tjälsläpp eller från slutet av mars månad fram tills naturen går in i 

vintervila, det ser man när trädet fäller alla sina löv. Under vår och sommar bör man vattna 

träden oftare. 

 

Gödning: 

 

Tillsätt kväverikt gödsel från maj till slutet av juli för att stärka träden och göra dem 

motståndskraftiga motsjukdomar och angrepp, få bra tillväxt och hålla fin färg. 


