
0 8 - 5 5 7  7 1 5  3 8
a n n - c a t r i n @ r a p p n e . n u

w w w . r a p p n e . n u

U p p r ä t t a d  a v :  A n n - C a t r i n  T h o r 
t r ä d g å r d s r å d g i v a r e

I l l u s t r a t i o n e r :  K r i s t i n  S t r ö m

BrfVårdsätra
Skötselplan
F ö r  d e n  g r ö n a  m i l j ö n



S k ö t s e l p l a n 
U p p r ä t t a d  a v :  A n n - C a t r i n  T h o r 

t r ä d g å r d s r å d g i v a r e
I l l u s t r a t i o n e r :  K r i s t i n  S t r ö m

BrfVårdsätra
Skötselplan
F ö r  d e n  g r ö n a  m i l j ö n



 Syfte och mål 

 Växterna 

 Träden 

 Introduktion 

 Infograf 

 Platsen, underhåll, framtid 
 Övrig skötsel grönytor 
 Beskärningstabell 

3

33

50

60

69

1

5

48

Innehållsförteckning



1

SYFTET
är att ha ett enkelt 
underlag som kan läsas av 
fastighetsskötare likaväl 
som boende och styrelse 
för samförstånd kring 
skötseln av det gröna i Brf 
Vårdsätra. 

Detta är ett dokument 
som kan använda vid 
upphandling av sköt-
seltjänster för den gröna 
miljön.
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MÅLET
med denna skötselplan är att fungera som 
verktyg för att bibehålla dagens utseende 
på den gröna miljön. 

Många förslag till förbättringar finns också 
med i dokumentet.

Planen är lättläst och innehålla praktiska 
skötseltips och framtida skötselråd som 
kommer fastighetsskötare, styrelse och 
boende till nytta.

Planen kan lätt uppdateras och hållas 
aktuell, t ex att nya arter läggs till och 
uttjänta tas bort.

Öppen jord är inte skötseleffektivt! 



3

Introduktion

Rätt utförd skötsel av den gröna miljön är A och O för att föreningen Brf Vårdsätra ska kunna 
hålla en vacker, representativ och sammanhållen skötsel som alltid presenterar föreningen från 

sin bästa sida både för boende och besökare. 

Denna skötselplans huvudsyfte är att fungera som verktyg för att bibehålla dagens utseende på den 
gröna miljön, men många förslag till förbättringar finns också med i texterna.

Föreningens växter har nu några år på nacken och främst många buskplanteringar kan behöva bytas 
ut eller helt tas bort. Dålig skötsel av dem bakåt i tiden tar nu ut sin rätt och nytt friskt växtmaterial 
behöver komma in. 
Flera av de centralt placerade träden har dålig tillväxt och ser sneda och undernärda ut. Detta kan 
inte avhjälpas helt med bara god skötsel i detta skede, utan även här bör tankar på nyplantering 
göras

Brf Vårdsätra
Skötselplan  

Ann-Catrin Thor
Trädgårdsrådgivare
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Sorbaria sorbifolia 

Introduktion

Rätt utförd skötsel av den gröna miljön är A och O för att föreningen Brf Vårdsätra ska kunna 
hålla en vacker, representativ och sammanhållen skötsel som alltid presenterar föreningen från 

sin bästa sida både för boende och besökare. 

Denna skötselplans huvudsyfte är att fungera som verktyg för att bibehålla dagens utseende på den 
gröna miljön, men många förslag till förbättringar finns också med i texterna.

Föreningens växter har nu några år på nacken och främst många buskplanteringar kan behöva bytas 
ut eller helt tas bort. Dålig skötsel av dem bakåt i tiden tar nu ut sin rätt och nytt friskt växtmaterial 
behöver komma in. 
Flera av de centralt placerade träden har dålig tillväxt och ser sneda och undernärda ut. Detta kan 
inte avhjälpas helt med bara god skötsel i detta skede, utan även här bör tankar på nyplantering 
göras
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Brf Vårdsätra
Träd
Buskar
Klätterväxter 
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Brf Vårdsätra
Träd  

Fackmannamässig skötsel av föreningens träd utförs av beskärningutbil-
dad personal. Beskärningen följer artkaraktärer och utvecklingsnivå. 
Sikt- och framkomlighetsbeskärning utförs kontinuerligt under 
växtsäsongen. 

Trimning av gräs kring trädstammar utförs mycket försiktigt så inte 
barkskador uppstår. Gödsling sker på försommaren i samband med 
annan gödsling i föreningen. Trädstöd  kontrolleras regelbundet   och byts 
eventuellt ut eller tas bort. En säkerhetsöversyn görs minst en gång per år 
och säkerhetsbeskärning sker efter behov.

7
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Stamma gärna upp det exemplar 
som finns på gård 2. Plocka bort 
döda eller döende grenar när det 
passar under året. Ta bort stam- och  
rotskott varje år, lämpligast i JAS.

Beskärs inte som ett fruktträd utan 
ta bara bort grenar som går i kors 
och skaver mot varandra och de som 
växer in i kronan. En prydnadsapel 
kan vara mycket tätare i kronan än 
ett producerande äppleträd! 

prydnadsapel
Malus Purpurapel-Gruppen, gård två



Malus domestica
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Växer i naturmarken. Plocka bort döda eller 
döende grenar när det passar. Stamma gärna 
upp de exemplar som finns på gård 2-3. Ta bort 
stam- och  rotskott varje år, lämpligast i JAS. 

Beskär inte som ett fruktträd utan ta bara bort 
grenar som går i kors och skaver mot varandra 
och de som växer in i kronan. En vildapel kan 
vara mycket tätare i kronan än ett producerande 
äppleträd!

vildapel



Populus tremula

Växer i naturmarken. Döda och döende grenar 
tas bort när det behövs under året, säkerhet för 
boende i första hand. Aspar brukar stamma upp 
sig själva när det blir tätt i bestånden och bör 
därför kontrolleras varje år så inga torra grenar 
trillar ner och skadar. Om större aspar måste 
avverkas ska alltid s k Eco-plugg användas så att 
roskottsskjutning uteblir. 

Under senare delen av sommaren, augusti varje 
år, klipps oönskade rotskott bort i naturmarken 
så att asp inte tillåts dominera på sikt.

asp
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Växer i gatumiljö. Döda och döende grenar, grenar 
som gnider mot varandra eller skaver mot fasader 
tas bort utanför grenkragen vid behov, större 
levande grenar tas bort i JAS. Björk blöder vid 
beskärning. 

Kontrollera påkörningsskador på trädens stammar 
regelbundet. Okulär trädbesiktning görs minst en 
gång per år. Vid riskbedömningar av skador och 
större torkangrepp i kronan tas arboristkunskaper 
in http://www.sverigesarboristforbund.se/
medlem/foretag.php

fransbjörk
Betula pendula ‘Crispa’



Betula pendula

Växer i gatu- och naturmarksmiljö. Döda och 
döende grenar, grenar som gnider mot varandra 
eller skaver mot fasader tas bort utanför 
grenkragen vid behov, större levande grenar tas 
bort i JAS. Björk blöder vid beskärning. 

Kontrollera påkörningsskador på trädens 
stammar regelbundet. Okulär trädbesiktning 
görs en gång per år. Vid riskbedömningar av 
skador och större torkangrepp i kronan tas 
arboristkunskaper in http://www.sverigesarbor-
istforbund.se/medlem/foretag.php

vårtbjörk
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Quercus robur
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Ädellövträd som prioriteras i naturmarken. Döda 
och döende grenar tas bort när det behövs 
under året, säkerhet för boende i första hand. 
Större grenar tas bort i JAS. 

Stammas försiktigt upp under åren, då 
exemplaren är rel. små idag.

ek



Picea abies

I naturmarken. Några enstaka unga exemplar 
finns. Stammas upp efterhand.

gran
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Aesculus hippocastanum
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Växer i gatumiljö. Döda och döende grenar, 
grenar som gnider mot varandra eller skaver tas 
bort utanför grenkragen vid behov, större grenar 
tas bort i JAS. Kastanj är rötkänslig. 

Befintliga påkörningsskador på trädens 
stammar kontrolleras regelbundet och nya 
skador noteras. Okulär trädbesiktning görs 
minst en gång per år. Vid riskbedömningar av 
skador och större torkangrepp i kronan tas 
arboristkunskaper in http://www.sverigesarbor-
istforbund.se/medlem/foretag.php

hästkastanj



Acer platanoides

Växer i naturmarken. Plocka bort döda eller 
döende grenar när det passar under året. Lönn 
blöder kraftigt vid vårbeskärning. Stamma gärna 
upp yngre exemplar. Ta bort stam- och  rotskott 
varje år. All beskärning sker lämpligast i JAS.  

Okulär trädbesiktning görs en gång per år. 
Vid riskbedömningar av skador och större 
torkangrepp i kronan tas arboristkunskaper 
in http://www.sverigesarboristforbund.se/
medlem/foretag.php

lönn
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Sorbus intermedia
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Växer i gatumiljö och naturmark. Döda och 
döende grenar, grenar som gnider mot varandra 
eller skaver mot fasader tas bort utanför 
grenkragen. Ta bort stam- och  rotskott varje 
år. Kontrollera påkörningsskador på trädens 
stammar regelbundet. 

Okulär trädbesiktning görs en gång per år. 
Vid riskbedömningar av skador och större 
torkangrepp i kronan tas arboristkunskaper 
in http://www.sverigesarboristforbund.se/
medlem/foretag.php

oxel



Sorbus aucuparia

Växer främst i naturmark men även i gatumiljö. 
Döda och döende grenar, grenar som gnider 
mot varandra eller skaver mot fasader tas bort 
utanför grenkragen. Ta bort stam- och  rotskott 
varje år. Kontrollera påkörningsskador på 
trädens stammar regelbundet. 

Okulär trädbesiktning görs en gång per år. 
Vid riskbedömningar av skador och större 
torkangrepp i kronan tas arboristkunskaper 
in http://www.sverigesarboristforbund.se/
medlem/foretag.php

rönn
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Salix caprea
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Växer i naturmarken. Plocka bort döda eller 
döende grenar när det passar under året.  
Stamma gärna upp yngre exemplar. Ta bort 
stam- och  rotskott varje år. All beskärning sker 
lämpligast i JAS.  

Okulär trädbesiktning görs en gång per år. 
Vid riskbedömningar av skador och större 
torkangrepp i kronan tas arboristkunskaper 
in http://www.sverigesarboristforbund.se/
medlem/foretag.php

sälg



Pinus sylvestris

Växer i naturmarken. Plocka bort döda eller 
döende grenar när det passar under året- viktigt 
ur säkerhetssynpunkt då tallarna har grova 
grenar och är höga och till åren komna.  

Okulär trädbesiktning görs en gång per år. 
Vid riskbedömningar av skador och större 
torkangrepp i kronan tas arboristkunskaper 
in http://www.sverigesarboristforbund.se/
medlem/foretag.php

tall
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Brf Vårdsätra
Buskar  
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Buskar ska skötas så att artens naturliga utseendet behålls. Beskärning utförs 
alltså så den anpassas till varje arts karaktär. Arter anpassade till häckskötsel 
sköts på fackmannamässigt sätt som häck.  
Gödsling och jordförbättring sker på försommaren. Ogräs rensas manuellt vid 
behov. 

Kompletteringsplantering sker vid behov då öppen jord i planteringarna 
försvårar skötsel. Döda grenar kvar i buskar speciellt vid entré på gård 3. Alla 
stefanandra toppade, en del verkar ha dött av det.

Bra exempel på rätt buskskötsel  där måbär i 
framkant häckklipps och fläder är friväxande i 
bakgrunden.
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En buske som både 
fungerar som friväxande 
buske och klippt häck. 
Underhållsbeskärning där 
den är friväxande utförs 
när det passar under året. 
Vid behov klipps den ned 
radikalt till ca 20-30 cm 
under vintervilan (februari-
mars) för att sedan byggas 
upp successivt med 

underhållsbeskärning. 
Underhållsbeskärning är 
den bästa tekniken att 
sköta dem på. Glöm inte att 
gödsla.

bukettapel

Malus toringo var. sargentii 



Sambucus nigra
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Stor friväxande buske. Absolut inte passande 
för ”häckklippning”.  Hålls lagom stor genom 
underhållningsbeskärning från buskens bas, de 
äldsta grenarna tas bort (syns på barkfärg och 
tjocklek). 

Man kan också låta busken bilda ett 
flerstammigt träd och alltså stamma upp istället 
för att underhållsbeskära.

fläder



Acer ginnala

Friväxande buske eller litet flerstammigt träd. 
Underhållsbeskärning, gärna i JAS, då lönnar 
blöder vid vårbeskärning. 

Får lätt sjukdomen rödvårtsjuka/cinnobergöm-
ming (Nectria cinnabarina) vid ”häckklippning”, 
alltså ska det helt undvikas!

ginnalalönn

24



Forsythia x intermedia
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Denna vårblommande buske underhållsbeskärs 
med fördel efter blomningen. Att ”häckklippa” 
forsythia är inte alls bra eftersom blomningen 
sker på de yttre, äldre grenarna. 

De långa årsskotten kan toppas för att bibehålla 
en form, men kräver då att man glesar busken 
från basen vintertid så att busken inte blir för 
tät.

hybridforshytia



Crataegus flabellata var. grayana

Passar bra att häcklippa, som namnet antyder. 
Formning av häcken sker 1-2 ggr/år vid 
midsommar och på vintern, med häcksax. 

Ingen underhållsbeskärning, för taggig för 
denna insats. Vid behov (max var 5-6 år, tänk på 
ogräset som kommer!): radikal nedskärning till 
ca 20-30 cm när busken är i vila (februari-mars). 
Detta sker bara om busken är risig och gles 
nerifrån, annars bara formning. 

Går även att hålla friväxande.

häckhagtorn
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Amelanchier sp.
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En buske som både fungerar som friväxande 
buske och högre klippt häck. 

På föreningens område just nu (2015) ser dem 
inte bra ut: kala nertill med bara en bladruska i 
toppen. Bör klippas ned radikalt till ca 20-30 cm 
under vintervilan (februari-mars) snarast för att 
byggas upp successivt med underhållsbeskärn-
ing till friväxande buskar. Tas bort helt där de 
är för höga och vida för växtplatse. Underhålls-
beskärning är den bästa tekniken att sköta dem 
på Brf Vårdsätra. Glöm inte att gödsla.

häggmispel



Ligustrum vulgare

Passar bra att häcklippa. Formning av häcken 
sker 1-2 ggr/år vid midsommar och på vintern, 
med häcksax. Ingen underhållsbeskärning. Vid 
behov om den ser risig ut (max var 5-6 år, tänk 
på ogräset som kommer!): radikal nedskärning 
till ca 20 cm när busken är i vila (februari-mars). 
Detta sker bara om busken är risig och gles 
nerifrån, annars bara formning.  

Går även att hålla som friväxande buske- sköts 
då med underhållsbeskärning.

liguster
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Stephanandra incisa ‘Crispa’

Stefanandran i föreningens planteringar mår inte 
bra. Inga växter kan beskäras friska! Beskärning 
består uteslutande av att ta bort grenar som 
hänger över kantsten. 

Jordförbättra och gödsla regelbundet för att få 
friskare buskar eller byt ut dem helt.

liten stefanandra
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Philadelphus coronarius
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Lämpar sig bara som friväxande buske. Klart 
olämplig att ”häckklippa” då de väldoftande 
blommorna kommer på äldre grenar i periferin 
av busken: dessa blomknoppar klipps bort 
vid ”häckklippning”. Underhållsbeskärning 
sker med busksax när det passar under året. 
Radikala beskärningar ner till 20 cm sker bara 
vid behov (vid risighet, om man underlåtit att 
underhållsbeskära), då under februari-mars när 
busken är i vila. På flera ställen i föreningen är 
schersminerna för stora och bör tas bort helt 
och inte “häckklippas”!

luktschersmin



Ribes alpinum

Passar bra att häcklippa. Formning av häcken 
sker 1-2 ggr/år vid midsommar och på vintern, 
med häcksax. Vid behov (max var 5-6 år, tänk på 
ogräset som kommer!): radikal nedskärning till 
ca 20-30 cm när busken är i vila (februari-mars). 
Detta sker bara om busken är risig och gles 
nerifrån, annars bara formning. 

Går även att hålla friväxande- då är underhålls-
beskärning bäst.

måbär
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Sorbaria sorbifolia
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Lämpar sig bäst som friväxande buske. Klart 
olämplig att häckklippa. Skjuter rikligt med 
rotskott. Underhållsbeskärning med busksax när 
det passar under året. Kan lämnas obeskuren 
under många år! Radikala beskärningar ner 
till 20 cm sker bara vid behov (vid risighet, om 
man underlåtit att underhållsbeskära) då detta 
stimulerar rotskottsskjutning. 

Rotskott hålls i schack genom bortgrävning.

rönnspirea
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