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BESKRIVNING AV ETABLERINGSSKÖTSEL
FÖR NYPLANTERADE VÄXTER
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För att åstadkomma långsiktigt hållbara träd och buskar krävs under de första åren efter
plantering extra skötselinsatser innan den nya anläggningen går över i ordinarie skötsel.

Park- och naturförvaltningen vårdar och utvecklar Göteborgs stads- och naturmiljöer utifrån
användning, naturliga förutsättningar och historia. Vårt arbete gör gator, torg, parker, kanaler,
skogar, berg, sjöar och stränder inbjudande för alla. Vi skapar möjligheter till en rik tillvaro med
rum för såväl mänskliga möten som en stunds lugn och ro.

I vår vision är Göteborg den sköna staden med den gröna själen där varje göteborgare kan hitta
sin plats.
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LÄSANVISNINGAR
Denna arbetsbeskrivning är redigerad efter den s.k. pyramidregeln.
Den är ordnad i en hierarkisk struktur med koder och rubriker. För varje kod gäller
beskrivningen under tillhörande rubrik tillsammans med överordnade koder med tillhörande
rubriker, som kan exemplifieras enligt följande:

ETABLERINGSSKÖTSEL
x.2

Vårarbete

1

BUSKAR OCH HÄCKAR

1.2

Vårarbete (för buskar och häckar)
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ETABLERINGSSKÖTSEL

Om det finns anledning att misstänka fel på växtmaterial eller växtbädd skall detta
omedelbart anmälas till beställaren.

x.1

Städning
Kontinuerlig städning utförs 1 gång per vecka.

Skräp samt främmande material och föremål ska efter avslutad städning omedelbart
borttransporteras.
Vid kontinuerlig städning av planteringsytor får växtmaterialet inte skadas.
x.2

Vårarbete
Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avlägsnas.
Ytan luckras. Luckringen utförs på ett sådant sätt att de nyplanterade växternas
rotsystem inte skadas.
Kanten mot angränsande ytor skärs så den blir jämn.
Allt ris, skräp, främmande föremål tas bort. Skräphögar ska tas bort samma dag.
Arbetet ska vara avslutat före 30 april.

x.3

Vattning
Vattningen startar 1maj och fortsätter till 31 augusti.
Före varje vattning skall kontroll göras, så att inget stående vatten finns i växtbädden.
Detta skall i så fall rapporteras till beställaren.
År 1: Vattning 1 g/vecka
År 2: Vattning 1 g/varannan vecka
År 3: Vattning 1 g/var tredje vecka (gäller enbart träd)
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x.4

Gödsling
Vid gödsling myllas/vattnas organiskt gödsel ned i växtbädden.
Om ytan är täckt av bark läggs dubbel mängd.
Gödsling ska ske i samband med vattning enligt nedanstående schema

Gödsling i samband med vattning
Första veckan i maj

Första veckan i juli

–

Träd

År 1

Buskar och häckar
Klängväxter
År 2

Rosor

Träd

Perenner
Träd
År 3

x.5

Träd

Träd

Ogräsrensning
Ogräs och dess rotsystem tas bort.
All ogräsrensning utförs manuellt och ska ske på ett sådant sätt att inte jorden förs
bort från ytan.
Planteringsytor ska efter varje rensningstillfälle vara helt fria från ogräs, annan
oönskad vegetation, skräp och ris. Växtmaterialet och dess rotsystem får inte skadas
därför ska handryckning av ogräs utföras intill växterna. Särskild uppmärksamhet
ägnas fröplantor av vedartat material och rotogräs.
Rens och skräp krattas ihop och bortforslas samma dag.
Gräs som från angränsande gräsyta växer in i planteringen ska tas bort. Gräskanten
ska hållas jämn.
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Ogräsrensning År 1:
Ogräsrensning 1 gång var annan vecka 15 april – 15 nov
Ogräsrensning År 2:
Ogräsrensning 1 gång var annan vecka 15 april – 15 nov
Ogräsrensning År 3:
Ogräsrensning 1 gång per månad 15 april – 15 nov
x.6

Putsning
Avbrutna, skadade och döda grenar tas bort. Grenar och annan vegetation som
tränger in över gata, cykel- eller gångväg, skymmer belysningar och trafikskyltar
eller på annat sätt hindrar trafiken klipps bort.
Grenar och annan vegetation som försvårar tillgänglighet till gångvägar, aktivitetsyta
eller som inkräktar på möjligheterna att sitta på parkbänk eller liknande klipps bort.
Allt överblivet material bortforslas samma dag.
Putsning utförs i samband med ogräsrensning.

x.7

Uppbyggnadsbeskärning
Fläksår får inte förekomma. Beskärningen ska utföras så att det för växten
karaktäristiska växtsättet inte förändras.
Beskärning utförs under ”JAS-perioden” (1juli – 30 sept)

x.8

Höstarbete
I samband med ogräsrensning luckras jorden . Kanten mot angränsande gräsyta skärs
eller huggs jämn.
Arbetet ska utföras under tiden 15 okt. - 15 nov.

x.9

Uppbindningar
I samband med ogräsrensning kontrolleras uppbindningar.
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1

BUSKAR OCH HÄCKAR

1.1

Städning

1.2

Vårarbete
Kvarblivet löv som inte kan nedmyllas tas bort och ytan avjämnas.

1.3

Vattning
Vattnet ska vid varje vattningstillfälle tränga ner till 30 cm djup.
Vattning skall utföras år 1 och år 2.

1.4

Gödsling
Ett lager på 5 - 10 cm välkomposterad organisk gödsel, luckras ned ordentligt i
befintlig jord i samband med första vattningen i maj
Surjordsväxter gödslas med rhododendrongödsel.

1.5

Ogräsrensning

1.6

Putsning

1.7

Uppbyggnadsbeskärning av häckar
Alla häckar formas så att basen blir bredare än toppen.
Beskärning utförs under år 1 och år 2
Beskärningen skall vara avslutad före 15 mars.
Häck med genomgående stam
På häck med genomgående stam (t.ex. bok, avenbok, lärk och gran) kortas
sidogrenarna in så att häcken förgrenar sig.
Toppen ska inte kortas in förrän häcken nått önskad höjd.
Häck utan genomgående stam
Häcken skall klippas till:
År 1: 25cm höjd
År 2: 40cm höjd

1.8

Höstarbete
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2

KLÄNGVÄXTER

2.1

Städning

2.2

Vårarbete

2.3

Vattning
Vattnet ska vid varje vattningstillfälle tränga ner till 30 cm djup.
Vattning ska ske år 1 och år 2.

2.4

Gödsling
Ett lager på 5 - 10 cm välkomposterad organisk gödsel, luckras ned ordentligt i
befintlig jord i samband med första vattningen i maj
Gödsel får inte läggas på växternas rothalsar.

2.5

Ogräsrensning

2.6

Putsning
Växter med ett andra flor skärs ner. Vissna blommor, blad och avbrutna, nedskurna
stjälkar tas bort.
Nya rankor hängs upp.

2.7

Höstarbete

2.9

Uppbindning
I samband med ogräsrensning utförs uppbindning. Uppbindning med bambukäppar
ska utföras så att växtens form behålls.
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3

ROSOR
Anlagd yta planterad med rosor.

3.1

Städning

3.2

Vårarbete
Kupning utjämnas. Kvarblivet sjukdomsangripet löv tas bort.

3.3

Vattning
Vattnet ska vid varje vattningstillfälle tränga ner till 30 cm djup.
Vattning skall utföras år 1 och år 2.

3.4

Gödsling
År 2 gödslas med Chrysan eller likvärdigt organiskt gödsel, 0,5 dl/planta

3.5

Ogräsrensning

3.6

Putsning
Vildskott, sjukdomsangripna blad och,vissna blommor tas bort.

3.7

Uppbyggnadsbeskärning
Rosbeskärning utförs fackmässigt efter rostyp efter samråd med beställaren.

3.8

Höstarbete
Rosorna ska kupas.
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4

PERENNER

4.1

Städning

4.2

Vårarbete

4.3

Vattning
Vattnet ska vid varje vattningstillfälle tränga ner till 30 cm djup.
Vattning ska ske år 1 och år 2.

4.4

Gödsling
Ett lager på 5 - 10 cm välkomposterad organisk gödsel, luckras ned ordentligt i
befintlig jord i samband med första vattningen i maj
Gödsel får inte läggas på växternas rothalsar.

4.5

Ogräsrensning

4.6

Putsning
Växter med ett andra flor skärs ner. Vissna blommor, blad och avbrutna, nedskurna
stjälkar tas bort.

4.7

Höstarbete

4.9

Uppbindning
I samband med ogräsrensning utförs uppbindning. Uppbindning med bambukäppar
ska utföras så att växtens form behålls.
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5

TRÄD

5.1

Vårarbete

5.3

Vattning
Vattning ska ske år 1, år 2 och år 3.
Vid extremt varmt väder vattnas även utanför vall/ring.
Vattensäck får användas år 1 och år 2. Två säckar sätts ihop och resterande
vattenmängd vattnas utanför säcken. Vattensäckarnas funktion skall kontrolleras
regelbundet.
Vattningsvall runt trädkupan får inte skadas, skall kontrolleras och justeras vid varje
vattningstillfälle.

5.3.1

Vattning år 1:
Träden vattnas med 200l vatten/vattningstillfälle innanför sin vattningsvall eller
vattningsring.

5.3.2

Vattning år 2:
Träden vattnas med 250l vatten/vattningstillfälle innanför sin vattningsvall eller
vattningsring.

5.3.3

Vattning år 3:
Träden vattnas med 300l vatten/vattningstillfälle över hela rotsystemet.

5.4

Gödsling

5.4.1

Gödsling år 1
Trädkupan gödslas med 5 dl/m2 mjölad Chrysan eller likvärdigt gödsel i samband
med vattning första veckan i juli.

5.4.2

Gödsling år 2
År 2 Trädkupan gödslas med 5 dl/m2 Chrysan eller likvärdigt gödsel i samband med
första vattningen i maj samt vattning i juli.

5.4.3

Gödsling år 3
År 3 1 l Chrysan eller likvärdig gödsel sprids över hela rotsystemet i samband med
första vattningen i maj samt vattning första veckan i juli.
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5.5

Ogräsrensning
Trädkupan i gräsmatta ska vara 1,2 m i diameter.
Vattningsvall runt trädkupan får inte skadas och lagas vid behov.
Efter 3:e årets sista ogräsrensning jämnas kupan ut.
Komplettering med jord till ursprunglig höjd (i förhållande till trädet) görs vid behov.

5.6

Putsning
Basalskott tas bort. Stamskott tas bort efter samråd med beställaren. Skotten
avlägsnas (lusning) före förvedning.

5.7

Uppbyggnadsbeskärning
Uppbyggnadsbeskärning. d.v.s. konkurrerande toppskott, skott med spetsiga
grenvinklar som inte är arttypiska och felriktade grenar tas bort. Gallring av grenar
som sitter för tätt utförs
Alla träd med normal krona (gäller ej små eller smalkroniga trädslag) längs körbana
och cykelbana skall kronhöjas till en stamhöjd på 3,20 m runt om under en
beskärningsperiod på flera år där den kraftigaste av grenarna tas bort först. En hel
grenvåning med fler än 2 grenar får aldrig tas bort på ett år:
År 1: Ingen beskärning
År 2: Kronhöjning för ”fria höjden” påbörjas efter samråd med beställaren.
År 3: Kronhöjning för ”fria höjden” fortsätter samt justering av felriktade och för tätt
sittande grenar.

5.9

Uppbindning
Uppbindningsmaterial som störar, skruvar och band justeras.
Skruvar och band byts vid behov.
Saknade eller trasiga störar anmäls till beställaren.
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