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INLEDNING 
Att få alléträd att etablera sig i vägmiljö är svårt. Det finns många fallgropar på vägen, till 
exempel jordsammansättning, bevattning, beskärning med mera men den absolut viktigaste 
förutsättningen är att man väljer ett trädslag som är lämpligt för platsen.  

Trafikverket1 har under flera år planterat alléer och anlagt många gröna ytor i anslutning till 
våra vägar, med skiftande resultat. Den här skriften är en av flera där Trafikverket vill 
uppmärksamma betydelsen av gröna inslag i vägmiljön och öka kunskapen omkring plantering 
och etablering. I ”planering och projektering av alléplanteringar” publikation 2010:049 och 
”Kontroll och skötsel av alléplanteringar” publikation 2010:050 ges riktlinjer för plantering av 
träd från projektering till väl etablerat träd. I ”Plantering och etablering av alléträd”, publikation 
2010:056, ges konkreta anvisningar om hur man planterar ett alléträd.  

I det inledande kapitlet ges en kort bakgrund till allén som svensk företeelse. Olika typer av 
alléer beskrivs och framför allt uppmärksammas olika regionala särdrag. Den största delen av 
skriften redovisar olika trädslag med växtsätt, höjd, krav på ståndort, kända sjukdomar med 
mera. Skriften avslutas med ett kapitel som kort beskriver några av de vanligaste sjukdomarna 
på träd. 

 

 

  

                                                             
1Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket 
och Vägverket samt viss verksamhet vid Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och SIKA. Samtidigt 
avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA. 
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HISTORIK 
Träd planterade i rad har funnits i årtusenden på flera platser i världen men det var först under 
sent 1600-tal och 1700-tal som det vi idag brukar kalla alléer kom till Sverige. Inspirationen kom 
från barockens trädgårds- och parkideal i Frankrike. 

Godsens alléer 
Först ut i Sverige var de stora godsen i de utpräglade odlingsbygderna; Skåne, Östergötland och i 
mälarlandskapen. Anledningen var dels att det där fanns rik och mäktig adel med stora 
egendomar och dels att där också fanns en generell trädbrist. De svenska odlingsbygderna var 
under 1600-talets slut och framförallt under 1700-talet mycket trädfattiga. Detta gjorde att de 
långa, stora alléerna var mycket väl synliga i landskapet, vilket ökade deras symbolvärde. Än 
idag, imponeras man av godsens linjeräta alléer längs med uppfartsvägarna. Även vissa större 
bruk, framför allt i Uppland, anlade tidigt alléer enligt godsens förebilder. 

Gods- och bruksalléerna utgår oftast från huvudbyggnaderna och pryder infartsvägar eller vägar 
till andra viktiga funktioner såsom kyrkor, kvarnar och underliggande gårdar. De består av 
lövträd så som alm, ask och lind. I Skåne är kastanj också vanlig medan ek oftare förekommer i 
Östergötland och mälarlandskapen. Godsallén består dock mer sällan av vitpil som ansågs vara 
böndernas träd. De större godsen på slätterna började anlägga sina alléer under 1700-talet, mest 
intensivt under andra hälften, då även många kyrkor fick alléer och trädplanteringar. För både 
gods och kyrka var det personliga initiativet viktigt för de tidigaste anläggningarna men också 
senare för spridningen av alléer där enskilda adelsmän och präster ofta propagerade för 
trädplantering.  

De mindre godsen planterade alléer främst under första hälften av 1800-talet då även bruket 
spreds norrut och även till landets övriga skogsbygder. Flertalet alléer var blandalléer med flera 
olika trädslag och några regionala särdrag är svåra att se. Att importera trädplantor till enhetliga 
alléer var dyrt varför man många gånger använde sig av träd från trakten. Godsen nöjde sig inte 
bara med att plantera alléer kring huvudbyggnaderna utan lät också anlägga alléer längs med 
landsvägarna inom ägorna och gick så i täten för spridningen av alléer i landet. 

 
Kyrkoallén vid Övedskloster anlades senast 1765. Den ursprungliga oxelallén har vid mitten av 1900-talet 
ersatts av lind. 
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Tidiga landsvägsalléer 
Myndigheter och intresseorganisationer bedrev med början under 1700-talet en rad 
trädplanteringskampanjer riktade mot bönderna främst i slättbygderna. Anledningarna till 
kampanjerna var flera; dels var man mån om att rusta upp vägnätet i landet, dels hjälpte 
trädrader i jordbruksbygden mot de sanddriftsproblem som härjade på flera ställen. Det fanns 
också mer direkta ekonomiska incitament som lockade i form av till exempel lövtäkt genom 
hamling av träden.  

Hamlingen innebar att trädet beskars kraftigt med några års mellanrum istället för att fällas. 
Trädets skottproduktion stimulerades därmed och man kunde få ut lövfoder och klenvirke 
regelbundet. Löven användes till vinterfoder till kreaturen. Klenvirket kunde användas till 
bränsle, gärdesgårdar eller korgflätning.  

Trädplanteringskampanjerna hade från myndigheternas sida börjat redan under tidigt 1700-tal 
med krav på alléer och trädrader, framförallt i Skåne. Genomslaget hos bönderna, som skulle 
utföra och underhålla planteringarna, blev dock till en början skralt. Träden missköttes ofta 
grovt eller helt enkelt höggs ner. Med tiden fick bönderna dock upp ögonen för trädens nytta, 
inte bara för hamling och lövtäkt utan också för att det underlättade väghållningsplikten. De 
allmänna vägarna skulle skötas och repareras av bönderna i byn, de skulle också märkas ut 
vintertid och vid översvämningar. Sen gammalt gjordes detta med pinnar, käppar och 
granruskor, något som fick göras om varje år. En eller två trädrader längs med vägen innebar en 
rationalisering som vann gehör.  

Tidigast med dessa landsvägsalléer var de större städerna men under slutet av 1700-talet och 
framförallt under 1800-talet blev de allmänna landsvägsalléerna fler. Särskilt vitpilen blev 
populär som alléträd, inte bara i Skåne utan även i bland annat Östergötland och på Öland. Pilen 
var lätt att föröka, plantera och den växte också fort. Även almen var under 1800-talet ett 
populärt alléträd, något som fått förödande följder för allébeståndet med senare tiders almsjuka. 

 

 
Hötoftaallén öster om Vellinge är fortfarande tämligen intakt men har in delar drabbats hårt av almsjuka. 
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Gårdsalléer 
Genomförandet av de olika skiftesreformerna, under framförallt 1800-talets första hälft, innebar 
på många håll att gårdarna flyttade ut från byarna och antalet gårdsalléer blev fler. Även 
planteringen av landsvägsalléer ökade. Under andra hälften av 1800-talet började större gårdar 
att, likt godsen gjort tidigare, plantera alléer längs med uppfartsvägen till gården. Återigen stod 
allén för rikedom och välstånd, där de mindre gårdarna följde efter trenden under årtiondena 
kring 1900. 

Från hushållningssällskap och länsträdgårdsmästare lyftes fruktträd, främst äpple och päron, 
fram som goda investeringar. Ett stort antal fruktalléer planterades därför under sent 1800-tal 
och tidigt 1900-tal över Sverige.  

Alléns storhetsperiod under 1800-talet och tidigt 1900-talet följdes av en stagnation. Under 
årtiondena mellan 1920 och 1940 planterades dock fortfarande flera alléer längs med 
landsvägarna, framförallt alléer av oxel som uppskattades för sin tålighet. Annars innebar 
bilismens framfart en nedgång i anläggandet av alléer. I och med uträtandet och breddandet av 
vägar från 1930-talet och framåt försvann också många alléer, helt eller delvis, på grund av krav 
på ökad säkerhet och framkomlighet. Almsjukan har också skördat många alléer de senaste 
årtiondena. 

 

 

 
Allé vid Löberöds gård i mellersta Skåne. 
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Dagens alléer 
Än idag framträder de allétätaste regionerna som de som anlade alléer först; jordbruksbygderna 
i Skåne, Östergötland och mälarlandskapen. Dessa är dock långt ifrån de enda, utan alléer 
förekommer med stor variation över hela landet och en stor rikedom finns vad det gäller 
trädartssammansättning, längd, avstånd, ålder och utseende. Blandalléerna med flera ingående 
trädslag framträder som de dominerande på de flesta håll i Sverige. Ask, lind och lönn är vanliga 
alléträd men de flesta trädslag finns representerade.  

Undantagna från blandalléområdena är bland annat de norra landskapen där björkallén på 
grund av sin tålighet är ensamrådande, de södra landskapen med Skåne, där andelen pilalléer är 
stor, och Blekinge, som uppvisar en stor andel rena ek-, björk-, ask- eller lindalléer. 

 
BESKRIVNING AV TRÄDARTER 
Svensk Trädgårds zonkarta gäller för 
fruktträd och för en mängd vedartade 
prydnadsväxter, buskar och träd. Sverige 
är indelat i åtta odlingszoner. Zon I finns i 
landets mildaste delar och zon VIII i de 
kärvaste regionerna. Ju högre zontal som 
anges på en växt, desto härdigare anses den 
alltså vara. Det är inte självklart att de 
"högsta" zonerna alltid finns i norra 
Sverige. Hav och stora sjöar har 
utjämnande inverkan på temperaturen och 
klimatet brukar bli mildare i stora vattens 
närhet. Höjden över havet påverkar också 
och vegetationsperioden förkortas ju högre 
upp man kommer.  

För karta över de zonangivelser som finns 
för de olika trädarterna se bild.  

  

Svensk Trädgårds zonkarta över Sverige 
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Al (Alnus) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuxen klibbal 
 

 
 

 

Alm (Ulmus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullvuxen skogsalm 

 

Al (Alnus)
Alen blir sällan mer än 15–20 meter hög. Gråalen är mer 
kortlivad än klibbalen, därför är klibbalen mer passande 
som alléträd och dessutom är den mycket vindtålig. Alar 
som alléträd kan hittas på områden som är eller har varit 
sanka. Alar bör planteras mycket sent på hösten (efter 15 
november) eller på våren. Vid planteringar bör lokalt 
plantmaterial användas då alen är känslig för geografiska 
förflyttningar. Alen föredrar god tillgång på 
markfuktighet och näring, dock ej vattensjuk mark. Den 
kan också växa på torr sandjord om näringstillgången är 
god. I motsats till mindre härdiga och mer krävande 
arter växer al-arterna relativt snabbt även på sämre 
marker och i kallare klimat. 

Klibbal (Alnus glutinosa) är härdig till zon 6, gråal (Alnus 
incana) till zon 7. 

På vissa platser i Sverige har alar drabbats av 
Alphytophthora, som är en svamp som sprids via 
vattendrag. Svampen är dödlig för alar. 

 

Alm (Ulmus) 
Almen var tidigare ett av de vanligaste träden i alléer. 
Höjden varierar mellan olika sorter, men den kan bli 
mellan 25–35 meter. Dess förmåga att utvecklas väl på 
mycket skiftande marker och den stora tillgången på 
plantmaterial har bidragit till den stora användningen. 
Almen förekommer i en mängd sorter och storlekar, 
vilket även detta har bidragit till dess stora användning. 
Almen klarar ett stort spektrum av ståndorter, vilket har 
gjort den populär både i städer och i slättlandskap. En 
humusrik, ej kompakterad jord är dock att föredra. 

Skogsalmen (Ulmus glabra) är härdig till zon 5.  

Samtliga sorters alm som används i Sverige drabbas av 
almsjukan. Den dödar trädet inom några år efter 
infektion. Alm bör inte planteras förrän bevisat 
resistenta arter har kommit. 
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Ask (Fraxinus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ung ask 

 

 

 

 

Avenbok (Carpinus) 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ung avenbok 

Ask (Fraxinus)
Asken kan bli mellan 20–25 meter hög, vid gynnsamma 
förhållanden upp till 30 meter. Kraven på vatten, luft 
och näring är höga. På grundvattenpåverkade ståndorter 
drabbas den liksom eken av topptorka vid permanent 
sänkning av grundvattennivån. Vid nyplantering kan 
barrotade plantor användas. Då asken är vindtålig kan 
den planteras på blåsigare platser. Ask trivs bäst på 
mycket näringsrika, gärna kalkrika marker med pH över 
5,5. Ask trivs med hög markfuktighet och kan växa på 
kärrmark. 

Ask (Fraxinus excelsior) är härdig till zon 5.  

Asken drabbas av askskottsjukan och bör inte planteras 
fram till dess att sjukdomen är under kontroll.  

 

 

Avenbok (Carpinus) 
Ett något mindre träd som passar bra i stadsmiljö och 
längs vägar, höjd cirka 15–18 meter. Vackert slät och ofta 
oregelbunden stam. Avenboken är relativt svåretablerad. 
Uppbyggnadsbeskäring behövs för att få en genom-
gående stam. Avenboken har måttliga anspråk på 
ståndorten. Den kan växa på både tunna och djupa 
jordlager men utvecklas bäst på friska, väldränerade 
mulljordar helst med god tillgång på kalk. Sura jordar 
och torvjord bör undvikas. 

Avenbok (Carpinus betulus) är härdig till zon 4.  

Den har i dagsläget ingen allvarlig hotbild i Sverige vad 
gäller sjukdomar. 
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Bok (Fagus) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Björk (Betula) 
  

 

 
 

Fullvuxen björk 

Bok (Fagus)
Storvuxet träd som blir mellan 20–25 meter, är ett av 
Skånes mest typiska park- och trädgårdsträd. Den är 
dock ovanlig i alléplanteringar. Boken är känslig för 
rubbningar i sin omgivning, såsom grävning, schaktning 
eller fyllning av marken i dess närhet, även plötsligt 
ljusinsläpp från exempelvis avverkade eller omkullblåsta 
träd i närheten. Barrotade plantor ska inte användas då 
de ger sämre etablering. Boken ska planteras under sen 
vår. Då boken är speciellt känslig för uttorkning under 
de första åren är bevattning mycket viktig. Yngre plantor 
är känsliga för ogräskonkurrens, jorden närmast 
plantorna måste därför hållas ren de första åren efter 
plantering. Dess stora syrebehov samt känsligheten för 
salt, luftföroreningar och ökande solexponering, 
begränsar bokens användbarhet till samlade bestånd i 
parker och större grönområden. Befintliga solitärer kan 
emellertid bevaras i mindre friytor. Bok utvecklas bäst 
på leriga, kalkhaltiga jordar men nöjer sig också med 
moränmarker. Bok är svåretablerad och kräver omsorg 
och goda förhållanden för en god etablering. Den är 
känslig för dåligt genomluftad jord och den etablerar sig 
därför mycket grunt på kompakterade jordar. 

Bok (Fagus sylvatica) är härdig till zon 4.  

Sjuka bokar har påträffats i Pildammsparken i Malmö 
och botaniska trädgården i Lund. Symtomen är 
avflagnande bark, som i vissa fall har lett till att bokar 
har varit tvungna att tas ned. Det är ännu oklart vad 
sjukdomen beror på och om den kan spridas till fler 
platser i landet.  

 
Björk (Betula) 
Vårtbjörken kan bli 100–150 år och mellan 18–20 meter 
hög, medan glasbjörken klarar sig mellan 50 och 75 år 
och blir mellan 20–25 meter. Björkalléer är vanligast i 
norra Sverige. Björken är lättetablerad, men är känslig 
för vissa typer av ståndortsförändringar såsom 
uppfyllnad, mekanisk åverkan och salt.  

Fullvuxen bok 
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Ek (Quercus) 
 

 

 

 

 

 

 

   Inte  

 

Fullvuxen skogsek 

Lokalt plantmaterial bör användas då björken är känslig 
för geografiska förflyttningar. Då den har ett stort 
ljusbehov bör öppna platser väljas. Björk kräver vår- 
eller sen höstplantering för ett bra etableringsresultat. 
Björken är anspråkslös beträffande jordmånen, men 
tycks föredra lättare, magrare jordar framför tyngre och 
mycket kalkrika jordar.  Vårtbjörken (Betula pendula) 
och glasbjörk (Betula pubescens) är härdiga till zon 8. 

Den har i dagsläget ingen allvarlig hotbild i Sverige vad 
gäller sjukdomar. Dock bör man undvika att plantera 
nära markbeläggningar, ledningar samt annan 
underjordisk infrastruktur. 

 

Ek (Quercus) 
Eken blir med åren ett stort och karaktärsfullt träd på 
mellan 20–25 meter (ibland 30 meter). Den är ett av våra 
mest långlivade träd och kan bli över 500 år om det får 
stå opåverkat. Eken klarar ofta sin vattenförsörjning 
genom djupgående rötter. Då rötterna har nått ett större 
djup kan de bli mycket känsliga vid sänkning av 
grundvattennivån och trädet drabbas därvid av 
topptorka i kronan. När trädet åldras stiger ljusbehovet 
och har stor betydelse för kronans utveckling. Som 
alléträd är eken relativt ovanlig i Sverige, möjligen med 
undantag för Sörmland och Östergötland. Eken bör inte 
planteras barrotad utan ska ha klump. Den ska antingen 
planteras på våren eller tas upp och planteras efter den 
1/11, gärna senare. Eken är känslig för dålig skötsel åren 
efter plantering, vattning och ogräsrensning är därför av 
största vikt. För att få en bra kronstruktur är även 
uppbyggnadsbeskärning viktig. När eken väl har 
etablerat sig är den mycket vindtålig. Markkraven är små 
och man kan finna den på såväl lätta som styva leror som 
på torra och blöta jordar. 
 
Skogsek (Quercus robur) är härdig till zon 5 och bergsek 
(Quercus petraea) till zon 4. 
 
Ekar i Nordamerika har drabbats av en allvarlig 
sjukdom, men den har ännu inte uppmärksammats i 
Europa. Eken har därför i dagsläget ingen allvarlig 
hotbild i Sverige. 
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Hästkastanj (Aesculus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fullvuxen hästkastanj 

 

 

 

 

 

 

 

Körsbär (Prunus) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fullvuxet körsbär, fågelbär 

 

Hästkastanj (Aesculus)
Hästkastanjen blir 10–12 meter hög. Den är känslig för 
rubbningar i sin omgivning såsom uppfyllning av 
marken runt trädet eller grävning och schaktning. 
Kastanjen har ett stort vattenbehov och bör därför inte 
planteras i hårdgjorda ytor. Hästkastanjen betecknas 
som relativt lättetablerad och har en god tillväxt om 
jorden kring de nyplanterade träden hålls ogräsfri, samt 
om träden bevattnas de första åren efter plantering. Den 
trivs bäst på humusrik, genomsläpplig och näringsrik 
jord med rörligt grundvatten. 

Den vanliga hästkastanjen (Aesculus hippocastanum) är 
härdig till zon 5, rödblommig hästkastanj (Aesculus x 
carnea ´Briotii´) till zon 4.  

Då kastanjen är drabbad av kastanjemal, bladbränna, 
bakteriesjukdomen kastanjeblödarsjuka och sköldlöss 
bör större planteringar undvikas tills mer information 
har framkommit. 

 

Körsbär (Prunus) 
Körsbär har knappast någon tradition som alléträd i 
Sverige. Som uppvuxen blir körsbär mellan 15–20 meter 
högt. Körsbär är mycket känsligt för konkurrens av 
ogräs. Marken kring trädet måste därför vara ogräsfri 
under 2–3 år efter plantering, Den är även vindkänslig 
och ska därför planteras på skyddade platser. Körsbär 
trivs bäst på näringsrik, lucker, varm och kalkhaltig (min 
pH 6,5) jord. Körsbär är mycket känsligt för dålig 
syrehalt i marken.  

Körsbärsarten fågelbär (Prunus avium) är härdig till zon 
5.  

Den har i dagsläget ingen allvarlig hotbild i Sverige vad 
gäller sjukdomar. 
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Lind (Tilia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuxen lind 

 

Lönn (Acer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ung skogslönn 

 

Lind (Tilia)
Storvuxet träd som blir mellan 20–30 meter och som 
ofta använts i alléer. Klonförökade arter ska användas då 
det annars är en överhängande risk för en mycket brokig 
allé. Linden finns i ett flertal olika sorter, lämplig sort 
bör väljas för den specifika planteringsplatsen. 
Exempelvis bör parklind användas i kulturhistoriskt och 
arktektoniskt värdefulla miljöer. Vad gäller vindtålighet 
är skogslinden att föredra. Linden torde vara det 
trädslag som lättast klarar anpassning till 
bebyggelsemiljön. Sålunda uthärdar den som regel 
måttlig uppfyllning och något försämrade 
fuktighetsförhållanden. I fråga om salt och 
luftföroreningar är den dock tämligen känslig. Linden 
utvecklas annars bäst i näringsrik jord med god 
vattentillgång och relativt höga pH-värden. Den trivs 
bäst på finjordsrik mark och utvecklar där ett 
djupgående rotsystem vilket gör den både stormfast och 
torktålig. Den hör till de få trädarter som tål styvare 
lerjordar. Bohuslinden ställer högre krav på både näring 
och markfuktighet än skogslinden. 
 
Parklinden (Tilia x vulgaris) och skogslinden (Tilia 
cordata) är härdig till zon 5.  
 
Linden har på många platser ersatt alléer av alm som 
drabbats av almsjukan. Linden avger honungs- eller 
sotdagg, en klibbig vätska, som gör den mindre lämplig 
att använda vid parkeringar och sittplatser. 
 
 
Lönn (Acer) 
Skogslönnen blir mellan 20–25 meter hög. Den hör till 
våra mer krävande inhemska lövträd, speciellt vad det 
gäller vatten och näring. Dess kraftiga savflöde under 
våren kan vålla problem vid mekanisk åverkan. Vad 
gäller vindtålighet är tysklönnen att föredra. Både 
skogslönnen och tysklönnen räknas som lättetablerade 
och kan planteras barrotade. Den fodrar finjordsrik 
mullmark för att utvecklas väl, men växer 
tillfredställande på ett brett spektrum av marker. Den är 
kalkgynnad men är mycket känslig för kompakterade 
och odränerade jordar. Den trivs inte på vattenrika 
marker och är mycket känslig för kortvariga 
översvämningar.  
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Oxel (Sorbus) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fullvuxen oxel  

 

 

 

 

Poppel, asp (Populus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fullvuxen poppel 

Oxel (Sorbus)
Oxeln kan bli upp till 20 meter hög, men blir oftast lägre. 
Den är mycket tork-, vind- och salttålig. Vid plantering 
av oxel kan barrot användas då den är relativt 
lättetablerad. Nyplanterade oxlar drabbas lätt av 
gnagskador och bör därför skyddas med stamskydd. 
Kraven på marken är små och de kan växa på både torr 
och mager jord. Tillväxten gynnas dock av goda 
markförhållanden. På mycket sandiga eller leriga jordar 
förmår inte oxelns rotsystem att hålla trädet upprätt, 
särskilt inte i blåsiga lägen.  

Vanlig oxel (Sorbus intermedia) är härdig till zon 5.  

Den har i dagsläget ingen allvarlig hotbild i Sverige vad 
gäller sjukdomar. 

 

 

 

Poppel, asp (Populus) 
Till popplarnas positiva egenskaper hör deras 
vindtålighet och snabba tillväxt i ungdomen. Poppeln är 
vanligtvis relativt kortlivad, detta beror dock på vilken 
sort som väljs. Likaså varierar slutstorleken stort mellan 
olika sorter. Traditionellt har svartpoppel använts som 
alléträd. Poppel bör planteras i något mindre storlekar, 
gärna med en topphöjd på antingen 1,5–2,0 meter eller 
2,0–2,5 meter. Plantorna bör vara klumpade eller 
containerodlade. Kraven varierar mellan olika arter och 
hybrider, men gemensamt för de flesta är stort vatten-, 
syre- och näringsbehov samt stort ljusbehov. Poppel bör 
inte planteras nära markbeläggningar, ledningar samt 
annan underjordisk infrastruktur. 

Asp (Populus tremula) är härdig till zon 8, Gråpoppel 
(Populus x canescens) till zon 3.  

Vissa poppelsorter, bland annat asp, får rotskott som kan 
skada markbeläggning. Poppelglasvingen har på vissa 
platser angripit popplar hårt. 
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Pil (Salix) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullvuxen stubbhamlad vitpil 

 

 

 

 

Päron (Pyrus) 
 

 

 

 

 

 

 

Fullvuxet päron 

 

 

 

 

 
 

Pil (Salix)  
Pilen blir i friväxande tillstånd mellan 15–20 meter hög. 
Den förekommer främst i de skånska pilevallarna/ 
pilealléerna och då som hamlad. Etableringsförmågan är 
relativt god och förbättras med vårplantering. 
Kompakterad mark ger sämre tillväxt. Näringskraven är 
ofta måttliga och flertalet arter tål eller föredrar fuktiga 
växtplatser. Kraven på syre i marken är små. Till 
undantaget hör dock sälgen som kan växa mycket torrt 
och korgvidet som trivs bäst på näringsrik och gärna 
kalkhaltig jord. Undvik att plantera pil nära 
markbeläggningar, ledningar samt annan underjordisk 
infrastruktur. 
 
Sälg (Salix caprea) är härdig till zon 8, vitpil (Salix alba) 
till zon 4.  

Pilskorven har vållat skada på pilar i vissa områden i 
Sverige. 

 

 

Päron (Pyrus) 
Päron har på vissa platser använts som alléträd, men är i 
dagsläget relativt ovanlig. Den blir mellan 5–7 meter. 
Arter som förr verkar ha rekommenderats är: ’Bonne 
Louise’, ’Augustipäron’ och ’Gråpäron’. De första åren 
efter plantering bör jorden kring träden hållas fri från 
ogräs och stammen skyddas mot skadedjur av ett 
stamskydd. Efter etablering är päronträdet vindtåligt. 
Päron vill ha en lerhaltig, väldränerad jord med god 
kalkhalt (pH 6,5 eller högre).  

Päron (Pyrus communis) är härdig till zon 4.  

Finns päronrost i området eller om det finns mycket 
sävenbom och/eller kinesiska enar bör päron undvikas 
då päronrosten behöver dessa arter i närheten av trädet 
för att där kunna angripa päronträden. 
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Tall (Pinus) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullvuxen tall, fur 

 

 

 

Äpple (Malus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fullvuxet äpple/Vildapel 

 

 

Tall (Pinus)
Tallen blir mellan 10–20 meter hög, men kan bli upp till 
40 meter. Tallen är mycket anspråkslös vad gäller 
markförhållande, den kan växa på allt från sandig torr 
jord till myrmark. Tallen trivs emellertid bäst på sandig 
jord och det är även där den utvecklas bäst, till skillnad 
mot de mer extrema miljöerna där den växer långsamt 
och har svårt att utvecklas väl. Tallen är ovanlig vad 
gäller alléplanteringar, men förekommer bland annat vid 
Övedskloster i Skåne. 
 
Tallen (Pinus sylvestris) är härdig till zon 7(8). 

Tallen har i dagsläget ingen allvarlig hotbild i Sverige 
vad gäller sjukdomar. 

 

 

 

 

Äpple (Malus) 
Äpple har på vissa platser använts som alléträd, men är i 
dagsläget relativt ovanligt. Den är känsligare än päron 
och kräver mer beskäringsinsatser för att få en hög 
krona. Sluthöjden är mellan 5–7 meter men detta beror 
mycket på vilken sort som väljs. Äpple/apel är inte så 
nogräknade vad gäller marken, men gynnas av lera och 
kalk. Den trivs bäst på frisk, näringsrik lerjord men 
också på torvjord och sandjord. 

Olika äppelsorter har olika härdighet, ta därför reda på 
vilken härdighet som gäller för den äppelsort som ska 
planteras.  

Den har i dagsläget ingen allvarlig hotbild i Sverige vad 
gäller sjukdomar. 
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SJUKDOMAR 
Nya sjukdomar kan snabbt spridas till Sverige och det är därför viktigt att kontinuerligt hålla sig 
uppdaterad om vilka sjukdomar som kan vara i antågande. Utöver att hålla sig informerad kring 
sjukdomarna är det generellt viktigt att variera valet av trädslag. Ett tydligt exempel på 
överanvändande av trädarter är almen, vilket fick förödande konsekvenser när almsjukan kom. 
Nu planteras stora mängder lind, vilket kan leda till att historien kan upprepas.  

Nedan presenteras några av de nu allvarligaste sjukdomarna mer ingående, men det finns flera 
andra som redan nu förekommer i Sverige.  

 

Askskottsjuka Chalara fraxinea 
Askskottsjukan angriper asken i hela dess 
utbredningsområde i Sverige. Askskottsjuka 
konstaterades 2003, men det finns indikationer på att 
sjukdomen kom till Sverige redan 2002. Sjukdomen 
drabbar främst de unga skotten som då inte slår ut på 
våren. Under sommaren kan angreppen utvecklas 
vidare i grenarna. Angrepp på grenar kan växa in till 
stammen och det resulterar i kräftsår på stammen. 
Under sommaren kan dessutom nya angrepp på årets 
nya skott och blad utvecklas. Angreppen kan leda till 
att såväl små plantor som stora träd dör. 
 
Sjukdomen har förekommit i mer än tio år i Polen och 
Litauen. Dagens begränsade kunskaper om 
sjukdomen tyder på att svampen har spridits till 
Sverige från Östeuropa. Spridningen sker med sporer 
utan hjälp av någon insekt (vektor). Angrepp i en 
plantage visar att askkloner har olika mottaglighet, 
men ingen klon är helt resistent. 

En ung ask som har drabbats av askskottsjuka 

 

Kastanjeblödarsjuka Pseudomonas syringae pv aesculi 
Under hösten 2008 uppmärksammades två träd i Malmö med symptom som överensstämmer 
med kastanjeblödarsjukan. Under våren har ytterligare fall hittats runt om i Malmö Stad 
Sjukdomen orsakas av bakterien Pseudomonas syringae pv aesculi. Den är tidigare endast känd 
att drabba Indisk hästkastanj, Aesculus indica, vilken härstammar från de norra delarna av 
Indien. Minst tre andra europeiska länder (England, Nederländerna och Tyskland) har 
bekräftat Pseudomonas syringae pv aescul. Träd som visat liknande symptom har även 
rapporterats i andra västeuropeiska länder, däribland Frankrike och Belgien, men dessa har 
ännu inte bekräftats som Pseudomonas syringae pv aesculi. 
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Det finns för närvarande ingen 
behandling för att bota eller stoppa 
utvecklingen av blödarsjukan. Tyvärr 
vet man inte med säkerhet hur 
bakterien sprids, och det finns därför 
ingen garanti för att borttagning av 
sjuka träd kommer att rädda de träd 
som fortfarande är friska. Man har 
även uppmärksammat fall i England 
och Nederländerna där sjukdomen 
helt eller delvis har upphört hos 
friska träd. Rekommendationen är 
därför att låta sjuka träd vara och 
endast beskära dessa i nödfall.  

Ett allvarligt angrepp av kastanjeblödarsjuka 
 
I dagsläget rekommenderas följande i England och Nederländerna: 
Desinficera alltid verktyg som har använts vid arbete med, eller vid, drabbade träd. Verktyg kan 
desinficeras med rödsprit eller andra typer av desinfektionsmedel. 

Undvik störningar runt träd, särskilt grävning och spridning av gödselmedel. Det kan leda till att 
sjukdomen sprider sig till friska träd och kanske även gör träden mer mottagliga för infektion.  

Om det är möjligt bör man spola av maskiner och fordon som har funnits på infekterade 
områden, detta för att minska sannolikheten för att sprida smittan till nya områden med 
hästkastanjer.  

Om det inte finns en omedelbar säkerhetsrisk kan träd med lätta till måttliga blödningar och i 
övrigt friska kronor lämnas kvar och istället kontrolleras regelbundet. Att ta bort dessa träd kan 
vara förhastat då det fortfarande finns en chans att träden återhämtar sig.  

Mindre träd som har drabbats av sjukdomen har på kort sikt lättare att duka under för 
sjukdomen då deras stamomfång är mindre, vilket kan gör att det lättare att berättiga en 
nedtagning av små träd än större exemplar.  

Om träden måste beskäras eller tas bort bör arbetet inledas med de minst drabbade träden, för 
att sedan fortsätta fram till de mest infekterade. Detta för att minska smittorisken. Verktygen 
ska alltid desinficeras mellan varje träd.  

Undvik att plantera hästkastanjer på platser där sjukdomen redan finns. 

Att försöka att behandla smittade träd genom beskärning eller genom att skära ut infekterad 
bark kan ge motsatt effekt. Det skapar nämligen sår som gör att nya infektioner lättare drabbar 
trädet. Under barken finns även vätska som sedan kan sprida smittan vidare till andra träd 
genom bland annat redskap.  
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Kastanjemal Cameraria ohridella 
Kastanjemal är en minerarmal vars larver 
angriper bladen på den vanliga 
hästkastanjen (Aesculus hippocastanum). 
Även andra arter inom släktet hästkastanj 
kan angripas, men angreppen på den 
rödblommiga hästkastanjen (Aesculus 
×carnea) blir betydligt lindrigare än för 
den vanliga hästkastanjen. Kastanjemalen 
skadar inte träden allvarligt, men kan vid 
svåra angrepp påverka trädets vitalitet. 
Kastanjemalen äter upp bladens 
innanmäten mellan bladnerverna. Bladen 
torkar sedan in och vid svåra angrepp kan 
de dö. De första angreppen kan ses redan i 
juni. Kraftiga angrepp medför att många 
blad blir täckta av minor och att 
hästkastanjerna blir brun-röda på 
sensommaren.  

Ett blad som angripits av kastanjemal 
 
Kastanjemalen konstaterades i Sverige 2003 och har spridits i Skåne, Blekinge och södra 
Halland. Malens puppor verkar inte kunna överleva temperaturer under -20°C, vilket kan 
begränsar spridningen norrut. För att minska angreppen kan nedfallna löv avlägsnas och 
brännas eller klippas sönder med gräsklippare.  

 

Almsjuka Ophiostoma 

 
Träd på Listerby kyrkogård som angripits av almsjuka. Sjukdomen sprids här genom rotkontakt mellan de 
olika individerna.  



21 
 

 

Almsjuka är en vissnesjukdom som orsakas av en svamp inom släktet Ophiostoma. Spridningen 
sker genom almsplintborren eller genom rotkontakt mellan olika individer. Sjukdomen finns i 
Sverige sedan 1950-talet, men den aggressivare arten kom till Sverige på 1980-talet. Angreppen 
ökade därmed framför allt i Skåne och Göteborgsregionen, men även i Mälardalen.  

Det första tecknet på holländsk almsjuka är ett gulnande bladverk som främst framträder under 
hög- och sensommaren. Om angreppet är starkt kan trädet dö redan samma år. Sjuka träd måste 
avverkas, och trädstammarna forslas bort eller oskadliggöras på annat sätt. Almar, som är boträd 
för almsplintborren, bör avverkas, även om de inte visar symtom på almsjuka. Detta minskar 
antalet insekter och ökar effekten av bekämpningen. Almar bör besiktigas kontinuerligt under 
tiden juni–september. Rengör alla verktyg med starkt desinfektionsmedel eller genom 
upphettning med gaslåga. 
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