TRÄDKONTROLL PÅ KYRKOGÅRDEN
TRÄD PÅ KYRKOGÅRDAR kan bli farliga, falla över gravplatser och skada
gravvårdar, staket och planteringar. Om träden utgör risk för människor är det särskilt
allvarligt. Därför är det viktigt att du som har ansvar för kyrkogårdens säkerhet, har
kunskap och en plan för regelbundna trädkontroller. Okulärkontrollen kan delegeras
till kyrkogårdsvaktmästarna som dagligen arbetar med träden. Kontrollplanen och
protokollen bör vara en del av trädvårdsplanen som är ett långsiktigt vårddokument för
kyrkogårdens träd. Under denna kurs lär du dig grunderna inom trädkontrollen.
De vanligaste säkerhetsbristerna är till exempel sprickor, klykor, svaga
greninfästningar, svag förankring av roten i marken, vednedbrytande svampar och
olika röttyper. Du lär dig även grunderna inom säkerhetsåtgärderna enligt SIS-standard
och när kronstabiliseringar bör monteras mellan grenarna för en säkrare trädkrona. En
viktig del i kursen är fältövningar, där du utför okulärkontrollen på kyrkogårdens
levande träd. Vi utvärderar gruppernas resultat gemensamt för att jämföra trädens
status, diagnos och åtgärdsförslag.
Allt detta lär du dig för att våra träd på kyrkogården skall bevaras säkra.
Kläder – skor tas med för utomhusbruk. Instruktören tar med kikare och mätinstrument
MÅL
Att ge kunskap om trädens uppbyggnad, mekanik och dynamik.
Att ge kunskap om tillvägagångssättet vid okulärkontroll
för bästa, effektiva diagnosställning.
Att kunna upptäcka farliga träd eller veta
när det är dags för ingående undersökningar.
KURSINNEHÅLL
Att veta när det finns högriskträd, hur man går
Tillväga för bästa säkerhet utan att göra lagbrott.
– Trädens mekaniska och biologiska
KURSEN ÄR AVSEDD FÖR
Kyrkogårdspersonal och förtroendevalda.
KURSLÄNGD
1 dag
FÖRELÄSARE
Konsulterande arborist Harald Kratschmer, Falun
KURSKOSTNAD
inkl. lunch och kaffe

2 450:-/deltagare från medlemsförvaltning
2 840:-/deltagare för övriga

uppbyggnad
– Vitalitetskontroll – trädens biologiska
status
– Säkerhetskontroll – trädens mekaniska
status
– Vanliga säkerhetsbrister på kyrkogårdens
träd
– När är ett träd farligt och vilka åtgärder
krävs för en god säkerhet?
– Hur protokollfors kontrollresultatet?
– Sort- och odlingsrelaterade svaga punkter
– När är det dags att fälla ett träd?
– När behöver du kontakta Länsstyrelsen?
– Ansvarsfrågan

PLATS OCH TIDPUNKT
Se vår hemsida www.skkf.se eller tidningen Kyrkogården

