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Henrik Sjöman, Johan Östberg och Oliver Bühler heter författarna bakom Movium Fakta nummer ett 2012. Vi
har träﬀat doktoranden Johan Östberg för att få veta mer om deras studie av stadsträd i Norden.
– Hej Johan, ni är aktuella med ett Movium Fakta med titeln Stadsträd i tio nordiska städer. Kan du berätta mer om er
studie och bakgrunden till att ni gjort den?
– Vi hade läst många studier av artfördelning i nordamerikanska städer och var nyﬁkna på hur det ser ut i större städer i
Norden. Vi kontaktade därför tio städer som skickade över sina träddatabaser för analys.
– Fick ni fram några resultat som du särskilt vill lyfta fram?
– Vi ser stora skillnader på städernas artanvändning som inte alltid beror på geograﬁska skillnader. Det ﬁnns till exempel
en stor skillnad mellan Malmö och Köpenhamn. Vissa städer arbetar inte lika aktivt med frågorna. I Helsingfors är
exempelvis 45 procent av stadsträden parklind, vilket får anses extremt.
– Finns det även bra exempel på artfördelning som motvikt till Helsingfors?
– Den stad i vår undersökning som har bäst spridning i sitt trädbestånd är Malmö. Det kan bero på att man där, efter
almsjukan, har arbetat aktivt med frågan kring diversitet.
– Vad kommer era resultat rent konkret att leda till för rekommendationer?
– Vi kommer att skicka ut Movium Fakta till de tio städerna som redovisning av resultaten. Det leder till diskussioner och
förhoppningsvis kan de använda sig av våra praktiska tips för att öka diversiteten vid val av nya stadsträd. Vi pekar även
på vikten av att utbyta erfarenheter i stadsträdsfrågor.

Mer om faktabladet:
Det framhålls ofta att antalet trädarter i våra städer är för få och att artrikedomen måste öka. Men hur ser bilden ut i våra
nordiska städer? Vad händer om vi inte ökar mångfalden och hur ska detta egentligen ske? Under 2010 har
trädinventeringar från tio nordiska städer samlats in och analyserats för att kunna svara på frågan hur artfördelningen ser
ut. Analysen presenteras tillsammans med konkreta råd om hur man kan öka mångfalden och därmed minska de risker
som är förknippade med en dålig trädartsfördelning.
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