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Hvorfor plantekvalitet? 

• Etableringssikkerhed

• Drift

• Sikkerhed

• Fleksibilitet

• Æstetik
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Eksempler på ydre kvalitet - beskrivende

• Gennemgående stamme

• Symmetrisk rodsystem

• Ingen rodsnøre

• Bladfarve

• Fast rodklump
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Eksempler på ydre kvaliteter - målbare

• Dimensioner (stammeomkreds, 
højde, bredde,)

• Alder

• Antal skud

• Antal hovedrødder

• Omplantinger
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Eksempler på indre kvaliteter

• Sortsægthed

• Ernæringstilstand

• Vandbalance (turgor)

• Rodvitalitet, fx RGP: Root growth 
potential

• Fænologisk tilstand: Dvale eller
vækst.
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Plantestandarder

• Plantestandarder er en hjælp når den ønskede plante skal beskrives i form, 
størrelse og kvalitet. 

• Plantestandarder bør forstås som en fælles basis for aktørerne og ses som 
et værktøj i kommunikation og handel

• Danmark: DPF Plantestandard  fra 2002.

• Tillæg: Kvalitetsstandard for planteskoleplanter



Kvalitetsstandard for planteskoletræer

• Definitioner og begreber

• Højstammede gade- og vejtræer 

• Stambuske

• Flerstammede

• Søjleformede 



Definitioner og begreber: 
Stamme og krone

Stammen er den del af aksen, som er 3 vækstsæsoner 
eller ældre. Stammen udgør sammen med toppen en 
gennemgående akse hele vejen op gennem træet

Topskuddet er den del af aksen som er yngre end 3 
vækstsæsoner. Beskæring for at regulere højden er 
foretaget på ét-årige skud

Stammen har jævn afsmalning fra bund til top, der 
betyder en stigende stivhed ned gennem træet

Opstamninger:

Friske beskæringssår på stammen kan forekomme ved 
levering



Definitioner og begreber: 
Stamme og krone

Kronegrene er to vækstsæsoner eller ældre og årligt 
reguleret på længde og i struktur 

Korrigerende beskæring er foretaget på 1-2 års grene. 
Friske beskæringssår på kronegrene kan forekomme ved 
levering

Kronegrenes længde og tykkelse aftager op ad stammen

Krongrenes størrelsesforhold til stammen (eks. ½ af 
stammetykkelse) måles uden for grenkraven og 
stammetykkelse måles under grenen

Antal kronegrene pr. meter stamme er afpasset efter 
art og sort og hensynet til fremtidig opstamning og 
kroneudvikling. Inden for et parti må antallet maksimalt 
variere 50 %



Definitioner og begreber: 
Rødder

Stammetykkelse Klumpdiameter

Omfang Diameter Opstammede Stambuske Flerstammede

1 m højde i 

(cm)

1 m højde i 

(cm)

minimum 

(cm)

minimum 

(cm)

Beregnes ud 

fra antal 

stammer i 

størrelsesinter-

valler

12 - 14 3,8 - 4,5 40
50

14 - 16 4,5 - 5,1 50
60

16 - 18 5,1 - 5,7 50
60

18 - 20 5,7 - 6,4 60
70

20 - 25 6,4 - 8,0 70
80

25 - 30 8,0 - 9,5 80
90

Røddernes størrelse overholder 
de minimumsmål, der er anført i 
tabellen

Den alsidige rod har mindst tre 
kraftige hovedrødder med 
højest 150o mellem disse 

Klumper:

Klumper er faste opgravede 
jordklumper emballeret i 
omsætteligt naturjute og trådnet 
af ubehandlet jern Træet skal 
være centreret i klumpen

Omplantning er foretaget 2-5 
vækstsæsoner før levering. 
Tidsintervallet er tilpasset de 
enkelte arter og sorter Korteste 
interval for kraftigt voksende 
arter og sorter



Højstammede gade- og 
vejtræer

• Jævn afsmalnende stamme

• Ret i hele sin højde med tydeligt 
markeret topskud

• Stammen afviger maksimalt +/-
3 cm fra centerlinien målt fra 
rodhals til toppens begyndelse

• Rethedskravet gælder op til 
max. 4,5 m´s højde, hvorefter 
større afvigelser accepteres

• Rethedskravet gælder også ved 
basis af podede træer og ved 
reguleringer foretaget ved 
opbinding af nyt topskud
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Højstammede gade- og 
vejtræer

• Flerårige regulerede kronegrene 
er jævnt fordelt op ad stammen 

• Maksimalt 2 grene i samme 
højde

• Kronegrene er jævnt fordelt 
rundt om stammen med 
maksimalt 90o uden grene

• Typisk grenantal er 6 – 9 pr. 
meter stamme

• Kronegrene er uden flerårige 
forgreninger på de første 30 cm 
fra stammen



Højstammede gade- og vejtræer
• Opstammede til, eller kan opstammes til, de i tabellen anførte stammehøjder

• Under den angivne stammehøjde kan der være kronegrene forberedt til opstamning 
ved at have tykkelser under ½ af stammediameter

• Handelstørrelse måles som stammeomfang i 1 m’s højde over rodhals

• Højstammede træer leveres fra størrelse 14-16 cm stammeomfang. 

• Leveres med klump jf. tabel 

Stammetykkelse Stammehøjde Totalhøjde Kronebredde

Omfang Diameter

Forberedt til 

opstamning til Vejledende Vejledende

(1 m højde i cm) (1 m højde i cm) (højde i cm) (højde i cm) (bredde i cm)

14 til 16 4,5 til 5,1 200 400 125

16 til 18 5,1 til 5,7 225 425 150

18 til 20 5,7 til 6,4 250 450 175

20 til 25 6,4 til 8,0 275 500 200

25 til 30 8,0 til 9,5 300 550 225



Stambuske

• Træer uden opstamning med 
kronegrene fra 30-50 cm over 
rodhals 

• Én gennemgående midterakse 
og naturligt voksende 
kronegrene, der danner en 
krone som er smallest foroven

• Gennemgående afsmalnende
stamme uden ensidig 
krumning 

• Ingen krav til rethed



Stambuske

• Typisk 6 til 12 jævnt fordelt 
kronegrene per meter stamme 

• Kronegrene er jævnt fordelte rundt 
om stammen med maksimalt 90o

uden grene

• Stambuske har en vis variation
inden for partier

• Handelsstørrelse måles som 
stammeomfang i 1 m’s højde over 
rodhals

• Stambuske leveres fra størrelse 12-
14 cm stammeomfang.

• Leveres med klump jf. tabel



Flerstammede

• 2 - 5 stammer 

• Forgrening maksimalt 30 cm over 
rodhals 

• Uden gennemgående midterstamme

• Uden rod- og vildskud. 

• Enkelt stammer er opretvoksende uden 
krav til rethed

• Uden krydsende stammer

• Nogle arter har alle stammer udgående 
fra jordoverfladen. 

• Flerstammede træer kan være 
produceret som sammen- plantninger, 
typisk for arter med spidse grenvinkler



Flerstammede

• Stammerne er oprenset til 1 m´s højde 

• forberedt til opstamning til minimum 2 m´s 
højde

• Sidegrene fra 1 til 2 m´s højde er under ½ af 
stammetykkelse 

• Handelsstørrelse måles som stammeomfang 
i 1 m´s højde 

• Sorteres så minimum 2 stammer er i et af flg. 
størrelsesintervaller; 10-15, 15-20, 20-25 cm

• Højde- og breddemål kan angives til 
vejledning

• Leveres med klump – fordi ….

• Klumpstørrelse bestemt af antal stammer 
inden for størrelsesintervaller



Søjleformede

• Søjleformede træer har én 
gennemgående stamme, der afsmalner
jævnt op gennem kronen

• Stammen er ret og uden ensidig 
krumning

• De flerårige regulerede kronegrene er 
jævnt fordelt op ad stammen med 
typisk 6-12 grene per meter

• Handelsstørrelse måles som 
stammeomfang i 1 m´s højde

• Leveringsoptioner:

• A: Stambuske med kronegrene fra 30-
50 cm over rodhals fra størrelse 12-14 
cm 

• B: Højstammede opstammet til 2 m´s 
højde fra størrelse 14-16 cm



Kvalitetsstandard krydses med ”Anbefalet sortiment for gade-
og vejtræer

• Træer mærket med logoet ”Anbefalet gade- og vejtræ” 
er udvalgt af ”Sortimentsudvalg for planteskoletræer” 
til at være særligt egnede til gade- og vejformål. 

• Sortimentsudvalget er bredt sammensat af 
repræsentanter fra planteskoler, landskabsarkitekter, 
anlægsgartnere, træejere og forskningen. 

• Det udvalgte sortiment produceres som Højstammede 
gade- og vejtræer, særligt forberedt for videre vækst 
og tilpasning til de krav trafikken stiller. Danske 
planteskoler sikrer, at det udvalgte sortiment udbydes i 
store antal.

• Det brede sortiment produceres fortsat, men udbydes 
ikke i store partier produceret som Højstammede gade-
og vejtræer.



1. Acer platanoides ’Farlakes Green’

2. Acer platanoides ’Olmsted’

3. Acer pseudoplatanus

4. Carpinus betulus

5. Fraxinus pensylvanica ’Zundert’

6. Platanus ×acerifolia

7. Populus canescens ’De Moffart’

8. Prunus avium ’Plena’

9. Quercus cerris

10. Quercus petraea

11. Quercus robur

12. Robinia pseudoacacia ’Nyirsegi’

13. Salix alba ’Saba’

14. Sorbus latifolia ’Atro’

15. Tilia x europaea ’Pallida’

16. Tilia cordata ’Greenspire’

17. Tilia platyphyllos ’Rubra’

18. Tilia platyphyllos ’Ørebro’



Behov for at udvide listen med arter, som trives i en fremtidig 
kombination af byklima og klimaændringer?

11-10-2022 25

Se bud på lovende arter 
og sorter under 
markvandringen..



Elm som bytræ?

• Amerikanske kompleks-hybrider (fremavlet af asiatiske Ulmus-arter, bl.a. U. 
pumila og U. japonica)

• Ulmus ‘Rebona‘ og Ulmus ‘New Horizon‘ 

• Tæt beslægtet, kan ikke skelnes fra hinanden fx kun ved hjælp af bladene

Enhedens 
navn

U. glabra
(storbladet
elm)

U. ‘New 
Horizon‘

U. minor 
(småbladet
elm)

Fra: Das Ulmen-Handbuch



Udvikling af elm fra plantning til 6. vækstsæson

85 cm højdevækst/år

Foto og målinger: Lars 
Christensen, Københavns 
Kommune



Resistance level and recommended use

1. Highest level of resistance → generally recommended
• Columella + some new selections

2. Highly resistant → generally recommended
• Resista-elms: Cathedral, New Horizon, Rebella, Rebona, Sapporo 

Autumn Gold, (not Regal) 
• NL-cv’s: Lobel, Plantijn, Clusius and Groeneveld
• USA-cv’s: Pioneer and Homestead

3. Different → can be used, preferably not if infection pressure is high
• Dodoens, Ulmus laevis

4. Not resistant → only in special occasions or for socio-historical reasons
• NL-cv’s: den Haag, Commelin, Belgica
• USA-cv’s: Regal, Urban



Alnus ×spaethii

• Hybrid mellem A. japonica og A. 
subcordata

• 15 m

• Lige stamme, nem at håndtere og 
beskære

• Hurtigvoksende

• Fremstår vitalt med mørkegrønt løv 
til sent på efteråret
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Acer ×freemannii

• Hybrid mellem A. rubrum og A. 
saccharinum, findes også naturligt i USA

• Op til 20 m, sortsforskelle

• Tåler høje pH-værdier

• Kronen mere kompakt end sølvløn

• Godt bytræ, fint vejtræ, men har brug 
‘generösa växtbäddar’.

• Anbefalede sorter:

• ‘Elegant’ 

• ‘Armstrong’

• ‘Autumn Blaze’
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Acer monspessulanum

• Fransk ahorn (bl.a. hjemhørende 
i middelhavsområdet)

• Under 10 m

• Elsker varme, tåler tørke

• Høstfarver

• Ligner Acer campestre
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Ostrya carpinifolia

• Fra sydøsteuropa

• 10-15 (20) m

• Bred krone

• Nem at beskære, 
gennemgående stamme

• Tåler varme og tørke

• Tåler højere pH-værdier

• ” een geschikte soort voor 
niet te smalle straten en als 
laanboom.”
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vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved 

Indføj ”Sted og dato” i feltet 
for dato og ”Enhedens navn” 

Tilfredsstillende vækst?

• Partnere:

• Birkholm Planteskole

• Danske Anlægsgartnere

• Danske ARK 

• Danske Planteskoler

• Kortegaards Planteskole

• Park og Naturforvaltere



Tilfredsstillende vækst?
Kontrol og dokumentation af etableringssucces

Tilfredsstillende
plantekvalitet ?

Tilfredsstillende
udspring ?

ja

nej

Plante 
tilbage til 

leverandør

PLANTNING

ja

Måske / 
nej

Finde årsag

FØRSTE VÆKSTÅR

Vækst ?

Tilfreds-
stillende

vækst

Mål 
stammeomk

reds v. 
plantning

• Visuel vurdering 
om udspring er 
tilfredsstillende 
ved Skt. Hans

• Kontrol iht. 
gældende 
standarder

• Kontrol af 
endeknopper

• Særlige 
omstændigheder 
vedr. plantning?

• Særlige forhold 
vedr. art?

• Særligt vejr?
• Dårlig plantekvalitet 

?

Mål 
stammeomkr
eds 1. nov-

1.april

ANDET VÆKSTÅR

Stammevækst 
+ ende-skud 
mere end 5 cm 
+ der er sat 
vitale ende-
knopper

fra første til andet udspringHele året

*i knophvile

fra andet til tredje udspring

Mål 
stammeom

kreds 1. 
nov-1.april

Tiltagende
vækst ?

Nej

ja

Måske 
/Nej

Tilfredsstil-
lende vækst

Stammetil-
vækst større 
end  første 
vækstsæson

Evt. 
justering 
af anlæg

ja

Utilfreds-
stillende

vækst





Skudtilvækst er relativt nemt at vurdere

James Urban: Up by Roots: Healthy Soils and 
Trees in the built Environment



De 10 bud – eller: 10 gode råd som grundlag for 
tilfredsstillende vækst
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1. Rette plante på rette sted. Er der overensstemmelse mellem plantevalg (art 
og kvalitet), vækstforhold, formål og etableringsmetode?
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2. Plant i god vækstjord: Plant i jord med god tekstur og struktur og sørg for, 
at jorden uden for plantehullet gøres tilgængelig for rødder, for eksempel 
ved at løsne plantehullets bund og sider.
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3. Hverken for meget eller for lidt vand: Vand i etableringsfasen er vigtigt for 
sikring af tilfredsstillende vækst. I bedets bund sikres gode dræningsforhold, 
så planten ikke drukner.
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4. Undgå udtørring og frost inden plantning: Roden kan blive udsat for 
udtørring og frost i forbindelse med plantning, hvis den ikke plantes eller 
sættes i indslag straks.
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5. Plant i rigtig højde: I et plantebed, hvor jorden er løsnet, sætter 
rodklumpen sig. Plant derfor hellere for højt end for dybt.
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Fotos: Svend Andersen, Plantefokus



6. Gødning er godt: Gødning i træets etableringsfase øger muligheden for 
god etablering, men hjælper kun, såfremt vandforsyning er sikret og pH-
værdien ikke er højere end 6,5.
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7. Støt planten: Opbinding sikrer uforstyrret rodvækst, men skal løbende 
løsnes i træets første leveår. Et træ i tilfredsstillende vækst skades af en for 
stram opbinding.
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8. Beskær planten ved etablering: I forbindelse med plantning foretages en 
etableringsbeskæring, der bringer balance mellem rod og top. Det anbefales 
særligt til kraftigt voksende arter.
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• Rod/top-forhold
• Ressourcer fordeles til færre 

knopper
• Styring af væksten
• Evt. forberedende til 

opstamning
• Kan bekvemt udføres inden 

planting
• Se planteskolens bud på 

etableringsbeskæring under 
markvandring



Opbygning KontrolIndklipning TyndingOpstamning
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9. Plant i åbent bed: Plant i åbent bed, for det nyplantede træ med 
belægning helt ind til stammen har svært ved at vokse. Mange ting kan gå 
galt i udførelsen, selvom man vil det godt.
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10. Undgå vejsalt: Vælg et voksested, så skader fra eventuel vejsalt 
begrænses. Dernæst, beskyt med saltværn, brug alternative tømidler eller slet 
ingen.
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Bytræseminar den 17. november i København

Med bl.a.:

• Henning Looft om plantning af træer uden for den tætte by

• Iben Thomsen og Simon Skov om veteranisering og veterantræer

• To eksperter om det nye sort: Biokul

• Palle Kristoffersen om træer på vej ud af deres plantehul

• Larven fra helvede: Egeprocessionsspinderen. Bekæmpelse, værnemidler 
og bortskaffelse i praksis.

• Træer i/under anlægsarbejde: Erfaringer fra Ålborg kommune

Tilmelding og mere info: www.skovskolen.dk/bytraeseminar

http://www.skovskolen.dk/bytraeseminar


vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved 

Indføj ”Sted og dato” i feltet 
for dato og ”Enhedens navn” 

Tak for god ro og orden! Spørgsmål?


