
Oppbyggingsbeskjæring
Beskjæring med fokus på sterk kronestruktur

Erik Solfjeld



Hvorfor er god kronestruktur så
viktig

Hindre/ begrense/ kontrollere utvikling av 
alvorlige strukturelle svakheter
Redusere sannsynligheten for brekkasje
Sikre treet et lengst mulig livspotensiale
Unngå fremtidige risikosituasjoner
Minimalisere behovet for større og 
kostbare beskjæringsinngrep senere



Dårlig  kronestruktur
predisponerer for brekkasjer



Hvordan begrense 
beskjæringsbehovet

• Riktig plantevalg
• Gjennomtenkt utforming og valg av plantested. 

Tilstrekkelig plass!
• Benytt utelukkende kvalitetsplanter
• Sørg for at plantearbeidet utføres riktig
• Sørg for at trærne vannes i 

etableringsperioden



Plantevalg



Plantevalg



Kvaliteten på plantearbeidet kan få stor 
betydning for beskjæringsbehovet

Omplantingsstress Dårlig kronestruktur



Er plantearbeidet godt utført og 
treet fulgt opp med vanning og 
ugressbekjempelse i 
etableringsfasen blir 
beskjæringsjobben enklere.



Strukturelle svakheter som kan 
forhindres ved 

oppbyggingsbeskjæring



Inngrodd bark
Spisse vinkler i greinfester 
og stammekløfter
Trangt mellom greinfestene/ 
dårlig greinfordeling
Hemme utvikling av 
konkurransekvister.
Hindre utvikling av flere og 
likeverdige stammer
Korrigere veksten. feks. Når 
toppen er bøyd, er brukket, 
eller har flatet ut.
Dempe greiner med for 
sterk vekst
Stimulere god greinfordeling



”Tredjegrads”
inngrodd bark



Inngrodd bark –

høy risiko



Inngrodd bark – total brekkasje



Inngrodd bark – total brekkasje



Inngrodd bark med akutt fare for 
brekkasje



Hvordan identifisere inngrodd bark på et tidlig 
tidspunkt mens treet enda er i vekstfasen

Kraftig reaksjonsvekst på
undersiden av 
greinfestet. Vises her 
med markant 
oppsprekking av barken

Barkåsen erstattet av en 
“barkkløft”



Riktig 
snitt ved 
inngrodd 

bark



Dårlig 
greinfordeling
og trange 
greinkløfter



Inngrodd 
bark i 
stammekløft



Oppbyggingsbeskjæring 
viktig for god tilpasning til urbane 
omgivelser



Flerstamma trær og trær som heller -
utsatt for mekanisk kontakt med kjøretøy



Gjentatte 
skader





”Stillasgrein” og veisikkerhet



Klart for oppbyggingsbeskjæring



Sidegrein med 
sterkere vekst enn 
”lederen”

Identifisere mulige problem så tidlig som 
mulig



Stor 
overtyngde
(Subsiding)



”Krøllbark” – et 
symptom på sterk 
overtyngde og at 
greinfestet er i 
ferd med å gi 
etter.



Spiss vinkel i stammekløft



Hva er en god kronestruktur

• Ingen inngrodd bark
• God greinfordeling (vertikalt og lateralt)
• Greinfester uten trange ”V” kløfter
• Ingen greiner med ekstrem overtyngde
• Flerstammede trær skal ha åpne ”U”

kløfter ikke trange ”V” kløfter



Optimal kronestruktur



”V” kløft versus ”U” kløft

Svak Sterk

UV



Svake stammeforbindeleser
Større sannsynlighet

For brekkasje

Svak kronestruktur



God stammeavsmaling versus dårlig 
stammeavsmaling



Dårlig greinfordeling - konsekvens av manglende 
skjøtsel



Svak stamme-
forbindelse 

Inngrodd bark – her en konsekvens av manglende 
skjøtsel



Inngrodd bark, 
sett fra innsida



Oppbygging av 
god kronestruktur 

begynner i 
planteskolen



Oppbyggingsbeskjæring 
i anlegg begynner 3- 5 år 
etter planting.

(Forutsetter at treet er etablert 

og i god vekst)



Oppbygging av god kronestruktur vil 
ofte være en prosess som vil gå over en 
periode 20 – 30 år 

Den må påbegynnes tidlig i treets 
vekstfase slik at antall sår og 
sårstørrelse kan ligge på et moderat 
nivå



Oppbyggingsbeskjæring trinn 
for trinn

• Velg ut midlertidige greiner
• Velg ut permanente greiner
• Fjern greiner med inngrodd bark
• Fjern greiner som utvikler stammekodeks 

(konkurrenter til det opprinnelige ”lederen”)
• Sørg for god greinavstand (vertikalt og lateralt)

• Styrk toppdominansen ved suksessiv 
oppstamming

• Tilpass treet gradvis i forhold til omgivelsene 
(krav til sikt, fremkommelighet med mer)

Tidsperspektiv: Ca 20 - 30 år



Beskjæring som underordner 
kraftigvoksende greiner

Ubeskåret Moderat Sterk



Identifisere stilasgreiner

Sidegrein med så kraftig vekst at 
den har potensial til å konkurrere 
Med hovedstammen.



Beskjæring som fremmer apikal dominans
”Én gjennomløpende stamme”

• Endeknoppen sender 
vekstdempene 
hormon til de 
nærmeste knoppene 
for å sikre sin ledende 
posisjon

• Apikal toppdominans 
kan stimuleres 
gjennom gradvis 
oppstamming 
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Beskjæring for 
underordning av 
sterktvoksende 
sidegreiner.

Endelig mål:
Én gjennomgående 
stamme



Beskjæring for 
underordning av 
sterktvoksende 
sidegreiner.

Endelig mål:
Én 
gjennomgående 
stamme
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Beskjæring for økt 
vertikal greinavstand 
og underordning av 
sterktvoksende 
sidegreiner.

Endelig mål:
Én gjennomgående 
stamme



Beskjæring for 
underordning av 
sterktvoksende 
sidegreiner.

Endelig mål:
Én 
gjennomgående 
stamme



Beskjæring for 
underordning av 
sterktvoksende 
sidegreiner.

Endelig mål:
Én gjennomgående 
stamme





Noen eksempler

A- Møbler Strømsveien



Før beskjæring Etter beskjæring



Rett etter beskjæring 2 år senere



Utflating av krona – Theresesgate i Oslo



Rådhusgata i Oslo



Vidars gate



Bjørnstjerne Bjørnsonsgate
Drammen

KAOSTRÆR



Dårlig greinfordelig
Åkerbergveien i Oslo



Prunus serrulata Amanogawa med ekstremt dårlig kronestruktur

Det kan være vanskelig og ofte umulig å bygge opp en god kronestruktur i trær der de genetiske 
forutsetningene absolutt ikke ligger til rette for det.. 



Brekkasjer på grunn av dårlig 
kronestruktur Munkedamsveien i Oslo



Lind med dårlig 
kronestruktur og 
kraftig 
rotskuddannelse.



Arbeid med trær er oppgave for profesjonelle
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