
 

Hvorfor bruke en arborist? 
 

Lær om tjenester som arborister utfører, kriterier for å velge en arborist og fordelen med å bruke en ISA/ETW-sertifisert arborist. 

 
Arborister er spesialister på pleie av enkeltstående trær. De har kunnskap om trærnes behov og har opplæring og utstyr for å utføre riktig trepleie. 
Innleie av an arborist er et valg man ikke skal ta lett på. Riktig trepleie er en investering som kan gi betydelig avkastning. Godt stelte trær er 
attraktive og kan øke verdien på en eiendom betydelig. Dårlig vedlikeholdte trær kan være en betydelig byrde. Beskjæring eller fjerning av trær, 
spesielt store trær, kan være farlig. Bare de som har opplæring og utstyr for sikkert arbeid i trær bør utføre trearbeider. 

 

Tjenester som arborister kan utføre 
 

Beskjæring 

En arborist kan fastslå hvilken type beskjæring som trengs for å vedlikeholde eller forbedre helsen, utseendet og sikkerheten på trærne dine. 

Beskjæringsteknikker inkluder fjerning av greiner som: 
 

• kommer i konflikt med kabler eller strukturer 

• sperrer gater eller fortau 
• er døde, svake eller råtne og representerer en 

uakseptabel risiko 

 

• er angrepet av sykdom eller insekter 

• er skadet av stormer 
• vil øke lysinntrenging og redusere vindmotstanden i bladverket når den 

fjernes (tynning) 
 

Andre beskjæringsteknikker brukes for å gi god kronestruktur i unge trær, forbedre treets form og redusere sjansen for framtidig brekkasje i kraftig 
vind. 

 
Fjerning av tre 
Selv om det å fjerne treet er siste utvei, er det omstendigheter dadet er nødvendig. En arborist kan hjelpe til med å bestemme om et tre skal fjernes. 

Fjerning anbefales når treet er: 
 

• dødt eller døende 

• anses som en ikke akseptabel risiko 

• skaper et hinder som ikke kan korrigeres 

gjennom beskjæring 

 
Akutt opprydding  

av trær 

 

• fortrenger og er til skade for andre, 

mer attraktive trær 
• skal erstattes av et mer passende eksemplar 

• står på et sted der nybygging krever at det fjernes 

Stormer kan føre til at greiner eller hele trær faller overende, og ofte lander de på andre trær, strukturer eller biler. Vekten av trær som stormen 
skader er stor, og det kan være farlig å fjerne eller beskjære dem. En arborist kan bidra til å utføre jobben på en trygg måte, samtidig som faren for 

skade på eiendom reduseres ytterligere. 

 
Planting 
Noen arborister planter trær, og de fleste kan anbefale arter som passer for en bestemt plassering. Feil tre på feil sted vil føre til 

framtidige problemer på grunn av begrenset vekstrom, insekter, skader eller dårlig vekst. 
 

Andre tjenester 
Mange arborister tilbyr også en rekke andre tjenester innen trepleie, inkludert: 

• Plantepleie eller preventivt vedlikehold for å holde trær i god 

helse samtidig som problemer med insekter, sykdom eller 
voksested reduseres 

• gjødsling og jordbearbeiding for bedre trehelse 
•  kabling eller avstiving for økt støtte for greiner med svakt 

greinfeste 

 

 
 
 
• jordlufting for å øke tilveksten av røtter 

• installasjon av lynavledersystemer 

•  retningslinjerfor å kontrollere  spesifikke insekt- og 

sykdomsproblemer 

• konsulenttjenester og juridisk ekspertise angående trær 

 

Å velge den riktige arboristen for jobben 
• Se etter medlemsskap i profesjonelle organisasjoner som 

International Society of Arboriculture (ISA), European Tree Worker 

(ETW) eller er fagutdannet 

 
 
arborist. Slike medlemsskap viser en vilje hos arboristen til å 

holde seg oppdatert på de siste teknikkene og informasjon. 



• Se etter ISA arborist-sertifisering. ISA-sertifiserte arborister er 
erfarne profesjonelle som har bestått en omfattende eksamen som 

dekker alle sider av trepleie. 

• Be om bevis på ansvarsforsikring og ring gjerne 

forsikringsselskapet hvis du ikke er tilfreds. En vel ansett 

arborist har forsikring mot skade på personer og eiendom, i 
tillegg til forsikring av sin egen aktivitet. 

• Kontroller om nødvendige tillatelser og lisenser er i orden. Mange 

offentlige instanser krever at entreprenører registrerer seg 

(momsregister), søker om tillatelser og/eller søker om lisens før de 

kan arbeide. 

• Be om referanser for å finne ut hvor firmaet har gjort arbeid 
tilsvarende det du ber om. Ikke nøl med å kontrollere referanser eller 

besøke andre arbeidssteder der firmaet eller personen har arbeidet 

med trær. 

• Få mer enn ett overslag, med mindre du kjenner og er trygg på 

arboristen. Du må kanskje betale for overslagene, og det vil ta mer 

tid, men det vil være verdt investeringen. 

• Ikke bare ta det laveste tilbudet. Du bør undersøke attestene og de 

skriftlige spesifikasjonene fra firmaene som ga tilbud og finne den 

beste kombinasjonen av pris, arbeid som skal utføres, kompetanse 

og profesjonalisme for å sikre den betydelige investeringen. 

Hva er en sertifisert arborist? 

• 

Vær skeptisk til personer som går dør-til-dør og tilbyr billig trepleie. 

De fleste velansette firma er for travle til å lete etter arbeid på 
denne måten. 

• Husk at gode arborister bare vil bruke bransjeaksepterte metoder. 

For eksempel er praksis som topping av trær, fjerning av for mye 

frisk ved, bruk av klatresporer  på trær som ikke skal fjernes, og 

fjerning eller vansiring av friske trær uten god grunn en ikke 

akseptert praksis og bryter med bransjens standarder. 

• Få det skriftlig. De fleste vel ansette arborister skriver kontrakt med 

sine kunder. Les kontrakten nøye. Ikke vær redd for å stille 

spørsmål, slik som: 
 

— Når blir arbeidet påbegynt og fullført? 

— Hvem er ansvarlig for 
oppryddingen? 

— Er dette sluttsummen? 

— Hva er 
betalingsbetingelsene? 

— Hvis jeg vil ha gjort mer, 
hva er timeprisen? 

En arborist er per definisjon en person som er opplært i kunsten og vitenskapen omkring planting, stell og vedlikehold av enkelttrær. ISA 
arborist-sertifisering er en privat, frivillig prosess der enkeltpersoner kan dokumentere sin kunnskapsplattform. Den fungerer uten 
lovhjemmel og er en intern, selvstyrt aktivitet administrert av International Society of Arboriculture. Sertifisering gir en målbar vurdering av 
en persons kunnskap og kompetanse knyttet til å utføre forsvarlig trepleie. 

 

Sertifisering er ikke et mål på standard praksis. Sertifisering kan bevitne at en person har kunnskap om trær, men kan ikke 
garantere eller sikre god utførelse. 

 

Sertifiserte arborister er personer som har nådd et kunnskapsnivå når det gjelder kunsten å pleie trær gjennom sin erfaring og ved å bestå en 
omfattende eksamen som er utviklet av noen av landets ledende eksperter på trepleie. Sertifiserte arborister må også fortsette utdannelsen sin for å 
opprettholde sertifiseringen. Det er derfor større sjanse for at de er oppdaterte på de siste teknikkene innen trepleie. 

 

Bli en informert forbruker 
En av de beste metodene for å velge en arborist er å selv lære litt om de grunnleggende prinsippene for trepleie. ISA tilbyr flere andre brosjyrer i denne 
serien, som diskuterer mange av de grunnleggende prinsippene for trepleie. Ditt lokale hagesenter, norsk trepleieforum eller kommunens driftsavdeling er 
også gode kilder til informasjon hvis du har flere spørsmål. De kan også henvise deg til en ISA/ETW-sertifisert arborist i ditt område. 

 

Denne brosjyren inngår i en serie publisert av International Society of Arboriculture som en del av sitt program for forbrukerinformasjon. Du 

er kanskje spesielt interessert i de følgende titlene som nå finnes i serien: 

 
Unngå konflikter mellom trær og 

strøm, vann og avløp  
Unngå skade på trær under 

byggeprosjekter 
Fordeler med trær 

Kjøp trær av høy kvalitet  
Insekt- og sykdomsproblemer 

Stell av voksne trær  

Nyplanting av trær  
Plantehelse 
Gode tildekkingsteknikker  
Palmer 

Beskjæring av voksne trær  

Beskjæring av unge trær  
Gjenkjenn farer for trær  
Behandling av trær med 

byggeskader 

Valg og plassering av trær 

Trær og bakke  

Treverdier 
Hvorfor bruke en arborist  
Hvorfor topping skader trær 

 
Forespørsler på e-post: isa@isa-arbor.com 
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