
6  park & anlegg 01 2021

TREPLEIE

Som ung gartner i Oslo kommune tidlig 
på 1990-tallet sto jeg en dag sammen 
med mine gode kollegaer i Trepleie-
gruppen foran oppgaven med å igang-
sette oppbyggingen av mer enn 100 
knutekolla trær langs Trondheimsveien 
mellom Ankerbrua og Carl Berners 

Knutekolling – når, hvor og hvordan
Del 1. Et historisk tilbakeblikk

TEKST: ARBORIST ERIK SOLFJELD

I denne første av to artikler vil det handle mest om bakgrunn og bruk. 
Jeg vil også presentere noen flotte eksempler på hvordan knutekolling 

kan gi ulike grøntanlegg særpreg og bevaringsverdi.

Figur 1. Knutekolla trær i Trondheimsveien i Oslo. Lindetrærne ble plantet på midten av 1990-tallet, og oppbyggingen av den permanente kro-
nearkitekturen kom i gang fem-seks år etter planting. Dette bildet ble tatt ca. 10 år seinere, og vi ser at trærne har fått det formuttrykket det var 
målet at de skulle ha. Foto: Erik Solfjeld

plass. Vi hadde alle lang erfaring med 
knutekolling, men det var vedlikeholds-
beskjæring og ikke oppbygging av en 
kronearkitektur tilpasset trær som 
skulle knutekolles. Dette ble for meg 
starten på en voksende interesse og 
søken etter mer kunnskap om emnet 

– spesielt den delen som handler om 
bruk og historikk.

Kunnskapsbasert målbeskrivelse
Uten en detaljert og målsatt beskrivelse 
var det ikke til å unngå at resultatet av 
beskjæringen av trærne i Trondheims-
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veien til å begynne med ble variabelt 
utført. Etter sammen å ha tenkt en tid, 
fikk vi laget en enkel målsatt skisse med 
en formel som alle skulle jobbe etter. Da 
ble resultatet mye bedre, og selv om vi 
måtte gjøre ytterligere justeringer under-
veis, satt vi igjen med ny og verdifull 
kunnskap om den gode beskrivelsens 
absolutte nødvendighet (Figur 1). Med 
en riktig beskrivelse slipper en å repetere 
egne og andres feil, og det vil bidra til 
mindre tidsbruk og lavere kostnader. 
Kunnskap og ferdighet knyttet til selve 
utførelsen av arbeidet hadde vi gjennom 
handlingsbåren kunnskapsoverføring for 
lengst tilegnet oss ved å utføre tilsvaren-
de arbeid sammen med karer fra gartner-
generasjonen før oss, men å bygge opp 
nye knutekolla trær fra bunnen av hadde 
ikke vært en del av dette. 

Handlingsbåren kunnskapsoverføring
Omtrent 25 år seinere og enda noen års 
erfaring rikere, ble jeg i 2015 forespurt 
om å kunne påta meg rollen som mentor 
og tradisjonsbærer i et opplærings- og 
dokumentasjonsprosjekt i regi av Norsk 
håndverksinstitutt (NHI) med arbeidstit-
tel «Historisk beskjæring av lignoser». 
Prosjektet var et samarbeid mellom NHI 
på Lillehammer og Norges grønne fag-
skole Vea. Leder og den som dokumen-
terte prosjektet var Tore R. Tøndevold 
fra NHI, og som fagperson fra Vea deltok 
gartner Tori Haugli. Kort fortalt gikk 
min oppgave som tradisjonsbærer ut på å 
overføre mine kunnskaper om knutekol-
ling til en annen fagperson ved instruk-
sjon og praktisk utførelse av arbeidet. 
Dette kalles handlingsbåren kunnskaps-
overføring og har til alle tider vært den 
vanligste og viktigste metoden for opp-
læring innen de fleste former for beskjær-
ing av trær, så også når det gjelder 
knutekolling. 

For å kunne danne seg et representa-
tivt bilde av bredden og mangfoldet av 
formuttrykk, var ekskursjoner til mange 
forskjellige parker og treanlegg med 
knutekolla trær en viktig del av prosjek-
tet. Dette bidro i stor grad til utvidet 
kunnskap og forståelse om denne be-
skjæringsformens historiske tilblivelse, 
utvikling og utbredelse i både Norge og 
våre nærmeste naboland.
Knutekollingens opprinnelse: Styving?

Fra tid til annen blomstrer diskusjonen 
om knutekollingens opprinnelse opp, og 
mangel på skriftlige kilder og annen 
dokumentasjon gir næring til ulike opp-
fatninger om saken. Mange vil sikkert 
mene at dette først og fremst er av akade-
misk interesse, men siden knutekolling 
også er en del av den immaterielle kultur-
arven som fortsatt holdes i hevd, er det 
faktisk viktig å kjenne til opprinnelsen 
for å kunne tilegne seg kunnskap om 
både utforming, bruk og selve den teknis-
ke og praktiske utøvelsen. Mangelfull 
innsikt på området har flere ganger ført 

til at noen kulturhistoriske perler av 
grøntanlegg er blitt forringet, eller de har 
vært svært nær ved å bli helt ødelagt 
fordi trærnes funksjon og betydning er 
blitt feiltolket.

En gjengs oppfatning er at knutekol-
ling har sin opprinnelse etter direkte 
inspirasjon fra styvings- og lauvingskul-
turen, som i stor grad bidro til å prege 
det gamle kulturlandskapet på bygdene i 
Norge og over store deler av verden hvor 
det gjennom flere århundrer er blitt 
drevet jordbruk. Hensikten med styving 
var først og fremst å skaffe fôr til husdyr, 

Figur 2. Historisk styving. Tegning med ukjent opphav fra en notebok.
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Figur 4. Disse eiketrærne og mange flere som står i Berge landskapsvernområde i Tørvikbygd i 
Hardanger, ble styva for å skaffe emner til spant, knær og stevn for bygging av båter. 
Foto: Erik Solfjeld

Figur 3. Målstyrt styving ble brukt til å produsere 
spesialvirke til båt- og skipsbygging. Greiner og 
skudd ble helst bøyd ved hjelp av tau for å tvinge 
fram den radiusen og vinkelen man trengte. 
Ved å beholde hovedstammen kunne produk-
sjonstiden kortes ned vesentlig i motsetning til å 
plante et helt nytt tre og starte prosessen helt fra 
bunnen. Illustrasjon: Ingjerd Solfjeld

produksjon av enklere redskaper og 
brensel (Figur 2). Det finnes også eksem-
pler på at styving ble benyttet til å fram-
skaffe materialer til båtbygging og andre 
konstruksjoner som krevde emnevirke 
med helt spesielle egenskaper, form og 
styrke (Figur 3). Dette var spesielt vanlig 
i England, Frankrike og Spania, som 
etter middelalderen bygde opp en vok-
sende handels- og marineflåte. Skipsbyg-
gerne var avhengige av tilgang på eik til 
bordganger, spanter og knær for å kunne 
bygge robuste fartøyer. Til bygging av en 
fregatt eller et større handelsfartøy på 
1700-tallet kunne det gå med så mye 
som 2000 eiketrær. Med tanke på hvor 
mange fartøyer hver nasjon til enhver tid 
hadde, og hvor mange skip som stadig 
var under bygging, skal vi kanskje være 
godt fornøyde med at treskipenes æra 
tok slutt. I Berge landskapsvernområde i 
Tørvikbygd i Hardanger finner vi både 
styva eiketrær, ei oppgangssag og et 
nedlagt båtbyggeri – alle komponenter i 
et tidsbilde som forsvant før vår tid 
(Figur 4).  

Etter at byene vokste og etterspørselen 

Figur 5. Slik framstår den mer enn 200 år 
gamle knutekolla lindealleen på Haraldsplass 
i dag. Den gotiske formen gir et tak, slik at 
trærne danner en vakker løvtunnel om som-
meren. Foto: Kathrine Tysnes Haldorsen

etter arbeidskraft økte, trakk gradvis flere 
og flere seg bort fra bygdene og inn mot 
byer og tettsteder. Med seg i bagasjen had-
de folk minner om kulturlandskapet slik 
de husket det fra stedene de kom fra. 
Blant disse minnene lå også erindringer 
om styvingstrærne. I dette perspektivet er 
det kanskje ikke så vanskelig å se for seg 
at noen til og med ville komme til å fort-
sette å styve trær på de nye stedene de 
flyttet til, om mulighetene skulle by seg 
– nå mer av vane enn til nytte. Men at 
styving skulle være selve opphavskilden til 
knutekollingskulturen slik vi i dag kjen-
ner den fra gatebeplantning, parker og 
historiske hageanlegg, er ikke riktig. 
Knutekolling og styving er ikke to sider av 
samme sak, slik det av og til blir framstilt.

Arkitektonisk beskjæring
Mens styving har sin bakgrunn og tilknyt-
ning til landbruk og ressursutnyttelse, har 
knutekolling bakgrunn fra hagekunsthis-
torien og handler først og fremst om 
arkitektur, estetikk og opplevelse. Ja, de 
har kanskje noen likhetstrekk, men 
forskjellene er enda større både når det 
gjelder form og praktisk utførelse. Sty-
vingstrærne ble vanligvis skåret tilbake 
med lange intervaller på sju til 15 år eller 
enda mer. Knutekolla trær beskjæres helst 
hvert år, eller med maksimalt tre års 

intervaller. Knutekollingskulturen har 
røtter tilbake til renessansen og barokken 
da forming og bruk av trær i utstrakt grad 
ble nyttet som grønne byggeelementer i 
større arkitektoniske sammenhenger – se 
artikkelen om slottshagen på danske 
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Figur 6. Den storslagne knutekolla lindealleen mellom Smålungeren og Kaigaten i Bergen. Kronene 
er blitt økt med 60-70 cm i høyde og bredde. Foto: Erik Solfjeld

Fredriksberg. Naturen kunne formes, og 
trær ble knyttet nærmere bygningsarkitek-
turen, enten for å skape kontraster eller 
for å imitere, understreke eller bygge opp 
under bestemte arkitektoniske særtrekk. 
Arkitektonisk formbeskjæring ble utbro-
dert i flere retninger, og knutekolling var 
én av disse. Flere stilepoker seinere ser vi 
at knutekolling fortsatt blir holdt i hevd. 

Knutekolling er altså ikke et særnorsk 
fenomen, slik jeg i noen tilfeller har 
hørt det framstilt. Denne beskjærings-
måten finner vi igjen i mange land, 
men utbredelsen er størst i Europa. I 
Norge er det det først og fremst Sør-
Norge med Bergen og Oslo som på hver 
sin kant framhever seg med de fleste og 
best bevarte knutekolla treanleggene. 
Blant andre byer med lange tradisjoner 
for knutekolling og som fortsatt holder 
denne beskjæringsformen i hevd er 
Halden, Larvik/Stavern, Hamar, Skien 
og Kristiansand. Lista er langt fra kom-
plett, men det er disse jeg har en viss 
kjennskap til. 

TREPLEIE

Nyhet!
Bucher CityCat V20e hel 
elektrisk 2m3 feiemaskin.

• Li-ion 65 kW batteri
• Innebygd 22kW lader
• 8 timer driftstid 
• 2-3 timer fulladet
• Vanntank opptil 450 liter
• Leveres alternativt med Euro6 Diesel
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To flotte knutekolla treanlegg i Bergen
De eldste anleggene med knutekolla trær 
i Norge jeg kjenner til, finner vi i Ber-
gen. Skulle jeg plukket ut det aller fines-
te av dem alle, ville valget uten nøling falt 
på Haraldsplass nær Haukeland sykehus 
(se park & anlegg 6/2014). Denne alleen 
er meget spesiell med et formuttrykk som 
minner om en gotisk inspirert løvgang. 
Alleen gikk opprinnelig fram til Årstad 
gård og ble plantet av Albert Henrik 
Mohn i 1814, to år etter at han overtok 
gården. På sitt lengste strakte den seg 
over 2,5 kilometer og skal ha bestått av 
900 lindetrær. Etter utbyggingen av 
Haukeland sykehus står det i dag igjen 
noe i overkant av 200 trær (Figur 5). 
Trærne ble plantet i selveste grunnlovs-
året og er altså mer enn 200 år gamle! 
Visst bærer de preg av tidens tann og 
varierende beskjæringsregimer, men 
alleen har fortsatt monumental karakter 
og vil forhåpentligvis klare seg i mange år 
til, men da må den passes enda bedre på. 
Stadige byggearbeider i området utgjør 
den største trusselen. De knutekolla 
allétrærne ved Haraldsplass har en nasjo-
nal dimensjon og er sannsynligvis også 
helt unike i europeisk sammenheng. Om 
noen fra Riksantikvaren skulle lese denne 
artikkelen, oppfordres de herved til å 
skjerpe fredningen før det er for seint.

Et annet spesielt flott knutekolla trean-
legg i Bergen er alleen mellom Kaigaten og 

Figur 7. Knutekolla søylealmer på Østre gravlund i Oslo. Denne varianten av knutekolling 
er meget spesiell og svært arbeidskrevende å videreføre på grunn av de ekstra mange 
skuddene en får når greinene blir beholdt nesten ned til bakken. Alm har dessuten hard 
ved og er ingen spøk å beskjære. Foto: Erik Solfjeld

Lille Lungegårdsvann (Smålungeren). Disse 
lindetrærne ble plantet rundt 1880-1890 og 
utgjør i dag en storslagen og livskraftig 
knutekolla lindeallé (Figur 6). For noen år 
siden begynte man å bygge opp nye knuter 
litt lenger ute i krona. Den egentlige år-
saken til dette er ukjent for meg, men en 
slik økning av krona vil nok kunne bidra til 
en bedre vektfordeling i hver grein og 
dermed hindre at selve «armen» som 
holder knuten, brekker på grunn av for stor 
tyngde. Dette siste kan skje om knutene 
svulmer raskere enn greina som holder den, 
klarer å bygge ny ved.

Et spesielt knutekollingsanlegg i Oslo  
I Oslo er det mange knutekolla gatetrean-
legg å velge blant, men jeg vil først og 
fremst trekke fram de knutekolla al-
metrærne på Østre gravlund (se park & 
anlegg 5/2019). De er helt unike i sitt 
slag og spiller på en måte hovedrollen i 
en forsterket arkitektonisk og symbolsk 
sammenheng. Anlegget på Østre grav-
lund, skiller seg fra de fleste anlegg med 

knutekolla trær ved at det består av 
søylealm (Ulmus glabra ´Exoniensis´) 
(Figur 7). Trærne er plantet som en lang 
hovedakse som strekker seg over hele 
gravplassens lengderetning og med en 
forholdsvis kort men tydelig tverrakse 
slik at de to aksene til sammen danner en 
klar korsform. Hele anlegget har en ty-
delig formell utforming der aksene som 
danner korset, understreker med all 
tydelighet den religiøse symbolikken. Det 
er kanskje ikke så lett å få øye på når en 
befinner seg midt inne i anlegget, men 
det synes desto bedre i fugleperspektiv. 
Kanskje var det nettopp sikten fra him-
melen som var hensikten? I mine øyne er 
dette landskapsarkitektur på høyt nivå. 

Det samme gjelder beskjæringen. Den 
er ekstra tidkrevende fordi almene har 
greiner helt ned til like over bakken. Slik 
blir det langt flere kvister å klippe. I 
tillegg er almeveden i seg selv vesentlig 
hardere enn hos lind – det treslaget som 
vanligvis foretrekkes til knutekolling. 
Treanlegget ble etablert helt på slutten av 
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1800-tallet og besto opprinnelig av 170 trær. Av disse står det i 
dag igjen ca. 125. 

Østre gravlund med de knutekolla almetrærne er i omfang og 
utforming så unik at hele anlegget bør fredes. Etter at trærne ble 
skåret ned til åtte meters høyde for en del år siden har mange fått 
til dels alvorlige råteskader. Gartner Hilde Trettvik har utarbeidet 
en restaureringsplan for almealleen, og det er å håpe at denne blir 
fulgt opp. Den største trusselen mot de knutekolla almene på 
Østre gravlund er nok ikke råte, men snarere trangen til å skjære 
ned på et tids- og kostnadskrevende kunsthåndverk som denne 
helt spesielle typen beskjæring representerer.

Knutekolla trær i byens boligstrøk
De første gatene som ble beplantet med knutekolla trær finner 
vi som regel i byens aller fineste strøk. Det er også her du vil 
finne de fleste og best skjøttede gatetrærne. Dette er ingen 
tilfeldighet, men noe skjedde etter at Arbeiderpartiet gradvis 
økte sin innflytelse i de større byene på 1920-tallet. Forskjelle-
ne på folk begynte å bli mindre, og nye boligkomplekser og 
bydeler ble reist også for «vanlige folk» med lavere inntekter. 
De nye bydelene på Torshov, Bjølsen og Sagene i Oslo får da en 
bebyggelse i nyklassisistisk helhetlig stil. Når gatene også kles 
med knutekolla gatetrær, blir det hele virkelig flott og kom-
plett. Trærne står der fortsatt og gir disse strøkene karakter og 
preg av varig kvalitet. De er spesielt stabile og ettertraktede 
boområder. Mange nye bydeler har sett dagens lys siden denne 
perioden mellom verdenskrigene, men gatetreanleggene har 
fram til de seinere årene manglet. Dette ser heldigvis ut til å 
være i endring, men kampen om plassen i grunnen er nådeløs 
og vil ha en marginaliserende effekt på resultatet, dersom ikke 
bevisstheten på dette området heves.

I den neste artikkelen vil jeg ta for meg hvordan kronearki-
tektur til et knutekolla tre skal bygges opp og hvordan den 
seinere skal vedlikeholdes.   

TREPLEIE

OilQuick Norge AS skriver i en pressemelding at firmaet 
heretter vil tilby produkter fra den italienske utstyrsprodu-
senten Trevi Benne S.P.A. Denne produsenten har vært på 
det norske markedet i nærmere 20 år og spesialiserer seg 
på utstyr til sanerings- og gjenvinningsbransjen. I pro-
duktspekteret til Trevi Benne finner man blant annet stål-
sakser, knusere, sorteringsklyper, rotorskuffer og andre 
produkter som passer til maskiner av ulike størrelser.  

I flere år har OilQuick Norge AS vært norsk forhandler for 
OilQuick ABs helautomatiske hurtigkoblingsfester, samt 
forhandler for Kinshofer Gmbh og RF System AB (jernbane-
utstyr), Dynaset Oy (hydraulisk utstyr) og Hultdins AB 
(stein- og tømmerklyper). 

Med Trevi Benne på laget vil firmaet kunne tilby en mer 
komplett produktpakke, samtidig som det tilbyr full service i 
egne lokaler. 

OilQuick Norge AS har inngått 
samarbeidsavtale med Trevi 
Benne S.P.A.

Bli kjent med IDA®!
Abelia mosanensis IDA® E /
Duftabelia IDA® E

En E-plante med rosa blomster som dufter 
fantastisk i månedsskiftet mai-juni og kan 
minne litt om duftskjærsmin. 

Duftabelia IDA® E endrer bladverket på høsten og gir deko-
rative oransje og røde høstfarger. Selv de lysegrå vinterskud-
dene er en pryd for øyet.

Busken står ikke på  menyen hos rådyr og hjort, så denne kan 
trygt plantes i områder hvor det er et rikt dyreliv. Størrelses-
messig vil den etter 10 år ha en bredde på ca 3 meter og 
høyde på ca 1,5 meter. Herdighet er utprøvd til H3-H4, men 
det er ikke usannsynlig at busken kan tåle røffere soner.

Duftabelia IDA® E er først og fremst en flott prydbusk til 
hage og anlegg. Den har en åpen og overhengende vekst-
form og fungerer godt sammen med andre prydelementer, 
som busker eller stauder. Plant gjerne flere Abelia-busker 
sammen i en gruppe.

Optimal plassering er i sol til halvskygge, hvor den står i 
kalkrik, fuktig og veldrenert god hagejord.

Som for alle E-planter er du også med IDA® E garantert at du 
får kvalitetsplanter som egner seg for norske hager og 
grøntanlegg. Plantene er utprøvd for nordiske klimaforhold 
og utvalgt innen E-plantesystemet. Alle E-planter er sertifi-
serte og sertifikatet følger med faktura.

Se produsenter av E-planter og hele sortimentet på 
www.eliteplanter.no.
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Knutekolling – når, hvor og hvordan
Del 2. Oppbygging av struktur og kronearkitektur

I denne andre av tre artikler handler det om hvordan vi bør gå fram når oppgaven 
består i å bygge opp krona hos knutekolla trær. Det er en langsiktig oppgave hvor det 

er viktig at det helt fra starten er beskrevet hvordan sluttresultatet skal være. 
Kontinuitet i oppfølgingen er en stor utfordring.

TEKST, FOTO OG ILLUSTRASJONER: ARBORIST ERIK SOLFJELD

Figur 1. Kronearkitektur vertikal konisk i en gate på Lindern i Oslo.
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I forrige artikkel handlet det mest om bakgrunnen for og 
bruken av knutekolla trær. Jeg pekte blant annet på hvilken stor 
betydning begrepet handlingsbåren kunnskapsoverføring har i 
mange håndverksrettede fag – inkludert noen spesialoppdrag 
for arborister, slik som å bygge opp og skjøtte trær med knute-
kolla krone.

 
Handlingsbåren kunnskapsoverføring
Knutekolling føyer seg inn i en lang rekke av gamle håndverkstra-
disjoner der faget ble videreformidlet gjennom det vi kaller hand-
lingsbåren kunnskapsoverføring. Kort fortalt betyr det at kunn-
skapen gikk i arv gjennom praktisk utøvelse der en kyndig person 
jobbet side ved side med den som skulle læres opp. Tradisjonelt var 
det lite som ble skrevet ned, og det finnes derfor knapt med 
dokumentasjon å lene seg på når historiske treanlegg med knute-
kolla trær skal bygges opp igjen fra bunnen med et autentisk 
formuttrykk. Handlingsbåren kunnskapsoverføring kan fungere 
utmerket så lenge kontinuiteten er til stede, men uteblir denne, 
oppstår det stor fare for at anlegget forringes, eller til og med 
ødelegges. Under vår tids rådende forhold brytes kontinuiteten 
raskere enn noen gang. Konkurranseutsetting med stadig bytte av 
utførende entreprenører og stor turn-over av ansatte i bedriftene 
er to viktige årsaker til at kontinuiteten brytes. Svak bestillerkom-
petanse er en annen årsak.

 
En nesten-tragedie
For å illustrere og understreke alvoret finner jeg det på sin plass 
å gjengi en historie fra virkeligheten: Et trepleiefirma, som i 
mange år hadde utført beskjæringsarbeider i en av Norges 
eldste knutekolla alleer, tapte kontrakten da oppdraget ble 
utlyst på nytt. Alleen er en del av et fredet historisk hageanlegg, 
og hele eiendommen forvaltes av en stiftelse. Firmaet med 
laveste pris fikk oppdraget, men hadde aldri tidligere utført 
tilsvarende arbeider. Meningen var å gå løs på trærne i alleen 
med motorsag og gjøre kort prosess på alle knutene som var 
bygd opp gjennom mer enn 200 år. En katastrofal handling 
dersom oppdraget var blitt gjennomført. Slik gikk det heldigvis 
ikke. Da utfører fant ut hva oppdraget virkelig gikk ut på, tok 
vedkommende ansvar og lærte seg kunsten å beskjære knute-
kolla trær før oppgaven ble påbegynt. Det tok ikke så lang tid å 
lære, men det tok desto lengre tid å utføre, og det som var 
beregnet til et par dagers arbeid, skulle vise seg å ta nær to 
uker. Tilfeldighetene bidro til at dette ikke ble en tragisk 
historie for et av Norges få gjenlevende knutekolla treanlegg fra 
renessansetiden. Historien viser hvor lett det kan gå galt når 
beskrivelser og bestillerkompetanse er svak.

En krevende oppgave
Knutekolling er absolutt ikke «rocket science», men det kan 
være vanskelig nok dersom du får i oppgave å bygge opp knute-
kolla trær helt fra bunnen. For de aller fleste som har vært borti 
arbeid med knutekolling, har oppgaven dreid seg om vedlike-
holdsbeskjæring av trær som for lengst har fått sin endelige 
arkitektoniske form. Da er det ofte nok å kaste blikket på hva 
som er gjort tidligere, og du har fasiten. Det forutsetter 

imidlertid at den forutgående vedlikeholdsbeskjæringen ble 
utført riktig – ellers har du en utfordring, og dine egne kunn-
skaper vil bli satt på prøve. Vedlikeholdsbeskjæring med even-
tuelle korrigerende tiltak er nå én ting. Noe helt annet er det å 
stå med et visst antall nyere trær som skal bygges opp og for-
mes fra bunnen. Mange vil nok føle seg usikre, spesielt hvis 
oppdraget er gitt uten noen form for beskrivelse, eller oppdra-
get blir bestilt 15-20 år etter at det burde vært påbegynt.  

To hovedformer
Av beskjæringskategorier hører knutekolling inn under katego-
rien arkitektonisk beskjæring og utøves i større omfang på 
allétrær eller på trær i rekker. Det er ytterst sjelden snakk om å 
knutekolle enkeltstående trær, men «portaltrær» – to trær 
plassert på hver sin side av en innkjørsel eller et inngangsparti, 
er anvendelsesområder som forekommer.

Det er to arkitektoniske hovedformer; vertikal konisk form 
(fig. 1) og kandelaberform (fig. 2). Den vertikal koniske formen 
benyttes fortrinnsvis i veianlegg fordi den tar minst plass og er 
lettest å tilpasse til vei og tilhørende infrastruktur (gatelys og 
skilting mm.). Kandelaberformen brukes også enkelte steder i 
veianlegg, men den passer aller best der det er bedre plass. 
Mellom disse to hovedformene finner vi også mange mellom-
former. De fleste er oppstått mer eller mindre ved tilfeldighe-
ter. Hvor rendyrket den arkitektoniske formen framstår, avhen-
ger i stor grad av om formgiveren i sin tid utarbeidet en 

Figur 2. Kronearkitektur i kandelaberform.
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detaljert beskrivelse med målsatte 
tegninger. Dette har ikke vært så vanlig i 
Norge tidligere fordi det ble regnet som 
tilstrekkelig at informasjonen ble overle-
vert muntlig fra planlegger til den som 
skulle utføre oppgaven. Derfra gikk 
kunnskapen videre i form av prinsippet 
om handlingsbåren kunnskapsoverfø-
ring. Som tidligere nevnt, fungerer dette 
greit så lenge kontinuiteten er sikret. 
Slik er det ikke lenger, og detaljerte 
beskrivelser med målsatte illustrasjoner 
har derfor blitt viktigere enn noen gang 
tidligere.

 
Et mysende blikk
Fra egen praksis vet jeg at vi som utøvere 
av beskjæringsarbeider sjelden har en 
identisk oppfatning av oppgavens form 
og dimensjon. Noen synes kanskje ikke 
det er så farlig om noen trær er litt 
høyere og/eller bredere enn andre i en 
lang rekke av knutekolla trær. Faktum er 
at hele poenget med knutekolla trær er 
det stramme, presise formuttrykket som 
bare kan oppnås når arbeidet blir utført 
med presisjon. Trærne skal framstå så 
like som mulig samtidig som alle er 
totalt forskjellige. Ingen trær vil være 

eksakt like, for de kan umulig bli helt 
like. Men når de blir bygd opp etter mål, 
slik at høyde, bredde og koningsgrad blir 
så lik som mulig, vil de fra avstand se 
bemerkelsesverdig identiske ut – uten å 
være det. Noen ganger kan det være til 
hjelp å se knutekolla treanlegg med et 
mysende blikk, slik at alle forstyrrende 
detaljer blir visket ut. Da blir det lettere 
å se meningen og sammenhengen 
mellom trærnes form og arkitektoniske 
betydning i et bybilde.

  
Omforent oppgaveforståelse
Skal du ta fatt på førstegangsbeskjærin-
gen i prosessen med å bygge opp knute-
kolla trær i eksempelvis et gatetre-
anlegg,  må du forsikre deg om at du har 
fått en god beskrivelse med målsatte 

Før første gangs 
oppbyggingsbeskjæring

Etter første gangs 
oppbyggingsbeskjæring

Figur 4

Laveste perma-
nente grein 
mot fortau

Laveste perma-
nente grein 
mot gate

Sterktvoksende grein kortet 
kraftig inn. Den er under 
laveste permanente grein og 
skal fjernes helt senere.

tegninger å jobbe etter. Du er neppe 
alene om arbeidet, så sørg for at alle med 
saks og sag som er med på jobben, har 
lest og forstått beskrivelsen. En omforent 
oppgaveforståelse er helt avgjørende om 
resultatet skal bli bra. Bruk litt tid på å 
kalibrere arbeidslaget på oppgaveforstå-
elsen. Da har dere mulighet til å oppkla-
re eventuelle uklarheter og misforståel-
ser på forhånd og unngå frustrerende 
diskusjoner i ettertid. Disse bare sinker 
framdriften og skader resultatet. Lite er 
mer pinlig enn senere å oppdage at fire 
erfarne trepleiere hadde ulike oppfatnin-
ger om hvordan trærne skulle formes. 
Det høres enkelt ut og det er ganske lett, 
men uten en god beskrivelse blir resulta-
tet overlatt til tilfeldighetene. Da er vi 
ikke profesjonelle lenger.

Figur 3. Treets mål og kronearkitektur. Figur 4. Trinn 1 i oppbyggingsfasen omfatter følgende punkter:

1. Identifiser første permanente grein mot henholdsvis fortau og veibane.

2. Identifiser midlertidige greiner det kan være hensiktsmessig å beholde en stund.

3. Identifiser øvrige greiner du vil gi status som permanente.

4. Fjern eller eventuelt reduser sterktvoksende greiner som konkurrerer med hovedstammen.

5. Fjern greiner der det er for trangt om plassen.

6. Kort inn midlertidige greiner under de laveste permanente greinsettene.

7. Fjern stammeskudd.
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Før andre gangs 
oppbyggingsbeskjæring
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Figur 5. Trinn 2 i oppbyggingsfasen kommer 
i den andre vekstsesongen etter første 
beskjæringsinnsats. Strategien fra den 
første beskjæringen følges opp. Pass på å 
fjerne eller korte inn sterktvoksende greiner 
med konkurrerende ambisjoner. Disse kan 
identifiseres på diameterforholdet mellom 
grein og stamme. Er greindiameteren mer 
enn 50 prosent av stammediameteren, er 
greinen så sterktvoksende at det må tas 
affære. Tiden er nå inne for å starte en 
gradvis oppstamming. Blir oppstammingen 
for voldsom, vil dette få utilsiktede følger, slik 
som uønsket sterk strekningsvekst i toppen, 
redusert tykkelsesvekst og kraftig bryting 
av stammeskudd. Den samme strategien for 
beskjæring skal nå følges i årene framover til 
treet har nådd sin fastsatte høyde. Deretter 
starter formingen av selve kronearkitekturen.
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 En målsatt beskrivelse må til
En god beskrivelse må i tillegg til en 
skriftlig framstilling nødvendigvis også 
inneholde en god illustrasjon som viser 
enkelttreets kronearkitektur i ferdig 
tilstand og med følgende mål påsatt: 
totale høyde, høyde fra belegg og opp 
til første permanente grein mot fortau, 
høyden målt fra belegg til første per-
manente grein mot gate, radius for 
laveste permanente grein og radius for 
høyeste grein under topp (fig. 3). 
Mangler du en slik beskrivelse og det 
ikke står noen andre trær igjen i anleg-
get som røper fasiten, vil oppgaven fort 
fortone seg som en lang marsj i ukjent 
terreng uten kart og kompass.
 
Fase 1 – oppbyggingsbeskjæring av 
riktig kronestruktur 
Å bygge opp knutekolla trær helt fra 
bunnen er på mange måter en 
tålmodighetsprøve som vil ta mange år. 
Fra planting til trærne begynner å fylle 
sin funksjon må vi regne med det vil gå 
så mye som 20 år og av og til enda mer. 
Noen vil kanskje tro at formingen kan 
starte like etter at trærne er etablert, 
men det er langt ifra tilfellet. Etter at 
trærne er plantet, må de først få 
anledning til å etablere seg godt og 
komme tilbake til normal vekst igjen 
etter omplantingsstresset som oppstår 
når trær blir flyttet fra planteskolen til 
sin framtidige vokseplass. Dette tar 
normalt tre år. Når trærne har kommet 
i vekst igjen, starter den aller første 
fasen med beskjæring (fig. 4). Den 
varer fram til trærne har nådd den 
høyden de er tiltenkt og som er 
beskrevet i tegningsgrunnlaget. I 
denne perioden må fokuset i 
beskjæringsarbeidet rettes mot å sikre 
at treet beholder en gjennomgående 
dominant stamme, velge ut laveste 
permanente greiner på henholdsvis 
fortaussiden og gatesiden, velge ut 
midlertidige greiner under laveste 
permanente greiner og sørge for at 
veksten i disse er på et moderat nivå 
(fig. 5). Etter hvert som treet vokser, 
må de øvrige permanente greinene 
velges ut.

Figur 6. Trinn 1 i formingsfasen går ut på å korte inn alle de permanente greinene og tilpasse 
greinlengden til målene som er oppgitt i beskrivelsen. Det kan fortsatt være hensiktsmessig å holde 
igjen litt på oppstammingen av de midlertidige greinene og utføre beskjæringen gradvis. Stam-
meskuddene fjernes.

Figur 7

Det kan ta 7-8 år eller 
mer før knutene begynner 
å ta form

Figur 7. Trinn 2 i formingsfasen. Fra det øyeblikket kronearkitekturen ble formet første gang, vil det 
videre arbeidet i hovedsak bestå i å skjære de nye årsskuddene tilbake til samme punkt de kom fra. 
Ble ikke oppstammingen gjort helt ferdig i forrige runde, er det tid for å gjøre dette nå. Pass på å 
legge fjerning av stammeskudd inn i de årlige beskjæringsrutinene.
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Løsningen er 
naturbasert

Fase 2 – oppbygging og forming av 
treets kronearkitektur
Fase 2 starter når treet har nådd den 
høyden som er beskrevet. Fra nå av kan 
selve oppbyggingen av kronearkitektu-
ren begynne (fig. 6). De permanente 
greinene kortes inn, slik at de blir tilpas-
set målene gitt i beskrivelsen. De 
midlertidige greinene og eventuelle 
stammeskudd fjernes gradvis i takt med 
behovet for å balansere energiproduk-
sjonen i treet. Den kan komme i utakt i 
den første fasen etter at en stor del av 
treets energiproduserende organer er 
blitt fjernet under innkortingen. Dette 
vil etter en tid regulere seg selv når 
årsskuddproduksjonen i knutene har 
etablert seg og treet kommer på pluss-
siden når det gjelder produksjon av 
karbohydrater. Illustrasjonsserien i 
denne artikkelen viser hvordan krone-
strukturen gradvis bygges opp fra treet 
er kommet i vekstfasen og fram til 
kronearkitekturen er ferdig utformet 
(fig. 7).

Noen påminnelser
Til slutt må jeg minne om at det under 
oppbyggingen av knutekolla trær også må 
legges vekt på tilpasninger til omgivelse-
ne, slik at trærne i framtiden ikke blokke-
rer nødvendig fri sikt til veiskilt, signal-
anlegg, veikryss og annet. 

Framgangsmåten for oppbygging av 
kronearkitekturen hos knutekolla trær 
som er beskrevet her, gjelder først og 
fremst for den vertikale koniske formen. 
Det er den vanligste hovedformen og blir 
ofte brukt i gatetre-anlegg fordi den er 
mindre plasskrevende enn kandelaber-
formen. Prinsippene for beskjæring er 
langt på vei den samme for oppbyggingen 
av kandelaberformen, men da vil vi i 
større grad benytte oss av de sterktvok-
sende greinene også. 

I den neste og siste artikkelen vil jeg 
konsentrere meg om å beskrive prinsip-
pene for vedlikeholdsbeskjæring og legge 
til noen betraktninger om kostnader 
knyttet til vedlikehold. Siden vedlike-
holdsbeskjæringen er langt enklere å 
beskrive, vil jeg også ta med noen flere 
eksempler på bruk av knutekolla trær. 

Rapporten er satt sammen av eksister-
ende kunnskap, som blant annet finnes i 
utgitte utredninger og rapporter. Dessu-
ten er det hentet innspill fra offentlig 
forvaltning på nasjonalt, regionalt og 
lokalt nivå samt forskere, konsulenter, 
leverandører og utførende. En hovedkon-
klusjon i rapporten er at det ikke holder 
med flere skriftlige veiledere for at 
naturbaserte løsninger skal bli tatt i bruk 
i større grad. Det trengs ytterligere støtte 
til brukerne. Dette kan være tiltak som:
•  Reduserer barrierene for å ta i bruk 

naturbaserte løsninger. Det blir blant 
annet pekt på at politikere trenger 
mer kunnskap og at det må bevilges 
mer offentlige midler til klimatilpas-
ning. 

•  Får mer ut av de prosjektene som blir 
gjennomført. Det må samles inn 
erfaringsdata, og disse må behandles 
og distribueres til brukere i en form 
som gjør dem nyttbare, for eksempel  
som eksempeldatabaser eller faktaark. 

•  Gjør kravene til naturbaserte løsninger 
tydeligere. Naturbaserte løsninger skal 
alltid vurderes, for vurdering bør ikke 
være valgfritt, verken for utbyggere 
eller administrasjon. Dette kan man 
lykkes med dersom de statlige ret-
ningslinjene for klima- og energiplan-
legging og klimatilpasning er like godt 
kjent som byggteknisk forskrift. 

•  Gjør at man kommer i gang med små 
eller store prosjekter. Disse bør dekke 

et bredt spekter av utfordringer, noe 
som vil gi erfaringer til inspirasjon og 
bidra til økt kunnskap. Dermed kan 
usikkerhet og skepsis reduseres. Med 
Miljødirektoratet som pådriver vil 
mange kommuner allerede være i 
stand til å produsere faktaark som kan 
gjøres tilgjengelig for andre. 

•  Tillater prøving og feiling. Naturbaser-
te løsninger kan være vanskelige å få 
til, men også prosjekter som mislykkes 
eller ikke lykkes fullt ut, kan gi nyttige 
erfaringer og ny kunnskap. 

Utfordringer er det mange av, men 
rapporten viser at det ligger gode mulig-
heter i det engasjementet og den kompe-
tansen som finnes omkring i landet. Det 
gjelder motivasjonen for å tilpasse oss 
menneskeskapte klimaendringer, men 
også for å begrense skadevirkningene av 
dem. Mange ønsker å spille på lag med 
naturen, og det er nettopp slik naturba-
serte løsninger fungerer. 
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Aanderaa, T.; Bruaset, S.; Jensen, L. C.; Paus, K.H.; 
Rønnevik, J. S.; Sivertsen. E. 2020. Naturbaserte 
løsninger for klimatilpasning: Kartlegging og 
analyse. M-1897 fra Miljødirektoratet. 31 
sider + vedlegg (www.miljodirektoratet.no/
publikasjoner/2021) 
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Med riktig beskjæring kan et knutekolla lindetre leve i mer enn 200 år, dersom vekstforhold-
ene ellers tillater det. Den gamle knutekolla alleen ved Haraldsplass i Bergen ble plantet i 
1814 og står nå på det 207ende året. Vi bør legge til rette for at også våre etterkommere 
skal kunne oppleve to hundre år gamle knutekolla alleer, og for oppnå det, må vi bringe 

videre kunnskapen om og teknikken for å utføre arbeidet.

TEKST, FOTO OG ILLUSTRASJONER: ARBORIST ERIK SOLFJELD

Knutekolling – når, hvor og hvordan
Del 3. Vedlikeholdsbeskjæringsteknikk

Knutekolla lindetre som er klare for vedlikeholdsbeskjæring – riktig nok så sent som i månedsskiftet februar-
mars. Foto: Ole Billing Hansen
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To hundre år er anselig alder selv for et 
frittvoksende lindetre, som sjelden eller 
aldri er blitt beskåret. Det er utrolig godt 
gjort at det blir holdt fast i et beskjær-
ingsregime med høy faglig standard 
gjennom flere hundre år.

Påført stress
Når årsskuddene blir skåret tilbake hvert 
eneste år, blir trærne påført en betydelig 
stressbelastning. Idet årsskuddene 
fjernes, blir også alle bladknoppene 
fjernet. Disse skulle blitt til nye blader og 
sikre at produksjonen av karbohydrater 
hadde kommet i gang på forsommeren. 
Å få alle fysiologiske funksjoner og 
livsprosesser til å komme i gang igjen 
etter at treet har ligget i dvale gjennom 
en lang høst og vinter, har en høy energi-
kostnad som bare kan tas fra treets 
oppsparte reserver. Når energireservene 
nærmer seg bunnen, skulle bladene stå 
klare til å ta over og sikre tilførsel av 
nyproduserte karbohydrater. Det vil 
vanskelig kunne skje når alle bladanleg-
gene blir fjernet med årsskuddene. Dette 
er en krise for treet, og for å overleve vil 
det i panikk utvikle en mengde vann-
skudd med vegetative knopper som idet 
bladene utvikler seg, setter kloroplastene 
i produksjon akkurat i tide til å kunne 
holde de kritiske livsfunksjonene i gang. 
Gradvis kommer treet på pluss-siden, og 
karbohydrater kan gå til vekst i greiner, 
stamme og røtter. Overskudd sendes til 
lagring i de levende parenkymcellene og 
bidrar blant annet til god overvintring.

Lind og platan tåler mest
Lind er godt utstyrt med adventivknop-
per, så denne prosessen går nesten for-
bausende greit år etter år. En forutsetning 
for at dette skal kunne gå godt er at 
produksjonen av karbohydrater i bladene 
er større enn forbruket, slik at energire-
servene kan bygges opp igjen for neste års 
bruk. Treslag som parklind, storbladlind, 
småbladlind, orientplatan og londonpla-
tan er de treslagene som er kjent for å tåle 
knutekolling best. Mange andre treslag, 
som hestekastanje, spisslønn, ask og alm, 
vil også kunne tåle å bli knutekollet en 
god stund, men ikke på langt nær over så 
lang tid som lind og platan. De treslagene 
som klarer seg best, er også de som 

Fig. 1a. Det optimale snittet får vi når vi klipper 
av kvisten akkurat der innfestingssonen (også 
kalt kvistsokkelen) begynner å svulme opp mot 
knollen (rød strek). Selve kvistsokkelen skal 
sitte igjen på knollen etter fullført klipping.

Fig. 1b. De røde strekene markerer riktig plassering av snittene. Legg merke til at tvillingkvister 
blir beskåret individuelt. 

raskest klarer å erstatte bladmassen som 
går tapt, år etter år. Tilsynelatende kom-
mer disse trærne inn i en form for bære-
kraftig balanse hvor alle fysiologiske 
funksjoner tilpasser seg etter forholdene. 
Andre treslag kommer mer bakpå og 
trenger lengre tid på å få opp karbohy-
dratproduksjonen. Arter som ask og alm 
klarer seg bedre i styvingskultur, da 
intervallene mellom hver nedskjæring er 
vesentlig lengre.

Vedlikeholdsbeskjæring
Når trærne er ferdig bygd opp med de 
mål og den kronearkitekturen de etter 
beskrivelsen skal ha, er det vedlikeholds-
beskjæringen som tar over. Slik beskjær-
ing blir utført når det ikke er løv på 
trærne og byr sjelden på større utfordrin-
ger. Det blir regnet som noe av det 
enkleste beskjæringsarbeidet trepleie-
faget har å by på. Av den grunn har nok 
mange fått oppleve å starte beskjær-
ingskarrieren med knutekolling. Grovt 
sett skal årsskuddene bare skjæres 
tilbake til der de kom fra, og vanskeligere 
enn dette er det egentlig ikke.

Selv om oppgaven er enkel, er det 
likevel viktig å være nøyaktig med 
detaljene. Skal trærne leve lenge under 
et så intensivt beskjæringsregime der de 
blir frarøvet sine årsskudd hvert eneste 
år i 200 år eller mer, er det ikke rom for 
snarveier og juks. Knutekolling er hånd-
arbeid som krever både utholdenhet, 
presisjon og ikke minst vilje til å utføre 

arbeidet fagmessig. Det er tidvis tungt, 
og det er i høyeste grad arbeidsintensivt. 
Dette har mange fått merke når de for 
første gang skal gi seg i kast med større 
treanlegg, som det kan ta flere uker å 
ferdigstille. Det er lurt å ta det litt rolig i 
starten og la armer og skuldre gradvis 
venne seg til belastningen, som tar 
spesielt på underarmene. Det er ikke så 
dumt å lære seg å veksle litt mellom å 
bruke høyre og venstre hånd under 
klippearbeidet – for det er saks framfor 
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sag som er det foretrukne verktøyet i 
denne disiplinen. Mer om valg av verk-
tøy kommer i neste artikkel.

Nøyaktige beskjæringssnitt
Som for all beskjæring av trær, er be-
skjæringssnittet helt avgjørende for at 
sårved skal kunne lukke de mange 
sårflatene raskest mulig og aller helst i 
løpet av den påfølgende vekstsesongen. 
Dette er bare mulig å oppnå når trærne 
klippes hvert år og beskjæringssnittet er 
riktig plassert. Det optimale snittet får vi 
når vi klipper av kvisten akkurat der 
innfestingssonen (også kalt kvistsokke-
len) begynner å svulme opp mot knollen 
(Fig. 1a og b). Det oppsvulmete området 
i bunnen av kvisten er en kjemisk og 
mekanisk forsterket sone som fungerer 
omtrent som et vanlig greinfeste i minia-
tyr. Klipper eller sager vi for langt ned 
mot selve knollen, blir effekten omtrent 
den samme som ved et såkalt «stam-
mesnitt» (for noen bedre kjent som 
«flushcut»). Den oppsvulmete kvistsok-
kelen spiller en framskutt rolle i forsvar-
et av knollen mot angrep av råtesopp. Vi 
kan også si det slik at det hele tiden 
handler om å gjøre snittflaten så liten 
som mulig, uten at det settes igjen en 
tapp. Det er på beskjæringssnittet en 
dyktig fagperson skal kjennes.

Unngå tapper
Den vanligste feilen som begås ved 
knutekolling, er at det blir satt igjen 
lange tapper (Fig. 2). Dette er først og 
fremst uheldig fordi tappene lett blir 
angrepet av råtesopp som vil kunne ta 
seg videre inn i selve knollen, hvor 
trærne lagrer mye av energioverskuddet 
sitt. Får råtesopp fotfeste i knollene, vil 
parenkymcellene hvor karbohydratet 
lagres, gradvis dø. Etter hvert vil det ikke 
lenger være nok plass til å lagre den 
mengden energi treet kommer til å 
trenge for å fungere normalt. Med 
mindre plass til lagring av energireser-
ver, vil flere fysiologiske funksjoner 
begynne å svikte. Treet kommer da inn i 

en negativ spiral som gradvis fører til 
redusert vitalitet og høyst sannsynlig en 
tidligere død i forhold til om treet var 
blitt beskåret korrekt.

En helt annen sak er hvordan trærne 
tar seg ut når det blir satt igjen fem-seks 
cm lange tapper hvert eneste år. Knolle-
ne framstår som uskjønne, såteliknende 
nåleputer, og de bygger på seg et unød-
vendig stort volum og vekt. Det blir 
skapt et visuelt inntrykk der propor-
sjonene mellom stamme, greiner og 
knoller ikke lenger står i et balansert 
forhold til hverandre. Når proporsjonene 
i kronearkitekturen endres og knollene 
blir ikledd hissige pigger, forringer det 
trærnes rolle i den arkitektoniske kon-

Fig. 2. Dersom det ikke blir klipt helt inn til kvistsokkelen, men isteden settes igjen tapper, vil 
det hindre knolldannelsen og fremme råteutvikling i knollen. Å sette igjen tapper endrer treets 
tiltenkte kronearkitektur og forringer den estetiske kvaliteten.
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teksten, og trærne taper estetisk verdi.
I sin ytterste konsekvens vil en praksis 

hvor man ikke klipper skuddene helt ned 
til selve kvistsokkelen, også føre til at det 
kan bygge seg opp en anselig tyngde av 
snølast. I verste fall kan vekslende 
værforhold vinterstid gi en kombinasjon 
av is og snø, noe som øker vektbelastnin-
gen og dermed også faren for greinbrek-
kasjer. Med fagmessig utført beskjæring 
vil ikke snø og is få like godt feste, og 
sannsynligheten for greinbrekkasjer vil 
derfor være betraktelig mindre.

Rask sårlukking
Når vi knutekoller, påfører vi treet en 
mengde beskjæringssår. Det kan være 
hundrevis av små sår, og det samlede 
sårarealet vil være betydelig. Når vi 
beskjærer slik at sårlukkingen går raskt, 
reduserer vi faren for angrep av skade-
gjørere. Tapper som settes igjen, hindrer 
en rask og vellykket sårlukking og funge-
rer som portåpnere for skadegjørere på 
jakt etter karbohydrater lagret i veden.
En vanlig skadegjører som ofte er å finne 
på knutekolla trær, spesielt der det 
slurves med beskjæringssnittet, er 
rødvortesopp (Nectria cinnabarina – 
Fig. 3). Den regnes til vanlig å være en 
saprofytt, men soppen opptrer para-

Fig. 3. Rødvortesopp (Nectria cinnabarina) er både saprofytt og parasitt.

sittisk når anledningen byr seg. Det kan 
ikke utelukkes at angrep av rødvortesopp 
også kan være en døråpner for angrep av 
mer aggressive råtesopper. Rødvortesop-
pen angriper gjennom mekaniske skader 
og «elsker» tapper som blir satt igjen 
etter beskjæring. Det gjør knutekolla 
trær ekstra utsatte, spesielt når årsskud-
dene ikke blir skåret helt inn. Soppen 
angriper tidlig vår eller om høsten. 
Størst fare for smitte får vi i fuktige 
perioder med temperaturer over fryse-
punktet. Dette kan være en faktor verdt 
å ta i betraktning ved valg av be-
skjæringstidspunkt.

«Saftsugere»
I Oslo Parkvesen på begynnelsen av 
1980-tallet var det en periode hvor det var 

Fig. 4. Tanken bak å sette igjen «saftsugere» 
var at bladknoppene ville bryte og sette i gang 
skuddvekst og bladutvikling tidligere enn ellers. 
Effekten ble ikke så stor som ideen tilsa, og det 
var flere ulemper enn fordeler med metoden.

om å gjøre å sette igjen såkalte «saftsuge-
re». Det raste, etter hva jeg oppfattet, en 
opphetet diskusjon for og imot; om det 
var riktig eller feil å sette igjen noen 
«saftsugere» på knollene i den hensikt å 
tvinge fram tidligere skudd- og bladvekst. 
Oppskriften var å sette igjen fem til seks 
tapper med en lengde på 6-8 cm spredt 
rundt på hver av knollene (Fig. 4). Det var 
meningen at «saftsugerne» skulle fjernes 
igjen under beskjæringen året etter. Jeg 
prøvde selv ut dette noen år, men jeg kom 
til at det knapt var synlige forskjeller. 
Derimot ble det en del ekstra utfordringer 
med å få klipt disse toårige «tappeskudde-
ne» ved neste beskjæringsrunde. Mange 
vokste seg akkurat så store at de kunne 
være for harde å klippe for andre enn folk 
som var ekstra sterke i klypa. Dette 
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resulterte i at noen valgte å bare klippe 
ned til like utenfor der de var klippet året 
før. Andre trodde faktisk at meningen var 
å bygge ut og forlenge den opprinnelige 
knollen, slik at trærne fikk vokse seg et 
nummer større. Etter noen år og en del 
erfaringer rikere kom jeg fram til at denne 
praksisen hadde flere ulemper enn 
fordeler. Som fagperson kan jeg ikke 
anbefale å sette igjen «saftsugere».

Stammeskudd
Lind har en tendens til å sette en del 
stammeskudd, og spesielt gjelder dette 
parklind (Tilia x europaea). Stamme-
skudd og skuddannelse fra området nær 
rothalsen gir fort et uønsket uryddig 
inntrykk, noe som bidrar til å motvirke 
intensjonen med beskjæringsformen 
(Fig. 5). Hensikten med knutekolla 
treanlegg er jo nettopp at de skal framstå 
med en ryddig og formell uttrykksform. 
For best mulig å bevare den formelle 
arkitektoniske uttrykksformen gjennom 
vekstsesongen er det fornuftig å klippe 
stammeskuddene i perioden fra sankt-

hans fram til andre uke i juli. Dersom 
man fjerner stammeskuddene tidligere 
og omtrent når de er halvveis utvokste, 
kan det være en fordel å rive dem av med 
rå makt. En fordel med dette er at det da 
er en god mulighet for at hele vekst-
punktet følger med, slik at vi unngår ny 
skuddannelse fra samme punkt. Klipping 
stimulerer derimot til dannelse av flere 
vekstpunkter. Det er jo denne mekanis-
men vi trigger når knollene skal bygges 
opp. Knoller med mange vekstpunkter 
langs stammen og ved basis er lite 
ønskelig.

Hva mer kan gå galt?
Ikke alle har den tålmodigheten som skal 
til for å utføre knutekollingsarbeider på 
den måten som påfører trærne så lite 
skade som mulig. Dette burde ikke være 
nødvendig å nevne en gang, men jeg gjør 
det likevel til skrekk og advarsel, og fordi 
jeg vet at det er enkelte på bestillersiden 
som er opptatt av å skjære ned på utgifte-
ne til skjøtsel av trær – koste hva det koste 
vil. En gang kom det meg for øre at en 

Fig. 5. Stammeskudd kalles også vannskudd og utvikler seg fra hvilende knopper i greiner, stamme og fra rothalsen.
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arbeidsleder hadde gitt ordre til sine 
gartnere om at knollene på samtlige 
knutekolla trær i et gatetreanlegg i Oslo 
skulle skjæres av. På spørsmål om hvorfor, 
var svaret at det var et effektiviseringstil-
tak. Heldigvis og takket være dyktige 
gartnere og parkarbeidere med ryggrad til 
å motsette seg denslags vandaliserende 
ordre, ble tiltaket avverget. 
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Knutekolling – når, hvor og hvordan
Del 4. Beskjæringstid, redskap og utstyr

I denne fjerde og siste artikkelen om knutekolling av trær handler det mest om når vi bør 
utføre beskjæringen og hva slags redskaper og utstyr vi bør velge. En variant av 

knutekolling blir også omtalt. Til slutt stiller jeg et viktig spørsmål: Har denne 
kroneformingsmetoden noe for seg framtidens byområder?

TEKST OG FOTO: ARBORIST ERIK SOLFJELD

Fig. 1. Søylealmene i korsalleen på Østre gravlund i Oslo gir et stramt, formalt uttrykk. Trærne er tilnærmet identiske, noe som vanskelig lar seg gjøre 
med vanlig knutekolling. Beskjæringsmetoden gir en arkitektonisk effekt som ligger nært opptil geometrisk formbeskjæring.
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Hensikten med trærne må være styrende 
for tidspunktet de skal beskjæres.

Arkitektur og estetikk
Lenge ble knutekolling betraktet som et 
kjærkomment sysselsettingstiltak for 
gartnere og anleggsgartnere som ellers ville 
gått arbeidsledige gjennom vinteren, den 
gang vinter var vinter og tele stoppet det 
meste av annet arbeid vi gartnere vanligvis 
utfører. Knutekolling er historisk sett sterkt 
knyttet til arkitektur og estetikk, og menin-
gen var langt ifra å sysselsette folk gjennom 
de lange vintermånedene. Knutekolling og 
andre former for arkitektonisk beskjæring 
var fra opprinnelsen av en opphøyet, 
ekstravagant og raffinert måte å knytte 
forholdet mellom bygningsarkitektur og 
landskap sammen på. Da gjaldt det å ha 
glede av det utførte arbeidet lengst mulig. 
Det er jo de nakne knollene som i stor grad 
er bærere av det arkitektoniske uttrykket til 
disse trærne. Da er det ingen grunn til å 
nøle med å komme i gang. Selv om knute-
kollingen vi har i Norge i dag i hovedsak er 
knyttet til offentlige gatetreanlegg og har et 
mer folkelig uttrykk, er det ingen grunn til 
å utsette beskjæringsinnsatsen til langt ut 
på vinteren eller våren før en kommer i 
gang? Arbeidet koster det samme enten det 
blir utført i desember eller på ettervinteren.

Unnagjort før jul
Forskjellen er større enn mange tenker 
over. Er arbeidet utført før nyttår, vil vi 
ha glede av resultatet i minst fire 
måneder. Blir arbeidet utført først i mars-
april har vi glede av resultatet i knapt to 
måneder. Det handler om en litt annen 
måte å tenke på, og det forutsetter en 
etablert enighet om at resultatet av 
beskjæringen virkelig er noe å trakte 
etter. Er ikke forståelsen av hensikten 
med arbeidet til stede, vil arbeidet bare 
bli oppfattet som et forferdelig bortkastet 
ork uten egentlig mål og mening.

Fra min tid i Oslo Parkvesen argumenter-
te jeg i mange år for å få all knutekolling 
unnagjort innen folk sto ferdig pyntet og 
klare for å gå i kirken på julaften. Takket 
være mange dyktige kollegaer som raskt tok 
poenget, klarte vi etter hvert å lykkes med å 
endre en praksis som viste seg å være mer 
inngrodd enn hva jeg hadde forestilt meg.

Når jeg her ivrer for å komme i gang med 
beskjæringen tidlig, er det vel så viktig å få 

Fig. 2. Søylealm under beskjæring. De gule pilene peker på årsskudd som vokser ut fra knuter 
innenfor den ytre terminalknuten. Bildet viser også hvordan greiner er beholdt langt nedover 
stammen og at greinene sitter tett. Trærne er gamle, og det blir gjort forsøk på å bygge opp 
nye greiner der gamle har gått ut. 
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fram at den for all del ikke må påbegynnes 
før trærne er godt avmodnet. Det er viktig 
at trærne rekker å reabsorbere det som er 
igjen av ressurser i bladene, inn i knutene 
før vi setter i gang. Venter vi med 
beskjæringen til de fleste bladene har falt 
av, er vi på den sikre siden.

En annen ulempe med å starte for tidlig 
er faren for angrep av rødvortesopp. Selv 
om beskjæringen blir utført riktig, er det 
ingen garanti mot angrep når sårene vi 
påfører treet, sammenfaller med den 
perioden smittetrykket er størst, det vil si 
under fuktige værforhold og plussgrader.

Et spesialtilfelle
Spisslønn er et treslag jeg vil si er mindre 
egnet til knutekolling, men likevel er det i 
noen grad brukt til slik beskjæring. Dette 
stiller krav til valg av beskjæringstidspunkt 
som vi ellers kan se bort fra – i alle fall når 
det gjelder lind. Spisslønn kjenner vi som 
såkalt «bløder», og selv om trærne ikke 
nødvendigvis tar skade av å «blø», ser det i 
alle fall ikke pent ut når saft strømmer ut av 
de mange sårene som blir påført under 
beskjæringen. Safttrykket i vedrørene 
(karcellene) hos spisslønn oppstår når 
dag- og nattetemperaturen veksler mellom 
plussgrader om dagen og synker til noen få 
minusgrader om natten. Slike forhold 
oppstår vanligvis i februar og mars, men 
forekommer av og til også i desember og 
januar avhengig av hvor vi befinner oss i 

landet. Da vil saftstrømmen øke, og det 
oppstår et trykk som får trærne til «blø» fra 
sårflatene. Dette er i seg selv ikke noe 
problem, men skulle temperaturen synke 
ned mot minus 10 grader eller lavere, vil 
den lett sukkerholdige saften fryse til is og 
skade deler av kambiet nær sårflaten. For å 
være sikker på å unngå frostskader på 
kambiet bør knutekolling av spisslønn 
enten gjøres om høsten, i en periode fra like 
etter bladfall og fram til temperaturen 
synker ned til noen grader så vidt under 
frysepunktet, eller vi bør vente til seinvinte-
ren når faren for virkelig lave temperaturer 
er mindre.

Må trærne klippes årlig?
Årlig klipping gjelder som beste praksis. 
Det er to hovedgrunner til dette. For det 
første blir arealet på snittflaten vesentlig 
mindre når det blir beskåret årlig enn om 
intervallene strekkes til to eller kanskje tre 
år. Mindre snittflater blir lukket av sårved 
mye raskere enn større snitt. Ved årlig 
beskjæring vil snittflaten være lukket 
allerede etter den første påfølgende vekst-
sesongen. I alle fall vil den være innkapslet 
etter det andre året. Når snittflatene blir 
større, vil det ta vesentlig lengre tid før 
sårene lukkes, og knollene vil være mer 
utsatt for råteskade. Går det råte i knollene, 

Fig. 3. Knutene har fått svelle til en viss størrelse før hver grein er sluppet ut noen centimeter for så 
å la det bli utviklet en ny knute. Første gangs innkorting er vist med gul pil. 
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vil restlevetiden bli betydelig forkortet.
Argumentet for å strekke beskjærings- 

intervallene er i de fleste tilfeller knyttet 
til økonomi og bygger etter min mening 
på manglende kunnskap om hvilke konse-
kvenser det vil ha for treanleggets omløps-
tid. Når beskjæringen blir utført med 
lengre intervaller enn årlig, er det viktig å 
huske på at mengden av det som må 
fjernes, vil øke, samtidig som skuddene 
ikke lenger kan klippes, men mange 
isteden må sages av. Dette tar lengre tid, 
og sårflatene blir ofte mer rufsete dersom 
beskjæringssagen ikke er av topp kvalitet 
eller egentlig uegnet til formålet.

Varianter av knutekolling 
Et erfarent gartnerblikk har sikkert lagt 
merke til at det finnes flere varianter av 
knutekolling enn hva jeg til nå har beskre-
vet i artikkelserien. Av disse er det spesielt 
beskjæring av det som populært går under 
betegnelsen søylealm, Ulmus glabra ’Exoni-
ensis’, som fortjener en ekstra omtale helt 
på tampen. Søylealm har ikke vært spesielt 
mye brukt i Norge, men når den først ble 
brukt, var det for å skape et enda sterkere 
formalt uttrykk enn hva det var mulig å 
oppnå med vanlig knutekolling. Et av de 
beste eksemplene vi har på et slikt 

høyformalt treanlegg er korsalleene på 
Østre gravlund i Oslo (Fig. 1). 

Beskjæring av søylealm i slike anlegg 
skiller seg fra vanlig knutekolling på flere 
måter: For det første blir trærne vanligvis 
ikke stammet opp til mer enn 60-70 cm 
over rothalsen. Dernest blir trærne holdt i 
en svært slank kroneform med liten av- 
smalning. Dette gir trærne den karakteris-
tiske, fyldige søyleformen som ser ut til å ha 
vært spesielt foretrukket i alleer der et 
strammere og mer formelt uttrykk har vært 
en vesentlig del av poenget. En tredje 
forskjell er greinavstanden. Alm bryter ikke 
like rikelig med nye årsskudd som lind, og 
for å få trærne så tette som mulig, må 
avstanden mellom greinene være kortere. 

På Østre gravlund i Oslo blir trærne i dag 
holdt på omtrent åtte meters høyde etter 
klipping. Største kronediameter ved nedre 
greinsett måler ca. 120 cm og minste krone-
diameter ved øverste greinsett ca. 60 cm. 
Greinavstanden varierer en del, men i de 
tetteste partiene kan det sitte så mange som 
10-13 greiner på hver meter (Trettvik 2019).

En serie av mindre knoller
Det som også skiller beskjæring av søylealm 
fra knutekolling av lind, er selve beskjæ-
ringsmetoden. Ved knutekolling av lind er 
en vesentlig del av hensikten å etablere en 
solid, permanent knute i enden av hver 
grein. Ved beskjæring av søylealm avslutter 
vi ikke hver grein med en permanent knute. 
Vi lar heller knuten svelle opp til en moderat 

størrelse før vi lar ett av årsskuddene vokse 
videre. Dette utvalgte årsskuddet bør ideelt 
sett orientere seg i tilnærmet samme vinkel 
som allerede er etablert mellom grein og 
stamme. En greinvinkel mellom 45 og 70 
grader harmonerer godt med kronearkitek-
turen til søylealm. Det utvalgte årsskuddet 
kuttes tilbake, slik at det står igjen en tapp på 
seks til ti centimeter. Dette er ikke et 

Fig. 4. Til knutekolling anbefales beskjærings-
sakser av god kvalitet der bladene krysser 
hverandre.

Fig. 5. Ved bruk av sag er det «japansag» 
som gjelder, og aller helst av den slanke, 
spisse typen.
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fasitmål, men mer å betrakte som veileden-
de anbefaling. Tappen skal aldri fjernes, men 
bygges videre på, slik at treet får en moderat 
økning i omfang samtidig som grunnarkitek-
turen blir beholdt. Fra nå av skal årsskud- 
dene skjæres tilbake på samme måte som 
beskrevet for annen knutekolling. Etter 
hvert vil tappen svulme opp og utvikle en ny 
knute utenfor den forrige (Fig. 2). Når 

knuten igjen har svulmet opp til ønsket 
størrelse, gjentar vi prosessen slik at krona 
øker litt i omfang. Hvor mange år det går 
mellom hver øking varierer, men et sted 
mellom fem og ti år vil i mange tilfeller være 
passe. Når trærne beskjæres på denne 
måten, vil en del årsskudd fortsette å utvikle 
seg fra de knutene som sitter lengre innover 
på hver grein (Fig. 3). Dette er bra for 

produksjonen av karbohydrater, som i stor 
grad blir lagret i knutene. Med denne 
beskjæringsmetoden vil trærne framstå med 
en stram, kompakt form, og de vil få et enda 
mer ensartet formuttrykk enn hva som er 
mulig å oppnå ved ordinær knutekolling. 

Når søylealm blir brukt i portaler eller 
som andre arkitektoniske elementer enn 
allé, blir det ofte valgt en bredere og mer 
karakteristisk konisk form. Samme 
beskjæringsmetode som beskrevet over 
kan benyttes, men vanlig knutekolling 
kan også fungere.

Beskjæringsutstyr
Primært er det beskjæringssaks av god 
kvalitet som gjelder. Saksen må være av 
typen med to skarpe blader som krysser 
hverandre, slik at snittet blir glatt og fint 
(Fig. 4). «Amboltsakser» med et rett og 
skarpt overskjær som blir presset hardt 
mot et flatt «motstål» (derav navnet 
ambolt), har lett for å knuse veden og må 
frarådes til beskjæring.

Såkalte japanske beskjæringssager kan 
også være et nyttig redskap å ha – i tillegg 
til beskjæringssaksen. Disse sagene kan gi 
akseptable beskjæringssnitt dersom de blir 
brukt med forsiktighet der det i noen 
tilfeller er vanskelig å komme til med saks. 
På to og tre år gamle skudd er det primært 
«japansager» som gjelder (Fig. 5). Det 
finnes i dag flere typer og merker å velge 
mellom på markedet. Prøv gjerne ut flere 
for å finne en favoritt. Til knutekolling bør 
sagen være så spiss som mulig i tuppen, 
slik at man kommer godt til for å sette 
riktig vinkel på snittet.

Arbeidsposisjon
I etablerte trær med en tilstrekkelig robust 
kronearkitektur er den beste løsningen å 
bruke godkjent treklatreutstyr for arbeids-
posisjonering i trærne (Fig. 6). Dette er 
verken farlig eller særlig vanskelig, men det 
krever spesielt utstyr, og det krever grundig 
opplæring. Med dette utstyret på plass har 
du begge armer fri til å arbeide slik at det er 
mulig å jobbe både raskt, sikkert og med 
god kvalitet på utførelsen.

Noen vil sikkert også foretrekke å jobbe 
fra stige, men stigeforskriften setter en del 
begrensninger for hva som er tillatt. Blant 
annet kan man ikke stå usikret og arbeide 
fra en stige. Å jobbe fra stige er mindre 
trygt, og det blir tidvis vanskelig å finne en 

Fig. 6. Den mest effektive måten å posisjonere seg på ved knutekolling av robuste trær er ved hjelp 
av sikringstau og arbeidsposisjoneringssele. Det er en forutsetning at utøveren har fått tilstrekkelig 
opplæring og at utstyret er godkjent for arbeid i trær.
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god arbeidsposisjon, noe som fort går ut over kvaliteten på 
snittene.

Bilmontert hydraulisk arbeidsplattform (også kalt lift) kan 
være et godt valg, særlig for høye trær og når det blir arbeidet 
langs trafikkerte gater. Utfordringen kan i noen tilfeller være å 
finne den optimale arbeidsposisjonen, særlig når man skal 
komme til på motsatt side av treet enn der liften er plassert.

Rullestillas som kan vatres opp og stabiliseres, er sterkt å 
anbefale på yngre trær som enda ikke er robuste nok for klat-
ring (Fig. 7).

Har knutekolla trær en plass i framtidige gatetreanlegg?
Det er ingen tvil om at de årlige skjøtselskostnadene til et 
knutekolla treanlegg i god forfatning er vesentlig høyere enn 
for trær med fri krone i et tilsvarende anlegg. Det er ikke 
uvanlig med priser mellom 800 og 1000 kroner per tre. For et 
anlegg med hundre trær vil den årlige kostnaden da ligge et 
sted mellom 80.000 og 100.000 kroner. Til sammenlikning vil 
den årlige kostnaden til profesjonell skjøtsel av frikronte trær 
ligge 30-50 prosent lavere avhengig av trærnes utviklingsfase og 
tilstand.

En vanlig innvending mot å etablere nye knutekolla treanlegg 
er at de er ekstra kostbare å vedlikeholde, og det er en beskjæ-
ringsmåte det er vanskelig å endre når man først har kommet i 
gang. Stopper vi å knutekolle trær som er blitt klipt tilbake 
regelmessig i mange tiår, for så å la dem få vokse fritt, må vi 
regne med en dramatisk endring av kronearkitekturen i løpet 
av forholdsvis kort tid. De første 20-30 årene vil trærne få en 
tett, kostliknende kroneform som vil kreve stor plass. Etter 
hvert som det blir trangt om plassen i krona, vil det også utvikle 
seg strukturelle svakheter som øker sannsynligheten for brek- 
kasjer.

Jeg ser likevel en framtid for bruk av knutekolla treanlegg i 
gater der det er trangt om plassen. Kampen om gategrunnen 
er allerede hard og tilspisset. Den kommer ikke til å bli min-
dre hard med årene. Stadig mer infrastruktur skal puttes ned i 
bakken, og noe av det siste som er på vei inn, er transportrør 

Fig. 7. Ved arbeid med mindre trær er bruk av rullestillas et godt 
alternativ. Med rullestillas kan to trepleiere jobbe på samme tre samtidig.

for avfall. Ved hjelp av vakuumteknikk skal søppelposene fra 
boliger og kontorer føres fram til et sentralmottak. Det er 
sikkert helt genialt, men sammen med alt annet som allerede 
har fått tilvist prioritert plass under asfalten, krymper jo 
mulighetene ytterligere for å etablere vanlige gatetreanlegg 
med tilhørende tilstrekkelige jordvolumer. Da kan knutekolla 
trær være løsningen, fordi trær som klippes hvert år, kan klare 
seg med betydelig mindre jord enn storvokste, frikronte trær. 
Skal vi ha grønnere byer, må jo også gatene bli grønnere, og 
der finnes det kanskje fortsatt en framtid for knutekolla 
gatetrær. 
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