
Veteran Tree 

Management Skills 

Certification (VETcert)
Creating a Pan-European accreditation scheme

Skapa ett paneuropeiskt certifieringssystem för skötsel av gamla träd



Creating a Pan European 

accreditation scheme  



▪ Total budget 398 000€ 

▪ 1 Dec 2016 – 31 Aug 2019 

▪ 33 months 

Erasmus + finansierat projekt 2016-2019



10 Partners från 7 länder



Huvudpartners

▪ Pro Natura (Sweden)

▪ Ancient Tree Forum (UK)

▪ Inverde (Belgium)

▪ Arboricultural Association (UK)

10 Partners från 7 länder



Att höja standarden för skötsel av 

särskilt skyddsvärda träd i Europa



▪ Känna igen färdigheter och kunskaper i 

skötsel av särskilt skyddsvärds träd

▪ Definiera minimum kunskapskrav på två 

operativa nivåer:

▪ Praktiserande och

▪ Konsulterande nivå.

▪ Öka möjligheterna för arborister i hela 

Europa

▪ Att höja standarden för skötsel av särskilt 

skyddsvärda träd i Europa

Mål



Vad ingår i projektet?

▪ Undersökning av existerande

certifieringssystem

▪ Definiera kunskapskraven för två olika nivåer

▪ Utveckla utbildningsmaterial

▪ Utveckla certifierings- och 

examinationsprocessen

▪ Långsiktig plan för kommande certifieringar



Två workshops som hålls för att 

säkerställa att det finns kontinuitet i 

alla partnerländer

▪ Ta fram kunskapskrav/standard för

skötsel av särskilt skyddsvärda träd

▪ Examinationsprocessen

Vad ingår i projektet?



Andra resultat

▪ Bättre skötsel av särskilt skyddsvärda träd

▪ Högre kvalitet på det utförda arbetet

▪ Ökad medvetenhet

▪ Ökad tydlighet när det gäller anbud/upphandling

▪ Fortsatt personlig utveckling (CPD/CU) 

uppmuntras på arbetsplatsen

▪ Utbildning för examinatorerna



Utmaningar vi stått inför

▪ Definition av Veteran tree

▪ Klimat

▪ Kulturhistoria

▪ Lagstiftning

▪ Befintliga professionella standarder   

inom arboristbranchen



Veteran tree

Särskilt skyddsvärda träd

Jätteträd:

Mycket gamla träd:

Grova hålträd:

Levande eller döda träd som är 
grövre än en meter i diameter på det 
smalaste stället under brösthöjd.

Levande eller död gran, tall, ek och 
bok som är äldre än 200 år. Övriga 
trädslag som är äldre än 140 år.

Levande eller döda träd som är 
grövre än 40 cm i diameter i 
brösthöjd med utvecklad hålighet i 
huvudstammen.



Certifierng på två nivåer

Praktiserande Konsulterande



 Skyddsvärda träd: igenkänning och 

värden.

 Tillväxt, utveckling och åldrande 

hos träd: betydelsen av fysiologisk 

funktion och dysfunktion.

 Skyddsvärda träds rötter och 

jordmiljön

 Skyddsvärda träd som ekosystem

 Skyddsvärda träd: deras värde för 

människor

 Skyddsvärda träd ; deras 

kulturhistoriska värden 

 Inventeringar och undersökningar 

av skyddsvärda träd och områden 

med skyddsvärda träd 

 Lagstiftning och vedertagen 

vägledning kopplad till skyddsvärda 

träd

 Riskhantering och skyddsvärda träd

 Skyddsvärda träd: planering för 

stadsutveckling och infrastruktur

 Skötsel av skyddsvärda träd i alla 

dess aspekter

 Personliga och sociala färdigheter

Kunskapskrav
12 sektioner



Kunskapskrav

praktiserande nivå

1. Beskriva den naturliga jordmiljön 

och hur den påverkar trädhälsan. 

2. Beskriva faktorer som kan ha 

skadlig effekt på jordmiljön kring 

skyddsvärda träd och känna igen 

dessa på plats. 

a) Förklara vikten av en bra jordmiljö och 

varför skyddsvärda träd lätt påverkas av 

miljöförändringar. 

b) Beskriva ett antal olika jordarter och 

deras på

a) Känna till effekterna av brist och överskott 

på näringsämnen, samt mark- och 

luftföroreningar på skyddsvärda träd 

b) Beskriva olika sorters jordskador och känna 

till hur dessa påverkar jordar. 



Kunskapskrav

konsulterande nivå

1. Beskriva den naturliga jordmiljön 

och hur den påverkar trädhälsan. 

2. Beskriva faktorer som kan ha 

skadlig effekt på jordmiljön kring 

skyddsvärda träd och känna igen 

dessa på plats. 

a) Förklara vikten av en bra jordmiljö och 

varför skyddsvärda träd lätt påverkas av 

miljöförändringar. 

b) Sammanställ en översikt av det breda 

spektrum av organismer som finns i jorden 

samt hur de bidrar till jordens funktion och 

trädet genom näringsåtervinning. 

c) Beskriva ett antal olika jordarter och deras 

påverkan på rotmiljön.

a) Känna till effekterna av brist och överskott på 

näringsämnen, samt mark- och luftföroreningar 

på skyddsvärda träd 

b) Beskriva olika sorters jordskador och känna till 

hur dessa påverkar jordar. 



Certifiering

EAC  huvudansvarig

SAF ansvarig för att anordna cerifiering i Sverige

Första certifieringen i Sverige okttober 2020



Certifiering

 Skriftligt prov 120 min, 

flervalsfrågor och frågor som 

kräver ett mer utförligt 

formulerat svar

 Praktiska övningar 120 min 

Konsulterande nivå: 

 Skriftligt prov 120 min, provet 

innehåller frågor som kräver ett 

kort, skriftligt svar

 Praktiska övningar 120 min

 Skötselplaner för träd 120 min

Praktiserande nivå: 



Certifiering

 " Veteran Tree Specialist – Practising Level". 

 " Veteran Tree Specialist – Consulting Level“

 Varaktighet 3 år



Projektet avslutades

den 31 augusti 2019

Slutevent i Norrköping

28 augusti 2019



Mer information

www.vetcert.eu





10-15 september



www.isa2021.com



Malmö utnämns till 
Tree City of the World 2019

Malmö har tilldelats utmärkelsen Tree City of the World som 
ges till framstående ”trädstäder”. Utmärkelsen är ett initiativ 
av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation samt av Arbor 
Day Foundation. Under tisdagen gick ett tillkännagivande ut 
till internationell press att Malmö var en Tree City of the 
World 2019.


