TRÄD avI BERLIN
ERIKA WALLIN

För att påskynda återplanteringstakten av träd i Berlin har
förvaltningen för stadsutveckling i samarbete med Berlins olika distrikt skapat
kampanjen ”Stadtbäume für Berlin”, gatuträd för Berlin. Målet är att under en
femårsperiod plantera 10 000 träd utöver de som årligen redan planteras och
att invånarna i Berlin ska vara med och finansiera träden på frivillig basis.

Kampanj
FÖR FLER TRÄD

B

erlin är en grön huvudstad och runt om i
staden växer 440 000 träd. De senaste åren
har dock sjukdomar, åldersstrukturen på
träden, angrepp av olika skadedjur och fysiska
skador på rötter och stammar lett till att många träd fällts.
Årligen återplanteras över 3 000 träd, men det räcker
inte för att behålla den lummiga stadsbilden. En del av de
fällda träden har inte ersatts vilket skapat kraftiga luckor i
trädbestånden. Orsaken till uteblivna återplanteringar är
Berlins dåliga ekonomi.
Kampanjen ”Stadtbäume für Berlin” startade i
november 2012 och ska pågå till slutet av 2017.

I STADEN

SKYLT VID TRÄDET
Kostnaden för att planera ett gatuträd i Berlin har
beräknats till mellan 1 000 och 1 200 euro, vilket även
inkluderar skötsel av trädet under etableringstiden.
Kampanjupplägget är att privatpersoner skänker
500 euro för ett specifikt träd och sedan bekostar staden
resten. Den som skänkt pengarna kan själv bestämma
exakt var och i vilken stadsdel trädet ska stå. De som
önskar det kan också få sitt namn på en skylt vid trädet.
Staden har redan på förhand valt vilka områden som
ska planteras och under vilken tidsperiod. Kampanjen
inleddes med plantering av 800 träd som helt
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Berlin är en grön stad, men sjukdomar, skadeangrepp och åldersstrukturen på träden gör att behovet av återplanteringar är stort.

 nansierades av staden samtidigt som mängder
fi
av PR-utskick till TV, radio och tidningar gjordes.
Politikerna pratade om kampanjen i parlamentet
och likt en snöboll i rullning spreds informationen i
Berlin. I fjol planterades ytterligare 1 600 träd, men nu
med donationer från invånarna.

STORT GENSVAR

Det är tydligt att många boende i Berlin bryr sig om sin närmiljö och ofta är även de
allmänna ytorna planterade och smyckade.
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Petra Rohland arbetar med pressinformation runt
kampanjen och hon berättar för Tidskriften Landskap att
gensvaret från medborgarna har varit stort.
– Hittills har vi planterat 2 400 träd, meddelar hon
glatt.
– Vi har fått massor av publicitet och resultatet är över
förväntan. En del medborgare har inte råd att skänka
500 euro, men då kan de slå sig ihop med till exempel
grannarna och tillsammans bekosta ett träd. Det är också
många företag som bidragit till kampanjen och de hetsar
varandra lite att ställa upp. Vi har nyligen även haft
draghjälp av en radiostation här i Berlin som samlat in
pengar. Det är uppenbart att människorna i Berlin tycker
att det är viktigt med en grön stad och att de är stolta över
att kunna hjälpa till.
År 2013 skänktes 240 000 euro till projektet och B
 erlins
senator Michael Müller tackade vid ett evenemang stadens
invånare och företag för deras engagemang.
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Nya stadsträd finns på olika platser runt om i Berlin,
många i tuffa miljöer.

HEMSIDA
Kampanjen stöds av en professionell hemsida. Utöver
information om kampanjen och vägledning hur man går till
väga för att skänka pengar finns en interaktiv Googlekarta
som visar alla planterade träd. Inför varje ny insamling läggs
också kartor upp med vilka träd som det går att bidra till.
Träden som planteras kommer i regel från nordtyska
plantskolor och återplantering av arter och sorter sker ofta
efter vad som redan finns i gatumiljön. Återplantering
med lind, lönn, ek, hassel, lönn, ask, hästkastanj, rönn,
hagtorn, magnolia och prydnadskörsbär har gjorts.

I Berlin finns en lag som innebär att vid nybyggnationer så måste projektören ersätta fällda träd
med plantering på något annat ställe. För varje träd som fälls krävs att 1,5 nya träd planteras.

TILLSAMMANS MED UNIVERSITETET
TESTAR VI OBEPRÖVADE ARTER
SOM VI TROR KAN PASSA FÖR
BERLINS STADSKLIMAT” PETRA ROHLAND

EN DEL UDDA ARTER
Petra Rohland berättar att de också parallellt satsar på
plantering av udda arter i mindre omfattning.
– Tillsammans med universitetet testar vi för oss
obeprövade arter som vi tror kan passa för Berlins stads
klimat och utvärdering av hur de fungerar pågår. Vissa träd
som vi tidigare planterat mycket av till exempel plataner,
använder vi knappast längre eftersom de ofta blir för stora
och dessutom är hårt drabbade av svampsjukdomar här.
De flesta träd som återplanteras är av storlek 18–20 och
de är väl skyddade från fysiska skador genom olika former
av stamskydd. Att det många gånger är tuffa miljöer med
luftföroreningar och kompakterade jordar, är dock inte så
mycket att göra. •

1 200 euro räknar staden med att det kostar att plantera och sköta ett träd tills dess
att det hunnit etablera sig.

Senator Michael Müller tackade alla som donerat
pengar. 240 000 euro hade då invånarna och
företagen i Berlin samlat in under ett års tid.
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