
Veiledning  for 
planting av trær
Områdeløft Storhaug



PLANTE TRÆR

Hvordan plante et tre?
Et nytt tre trenger et godt sted å vokse. Da vil treet vokse fi nt og du vil ha størst glede av det. Forbipasserende, 
naboer og insekt- og fuglelivet vil også ha glede av at Storhaug blir grønnere. Denne veiledningen vil hjelpe 
deg å plante et tre.

VELG RIKTIG PLANTESTED: 

• Finn et godt sted å plante treet. Treet trenger tilstrekkelig plass og lys. Ta hensyn til fysiske omgivelser  
 som vinduer, terrasse og annet. Ha god avstand til naboer, innkjørsel og vegen.
• Treet kan ikke stå for nær nabogrensen. Ifølge naboloven må avstanden til nabo være en tredjedel av  
 treets forventede høyde. Eksempel: Hvis treet kan forventes å bli 9 meter høyt, må det plantes minst 3  
 meter fra nabogrensen. Frukttrær kan bli 5-10 m høye, mens andre løvtrær kan bli 10-15 m høye.

FORBERED PLANTEHULLET:

• Grav et bredt plantehull, minst dobbelt så bredt som rotklumpen. 
• Grav ikke dypere enn rotklumpen.
• Plant så raskt som mulig etter at du har mottatt treet.
• Jorden skal være godt gjennomfuktet, slik at plantene kan etablere røtter på det nye stedet. La gjerne  
 rotklumpen stå i en bøtte med vann i ca 1 time før planting.



PLANTING:

• Fjern innpakkingen rundt rotklumpen.
• Justér treet loddrett og fyll opp med plantejord slik at treet står beint
• Plassér treet i hullet og fyll gjerne på med litt kompost.
• Rist treet forsiktig slik at jorden fordeles godt inntil rotsystemet.
• Ikke plant treet dypt (rothals skal være synlig).
• Vann rikelig etter planting.

OPPSTØTTING:

• Treet trenger en oppbindingsstøtte de første 3 årene, slik at røttene får festet seg og treet ikke velter.
• Sett ned to stolper i ca. 15 cm avstand til trestamme. 1/3 av stokkens lengde skal være under bakken.   
 Vær forsiktig slik at du ikke skader røttene. 
• Etterpå bindes treet med båndet, slik at det står stødig mot stokkene.
• Det er viktig å justere båndet, slik at det ikke gnager på stammen etter hvert som treet vokser.



VEDLIKEHOLD:

•  Til våren kan du legge på litt gjødsel på bakken, rundt stammen.
• 10 cm bark rundt treet holder jorden fuktig og reduserer oppvekst med ugress.
• Ved tørre perioder kan du godt vanne, spesielt når treet er ungt.
• Tørre greiner, kvister som hindrer hverandre eller vokser feilaktig, kan fj ernes.
• Sjekk båndet regelmessig som støtter stammen, slik at den ikke vokser inn i barken.
• Beskjæring gjøres på sommeren, slik at treet tåler beskjæringen best.


