
	  

Vakna	  politiker!	  Ta	  ert	  ansvar!	  

Skall	  spårvagnsskandalen	  upprepas?	  

	  

Park-‐	  och	  naturförvaltningen	  planerar	  att	  fälla	  flera	  hundra	  gamla	  livskraftiga	  träd	  i	  Göteborg.	  De	  
flesta	  av	  träden	  är	  inte	  sjuka	  och	  kan	  med	  rätt	  omvårdnad	  leva	  i	  minst	  100-‐200	  år	  till.	  	  Ett	  nyplanterat	  
träd	  lever	  enligt	  statistik	  endast	  12-‐20	  år	  i	  stressad	  stadsmiljö.	  Skall	  vi	  ALDRIG	  få	  uppleva	  flera	  hundra	  
år	  gamla	  alléträd	  i	  framtiden?	  

Skall	  vi	  om	  10	  år	  skaka	  på	  huvudet	  och	  fråga	  oss	  ”Vem	  var	  ansvarig	  för	  denna	  förstörelselusta?”,	  ”Hur	  
kunde	  det	  få	  gå	  så	  illa?”	  
Blir	  svaret	  på	  journalisternas	  frågor	  då	  ”Vi	  visste	  ingenting.	  Lägg	  inte	  ansvaret	  på	  oss	  –	  det	  var	  
tjänstemännens	  beslut”,	  precis	  som	  ansvariga	  politiker	  svarat	  nu	  angående	  spårvagns-‐	  och	  
mutskandaler?	  	  

När	  vi	  synar	  fällningsbeslutet	  ser	  vi	  att	  inga	  ordentliga	  miljökonsekvensutredningar	  har	  gjorts	  i	  de	  
förstudier	  man	  hänvisar	  till.	  Inte	  heller	  någon	  samhällsekonomisk	  konsekvensanalys	  eller	  ens	  en	  
miljökvalitativ	  åtgärdsplan	  inför	  nyplanteringarna.	  Att	  gå	  ut	  och	  fråga	  sina	  medborgare,	  eller	  ens	  ge	  
dem	  informationen	  på	  ett	  adekvat	  sätt	  har	  helt	  missats.	  

Kommunen	  har	  i	  sitt	  handlande,	  gång	  på	  gång	  brutit	  mot	  sina	  egna	  uttalade	  målsättningar	  i	  
Göteborgs	  stads	  trädpolicy	  från	  2005.	  I	  denna	  står	  även	  att	  den	  ska	  vara	  startskottet	  till	  en	  Trädplan,	  
ett	  styrdokument	  för	  att	  förvalta	  våra	  stadsträd	  på	  bästa	  sätt.	  	  

Vi	  	  i	  NÄTVERKET	  TRÄDPLAN	  GÖTEBORG	  vill	  att	  resurserna	  används	  på	  rätt	  sätt,	  att	  man	  satsar	  på	  
jordförbättring	  och	  varsam	  beskärning	  där	  det	  är	  nödvändigt	  av	  de	  gamla	  träden	  och	  sparar	  dem	  så	  
länge	  det	  går,	  istället	  för	  att	  experimentera	  med	  nyplantering	  av	  trädsorter	  som	  inte	  är	  lämpade	  för	  
vår	  gatumiljö.	  

Vi	  vill	  att	  varje	  träd	  undersöks	  av	  utbildade	  arborister	  och	  kontrolleras	  med	  vedertagna	  och	  
vetenskapliga	  metoder	  innan	  man	  bestämmer	  om	  det	  ska	  tas	  ner.	  Besiktning	  ska	  göras	  av	  oberoende	  
expertis,	  som	  inte	  tjänar	  på	  fällning.	  

Vi	  vill	  att	  kommunen	  beaktar	  det	  stora	  historiska,	  ekonomiska	  och	  biologiska	  värdet	  hos	  de	  gamla	  
träden	  och	  låter	  medborgare	  och	  närboende	  komma	  till	  tals	  vid	  valet	  av	  nya	  trädsorter,	  när	  det	  inte	  
finns	  något	  annat	  alternativ	  än	  fällning.	  

Vi	  vill	  att	  det	  för	  varje	  gammalt	  träd	  som	  tas	  ned	  bör	  planteras	  minst	  fem	  nya	  (någonstans	  i	  staden),	  
dels	  med	  tanke	  på	  att	  små	  träd,	  inte	  på	  många	  år	  kan	  rena	  luften	  på	  samma	  sätt	  som	  stora,	  
uppvuxna	  träd	  och	  dels	  för	  att	  det	  är	  så	  svårt	  för	  nya	  träd	  att	  etablera	  sig	  och	  överleva	  i	  stadsmiljö.	  	  

Vi	  vill	  att	  Göteborgs	  stad	  tar	  fram	  en	  väl	  genomtänkt,	  ekonomiskt	  försvarbar,	  hållbar	  och	  långsiktig	  
trädplan	  som	  är	  demokratiskt	  förankrad.	  
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