6.1 Gödsling av bokar på Hyllie Stationstorg
Bakgrund till projektet
Vid stationen i Hyllie, Malmö, har ett torg skapats där ett antal bokar (Fagus sylvatica) står i
en sammanhängande växtbädd (Figur 8). Platsen byggdes 2009-2010 och har stor betydelse
för områdets karaktär. De planterade bokarna har haft en sjunkande vitalitet under flera år och
Gautkontoret ansåg att en åtgärd behövde ske. De utförde näringsanalyser av bokarnas blad
och SLU bistod i tolkningen av resultaten som visade på kväve- och fosforbrist. En gödsling
av träden bestämdes därefter och eftersom trädens vitalitet och tillväxt sedan tidigare varit
mätta inom projektet så kunde uppföljning ske på ett grundligt sätt.

Figur 8. Vy över några av bokarna på Hyllie Stationstorg (foto: Ann-Mari Fransson)

Organisering
Initiativet till gödslingen och utvärderingen av bokarna togs av Arne Mattson på Gatukontoret
i Malmö men tagits över av Tim Delshammar. Gatukontoret har ansvarat och finansierat
provtagning, åtgärder och skötsel av träden medan SLU har ansvarat för utförande av själva
mätningarna.
Träden sköts enligt Malmö kommuns standard och bevattnas vid behov. Trädens tillväxt och
jordens egenskaper följs av forskarna från SLU.
Teknisk utformning
Träden står på ett 11 000 m2 stort torg som är hårdgjort, växtbädden är en sammanhängande
skelettjord under den hårdgjorda ytan. Dagvattnet från den hårdgjorda ytan leds ner i
växtbädden. Jorden är mycket genomsläpplig pga att salt lätt ska kunna tvättas bort. På
vintern stoppas dagvattentillförseln. Biokol tillfördes växtbäddarna ovanifrån för att öka den
vattenhållande förmågan i bäddarna och för att minska genomsläppligheten något. En
gödsling med minerogent fosfor och ett sammansatt gödselmedel utfördes. Mätningar
upprepades på samma sätt som gjorts vid ett tidigare tillfälle inom projektet.

Erfarenheter och lärdomar
Näringsbrist kan åtgärdas mycket snabbt. Det är viktigt att göra en samlad analys av träds
totala stressituation.
Vidare läsning
Mer information om gödsling av bokar på Hyllie Stationstorg går att finna i rapporten
Vitalitetsgödsling i Hyllie författad av SLU. Rapporten finns att ladda ner på projektets
hemsida.
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