Certificering

Dansk Træplejeforening

H ETT, European Tree Technician. Er en videregående

Forskning og formidling

certificering under EAC, som er møntet på personer der
arbejder som rådgiver, underviser eller som administrator for
drift og pleje af bytræer. Uddannelsen er målrettet træernes
sikkerheds– og sundhedsmæssige tilstand og omfatter de
anerkendte undersøgelsesmetoder inden for træplejen. Kontrol
af sygdomme, og angreb af skadedyr, råd- og svampe.

DTF har et tæt samarbejde med nationale og internationale uddannelses- og forskermiljøer og sikrer på denne måde, at medlemmernes
faglighed og ekspertise kan opdateres. Dette finder bl.a. sted på det
årlige Bytræseminar som foreningen arrangerer i samarbejde med
Skov & Landskab/Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
ved Københavns Universitet. Her præsenterer eksperter fra ind- og
udland ny viden fra forskningen og fra praksis.
DTF er medlem af PartnerLandskab, en sammenslutning af aktører
indenfor den grønne branche. I samarbejde produceres brugbar
forskningsbaseret viden, der umiddelbart kan implementeres i medlemmernes praksis.
Som medlem af DTF har du mulighed for at følge med i den nyeste
udviklinger inden for træplejen. På DTF’s hjemmeside findes bl.a.
Skov & Landskabs nyeste og mest relevante Videnblade om bytræer.
DTF bidrager til Nordisk fond for Bytræer og arbejder i fondens
bestyrelse for en fortsat udvikling af viden på bytræsområdet.
Fonden uddeler årligt midler til Nordiske forskere hvis projekter kan
godkendes af fondsbestyrelsen.

H D.E.T. Dansk Eksamineret Træplejer. Er en national
certificering, på samme niveau som ETW, men uden klatring
eller beskæring fra lift. Denne certificering er målrettet fagfolk,
der arbejde administrativt med bytræer, samt for anlægsgartnere, undervisere eller andre der arbejder med træpleje.

European Arboricultural Council - EAC
DTF er repræsenteret i EAC. EAC blev stiftet i 1992. Repræsentanter fra EAC overvåger alle certificeringer i medlemslandene.

DTF

Interesseforening for fagfolk der
arbejder med planlægning
plantning og pleje af bytræer
Gråbrødre Torv Kbh.

Dansk Træplejeforening - ISA

Professionel træpleje

På DTF’s hjemmeside findes en oversigt
over de certificerede træplejere.
www.dansk-traeplejeforening.dk

Under navnet, International Forening for Træpleje - Skandinavisk
afdeling, blev DTF stiftet den 2. oktober 1987. Samtidig blev foreningen optaget i International Society of Arboriculture (ISA) under
navnet (ISA - Scandinavian Chapter), som det første chapter uden
for USA og Canada.
I 1995 blev Skandinavisk afd. til Dansk Træplejeforening, (ISA Denmark Chapter) en selvstændig afd. under International Society of
Arboriculture. Norge og Sverige oprettede ligeledes deres egne
nationale træplejeforeninger.
ISA udsender forskellige publikationer til deres medlemmer.
ISA blev stiftet i 1924 i USA.
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Træer

- en global nødvendighed

Dansk Træplejeforening

Certificering

Formål

Rådgivning

Certificering ETW - ETT og D.E.T.

Foreningen har til formål at:

Medlemmer der beskæftiger sig med rådgivning på træplejeområdet har indsigt i økonomi, sikkerhed, lovgivning og i de
faglige standarder. Æstetiske overvejelser indgår ligeledes i
vurderingerne, hvor der i konkrete sager indhentes oplysninger
fra gældende lokalplaner og lokale fredningsbestemmelser.

Certificering er udviklet for at sikre, at de personer der arbejder
professionelt og praktisk med træer har en bred og ensartet
baggrund og forståelse for faget træpleje.
I Danmark varetager DTF uddannelse og certificering i samarbejde med Skovskolen under Københavns Universitet. En
certificering er gyldig i 3 år, hvorefter indehaveren skal recertificeres. For at opnå det kræves dokumentation for udførte
træplejeopgaver. Kontakt DTF’s sekretariat i tvivlsspørgsmål.

l Fremme forståelsen for træernes værdi i miljøet.
l Bidrage til forskning inden for plantning og pleje af træer.
l Understøtte og udvikle den nødvendige planlægning.
l Højne sikkerheden omkring træer og træplejere.
l Medvirke til uddannelse og certificering af træplejere.
l Øge kvaliteten af planteskolernes produktion af bytræer.
l Støtte og udgive faglitteratur inden for fagområdet.
l Rådgive om metoder til værdisætning af bytræer.
l Skabe et fælles forum for fagområdets medlemmer,

bl.a. ved at afholde seminarer og klatrekonkurrencer.
Allé på Fuglsang

Krinsen på Kgs. Nytorv
Eksempel på plantning af bytræer i et sammenhængende plantebed opbygget som en matrix af sten og specialblandet vækstjord.
Plantehullet rummer et vandings og udluftningsdræn, samt
bunddræn. Bedet afsluttes med en granitbelægning.
Udvælgelse og kontrol af planteskoletræer samt etableringsbeskæring er ligeledes forhold der bør følge den nyeste faglig viden
på området.

Medlemsfordele
Som medlem af DTF får du følgende fordele:
l Et stort dansk og internationalt netværk af fagfolk

Medlemskreds
Fagfolk der er beskæftiget med planlægning, plantning og
pleje eller produktion af bytræer samt personer der udfører
forskning, undervisning eller rådgivning inden for fagområdet.
Medlemmerne har typisk et bredt kendskab til miljøforhold, botanik, træbiologi samt teknisk indsigt i jord- og anlægsarbejder.

Medlemskab
Tilmelding og kontingent m.v. fremgår af foreningens hjemmeside.

l Faglig opdatering
l Faglige og sociale arrangementer
l Bytræseminar og fyraftensmøder
l Medlemsadgang til foreningens hjemmeside
l Nyhedsbreve og relevante Videnblade (Skov & Landskab)
l International Certificering
l Profilering af certificerede træplejere
l DM i træklatring (vinderen kan gå videre til EM & VM)
l Rabat på DTF kurser og seminarer
l Rabat på bøger og hæfter fra ISA

H ETW, European Tree Worker. Det Europæiske Træplejeråd (EAC) har udviklet Den Europæiske Træpleje eksamen,
ETW, for at højne og harmonisere uddannelsesniveauet af de
udøvende træplejere i Europa. Uddannelsen, der udbydes i 14
Europæiske lande, er tilrettelagt for træklatrere, men den kan
også tages med baggrund i beskæring fra lift.
En ETW certificeret træplejer er uddannet til at vejlede om og
udføre de foranstaltninger der sikrer træernes udvikling hvilket
omfatter plantning, etableringsbeskæring, udtynding og beskæring samt kronestabilisering i henhold til DTF standarder.
Endvidere sikres at træet ikke udgør nogen fare for mennesker
eller bygninger i træets nærhed. Sikker træklatring og håndtering af afskårne grene er en vigtig del af uddannelsen.

