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Kun en person bestod ud af
 de ti kandidater der i april

tillede op til ETW eksamen om
træpleje på Skovskolen i Nø-
debo. Der var tilmed tale om
en omgænger.

Er eksamen for vanskelig
kunne man spørge? Den føl-
ger de krav der stilles gennem
den Europæiske organisation
European Arboricultural Coun-
cil (EAC). De stiller også med
en kontrollant som er garant
for at eksamensniveauet lever
op til reglerne, og de sikrer at
der ikke stilles yderligere krav i
Danmark end de øvrige Euro-
pæiske lande.

Når det er sagt, så er det en
omfattende viden eksaminan-
derne skal have tilegnet sig for
at kunne bestå eksamen og
blive ETW-certificeret. Noget
der desværre kommer bag på
mange. De der består, har ty-
pisk 2 til 6 års daglig erfaring
med træpleje og træklatring,
de har gennemført en relevant
uddannelse og har været un-
der kyndig vejledning af en
ETW-certificeret på deres ar-
bejdsplads. Kravene er måske

steget lidt gennem de sidste ti
år, men ikke mere end udvik-
lingen har betinget.

Ingen egentlig uddannelse
Det er Dansk Træplejeforening
der har stået for gennemførel-
sen af ETW- eksamen i Dan-
mark i mere end 10 år. Des-
værre har foreningen ikke
haft mulighed for at etablere
en egentlig uddannelse inden
for det omfattende pensum.
Gennem de sidste par år er der
opstået et godt samarbejde
med skovskolerne.

Skovskolen har nu, og end-
nu mere i fremtiden, fokus på
at udvikle kurser og uddannel-
ser til træplejesektoren. Både
inden for de eksisterende er-
hvervsuddannelser (skov- og
naturtekniker) og under AMU
systemet er skolen i gang med
udvikling af nye kurser. Disse
kurser kan ikke målrettes di-
rekte ETW-certificeringen,
men i en løbende dialog mel-
lem de forskellige interessen-
ter, kan disse tiltag understøt-
te de kompetencer der kræves
ved en ETW-certificering.

Skovskolen kan i dag tilbyde
følgende kurser der understøt-

ter ETW certificeringen:
• Grundlæggende træklatring
til beskæring (10 dage).
• Træklatring og beskæring,
avanceret (10 dage).
• Træpleje (10 dage).
• Vurdering af risikotræer (5
dage).
• Nedfiring af effekter fra træ-
er (rigning) (5 dage)
Skovskolen arbejder med sna-
rest at kunne udbyde:
• Udvidet højderedning samt
egenkontrol af udstyr  (5
dage).
• Sikker arbejdsteknik med
enkeltreb og nedsænkbare sy-
stemer  (3 dage).
• Mindre maskiner til træpleje
og pyntegrønt  (3 dage).
• Dynamisk nedfiring, jord-
mand (2 dage).
• Opgradering på plantekend-
skab (80-100 danske træarter)
eventuelt som et e-learning
kursus over 4 uger.
• Kronesikringskursus (3 dage).

Et arboristspeciale
Store dele af ovenstående,
faglige indhold indgår også
som pensum for de skov- og
naturtekniker elever der væl-
ger denne fagretning. Inden

for den nuværende erhvervs-
uddannelse er det ikke muligt
at nå et pensum der helt dæk-
ker kompetencerne svarende
til ETW.

Derfor kunne det være inte-
ressant hvis der i erhvervsud-
dannelsen til skov- og natur-
tekniker fandtes et egentligt
aboristspeciale. I så fald ville
eleverne modtage mere mål-
rettet undervisning i og der-
med også være bedre rustet til
en ETW certificering. Skovsko-
len vil i nærmeste fremtid,
sammen med branchen, analy-
sere behovet.

Endvidere er Skovskolen og
træplejeforeningen ved at un-
dersøge muligheden for at
oversætte håndbogen Euro-
pean Tree Worker. Det er en
udvikling vi ser meget frem til,
da vi ikke har kunnet henvise
til en dansksproget lærebog.
Men heller ikke ETW-håndbo-
gen kan stå alene, dertil er
stoffet for omfattende og for
individuelt de europæiske
lande imellem, f.eks. inden for
plantekendskab og jordbunds-
lære. Dertil kommer den prak-
tiske del og ikke mindst det
sikkerhedsmæssige stof. Sik-
kerhed i træer er et område
der ligger træplejeforeningen
meget på sinde. Vi glæder os
derfor over at Skovskolen
snart kan tilbyde et udvidet
kursus i højderedning.

Vi har et godt samarbejde
med Brand og Redning og ar-
bejder på at effektivisere om-
rådet. De certificerede har et
internt kontaktnet der hurtigt
kan aktiveres i tilfælde af en
ulykke. Den ETW-certificerede
er uddannet til at redde en
kollega sikkert og hurtigt ned
fra et træ. Højderedning er
også en af disciplinerne når
der afholdes Danmarksmester-
skaber i træklatring. Det næ-
ste DM finder sted på Ledre-
borg i dagene 5. og 6. juni
hvor alle er er velkomne.

Certificeringens pensum
Eksamenspensum for ETW cer-
tificeringen fremgår af Dansk
Træplejeforeningens hjemme-
side, men det er i dag op til

Træplejere skal forberede sig bedre

Af Tage Kansager

ETW-CERTIFICERING. Kun én bestod da ti kandidater sidst stillede op til prøve,
og det har sået tvivl om den nødvendige forberedelse som eksaminanterne selv har ansvar for

Fra en tidligere
ETW eksamen
på Skovskolen.
Foto: Tage Kansager.
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SKRIBENT
Tage Kansager er formand for Dansk
Træplejeforening og inderhaver af
det rådgivende firma Drifts & Land-
skabsplanlægning.

CERTIFICEREDE TRÆPLEJERE
På www.dansk-traeplejeforening.dk
findes lister over de certificerede træ-
plejere der er medlem af foreningen
inklusiv kontaktoplysninger. Listerne
benyttes ofte af kommuner og pri-
vate der har behov for en træplejer
til særlige beskæringsopgaver.

GUIDER
Træplejeforeningen udgiver tre gui-
der, Beskæring af træer (2000), Sik-
kerhed i træer (2010) og Plantning af
træer (2005) som pt. er udsolgt og
under revidering. Guiderne, der alle
er relevante som lærestof til en ETW-
certificering, kan bestilles på
www.dansk-traeplejeforening.dk. Det
er også muligt at købe DVD-udgave
af ‘Træer i Byen’ som også kan anbe-
fales som lærebog i faget træpleje.

NÆSTE ETW-EKSAMEN
Den næste ETW-eksamen er planlagt
at finde sted den 14. november 2015
på Eldrupgård, skovskolens jyske af-
deling. Som før holder Skovskolen da-
gen før et kursus i højderedning.

Fra en tidligere ETW eksamen på Skovskolen. Foto: Tage Kansager.

eleven at søge den nødvendi-
ge viden fra forskellige lære-
bøger der på hvert sit område
dækker pensum. Det kræver
at eleven er studieminded og
det er en fordel at være rime-
lig god til engelsk.

Eksamen omhandler mange
forskellige discipliner: klatring,
sikkerhed, førstehjælp, plante-
kendskab, jord og plantning,
træbiologi og morfologi, CO-
DIT samt lidt om mycetologi
(svampelære). Det kan måske
forekomme uoverskueligt for
nogen der ikke er vant til at
studere. Selv om der er forskel
på kravet inden for de enkelte
discipliner, så er niveauet dog
ikke meget højere end inden
for tilsvarende erhvervsfaglige
uddannelser.

Det forventes af de ETW-cer-
tificerede at de holder sig lø-
bende opdateret inden for
området, ikke mindst for at
kunne blive recertificeret efter
de tre år som en certificering
gælder. Enten ved at følge
med i faglige relevante artik-
ler, deltage i seminarer, kurser,

workshop og følge en decide-
ret efteruddannelse samtidig
med at en løbende relevant
erhvervserfaring kan doku-
menteres.  ❏
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