
Vi träffade Klas Ebeling, som är en av 
få certifierade arborister i vår region. Med 
17 års erfarenhet i yrket, och en anställd 
i sin verksamhet driver han företaget 
Arborkraft. Ordet ”arbor” betyder träd på 
latin. Ofta blandar folk ihop namnet med 
Arbrå, säger Klas.  
-Det var bättre förr, när jag en gång i 
tiden startade mitt första företag hette jag 
”Klättermusen” och eftersom jag själv heter 
Klas, så var det egentligen ett klockrent 
namn, ett namn som man verkligen lägger 
på minnet!

Som artonåring flyttade jag till Åre, och 
jobbade inom restaurangbranschen, det 
ledde i sin tur till en flytt till Spanien för 
att arrendera en restaurang berättar Klas. 
Efter några år flyttade jag till Stockholm, 
där jobbade jag med trädgårdsskötsel på 
en trädgårdsfirma. När jag via jobbet kom i 
kontakt med en arborist tyckte jag det ver-

kade väldigt spännande, så jag började leta 
mig fram (på den tiden var det inget goog-
lande, utan telefonkatalogen som gällde) 
och fick börja jobba som ”markpersonal” 
lite som lärling kan man säga. Hela min fa-
milj är trädgårdsintresserade berättar Klas, 
och det kändes helt rätt för mig att satsa vi-
dare. Jag pluggade en trädgårdsutbildning, 
biologi och klättring, det tillsammans med 
lärlingstiden gjorde att jag kunde ta mitt 
yrkescertifikat European tree worker EAC 
& NPTC. Jag är också medlem av Svenska 
Trädföreningen och ISA (International 
Society of Arboriculture). 

I Stockholm arbetade jag med dom främsta 
trädkonsulterna och klättrande arborister. 
Stor erfarenhet fick jag som arbetsledare 
där vi arbetade dagligen mot trafikkontoret 
i Stockholm, ambassader, kungliga parker, 
SVT, SL-trafik, Trafikverket och Länsstyrel-
sen som alla ställer höga krav på precision 
i arbetet.
Några jobb jag minns speciellt var när vi 
formklippte alla lindar längs strandvägen, 
det var nog cirka 500 stycken, eller när 
”TV-eken” utanför Sveriges Television 
skulle fällas. Jag var också med och flyttade 
träd på Drottningholms slott.  
-Jag kan ibland sakna dessa unika jobb, 
och hade tidigare planer på att flytta till 
England eller USA. Där finns det andra 
typer av träd och en helt annan kultur i att 
vårda träden och yrket är mycket större än 
i Sverige. 
Branschen börjar tack och lov att regleras, 
vissa kallar sig arborister när de egentligen 
bara har ett motorsågskörkort och fäller 
träd, då är man trädfällare och ingen arbo-
rist säger Klas.
-Många saknar själva trädgårdsbiten. För 
många är skogen bara träd och ved. Men 
för mig är det så fantastiskt mycket mer! 
säger Klas.
Vi kan skapa trädruiner i städer eller i 

känsliga biotoper. Döda träd är minst lika 
viktiga som levande träd för artmångfald. 
Att bevara den biologiska mångfalden är 
en viktig uppgift för oss. Specialuppdrag 
såsom att ringbarka i trädkronor och stam 
där vitryggig hackspett häckar, något som 
görs för att förbättra förutsättningarna för 
den rödlistade arten, det är ytterligare ett 
exempel på vad vi kan göra.
-Vi gör även skogsröjningar för skogsägare 
och privatpersoner berättar Klas. 

Våra kunder finns lokalt i Bollnäs, Alfta, 
Edsbyn och består till största delen av 
privatpersoner, som vill ha hjälp med 
trädfällning på tomten. Sen har vi bland 
annat uppdrag av bostadsrättsföreningar, 
kyrkor, Sweco, Vattenfall, kommuner, samt 
infrastrukturella projekt.
 
2012 valde jag att ”flytta hem” till Hälsing-
land och Bollnäs. Jag saknade lättheten och 
naturen.
Det bästa med att vara företagare är 
friheten. Även om jobbet är tufft så styr 
jag min egen tid och jag vill utvecklas hela 
tiden. Jag hoppas att företaget kan växa, 
och att fler ser värdet i att satsa på den 
gröna skötseln. Avslutningsvis vill Klas 
nämna ett exempel. Tänk på en gata som 
har träd, och en gata som inte har träd. Det 
är stor skillnad i en stad, och avgörande för 
temperaturen. 
 
Vi från Näringslivs- och utvecklings-
kontoret tackar Klas för en trevlig intervju, 
och önskar lycka till i framtiden. 
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          Vi kan skapa trädruiner i städer 
eller i känsliga biotoper. Döda träd 
är minst lika viktiga som levande 
träd för artmångfald. Att bevara den 
biologiska mångfalden är en viktig 
uppgift för oss.

”
”

      Ett jobb jag minns speciellt 
var när vi formklippte alla lindar 
längs strandvägen i Stockholm, 
det var nog cirka 500 stycken.

”
”


