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Årets seminarier har olika teman och genomförs tillsammans med flera samarbetspartners.
Vi bjuder in en bred publik från olika verksamhetsområden inom trädgårdsbranschen.
Duktiga föreläsare delger sin kunskap baserad på forskning såväl som gedigen erfarenhet.
Seminariernas detaljprogram presenteras på nästa sida.
Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, är medarrangör av Nordiska
Trädgårdar, som anordnas av Stockholmsmässan. FOR ansvarar för
rådgivningsgatan, de öppna föredragen samt de yrkesinriktade
seminarierna under mässan.

KOSTNAD
Varje seminarium kostar 1 290 kr. Förtäring under pausen och
inträde till mässan ingår. Ingen moms debiteras eftersom FOR är en
ideell organisation och momsbefriad. Studentpris 990 kr.

Rådgivningsgatan är samlingsplatsen för sällskap, föreningar och
organisationer vilka alla har anknytning till fritidsodlingen i landet.
Här finns kunskap, engagemang och svar på era trädgårdsfrågor.

ANMÄLAN
Ni anmäler er via www.for.se senast 31 mars.

De öppna föredragen är korta, kostnadsfria föredrag som pågår
under mässans fyra dagar på tre olika scener. Föredragen bjuder på
det mesta inom tema trädgård: odling, mat, böcker, favoritväxter,
utnämningar och prisutdelningar m.m.
Utställare på trädgårdsmässan kommer från olika verksamhetsoch produktionsområden. Som besökare kan du ställa frågor och
handla allt från fröer, plantor och böcker till redskap, trädgårdsmöbler och växthus i hallarna två.
Idéträdgårdarna och balkongerna är två av mässans kreativa
höjdpunkter med massor av inspiration. Mässans tema – tillbaka till
naturen – är den gemensamma röda tråden. •

Fyll i alla uppgifterna som namn, företag/organisation, postadress,
e-post och mobilnummer och faktureringsadress med ref. nr om det
krävs.
Anmälan är bindande. Vid återbud före den 31 mars debiteras halva
avgiften, därefter hela avgiften. Platsen kan överlåtas till annan
deltagare från företaget/organisationen. Bekräftelse, faktura och
biljettkod till mässan skickas företrädesvis ut via e-post.
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i seminarieprogrammet.
Frågor: lise-lotte.bjorkman@for.se 070-293 30 85
Info: www.for.se och www.tradgardsmassan.se

Torsdag 21 april 08.50–12.30

Kyrkogårdens gröna formelement – friska sorgeträd,
rygghäckar och infattningshäckar
DET ÄR DAGS att våga använda nya och fler växtslag även till kyrkogården.

Ensartade formelement kan bli ödelagda om nya farsoter slår till. Vad har vi
lärt oss i spåren av buxboms-, alm- och askskottssjukan? Finns det nya skadegörare att vara uppmärksam på? Hur påverkar skötseln?
Större mångfald gör växtgestaltningen mindre sårbar. Vilka är alternativen
och vågar vi blanda mer? Vilka erfarenheter finns och vad kan vi lära oss av dessa?
Hur beaktar man samtidigt kulturmiljön? •
Moderator: Eva Grönwall, kyrkogårdskonsulent, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Seminariet görs i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Torsdag 21 april 13.00–17.00

Naturbaserad rehabilitering – samlade
erfarenheter för framtida satsningar

13.00
13.10
13.40

I DAGENS UPPSKRUVADE tempo ökar stressrelaterad psykisk ohälsa.

Vi lever under press och förhållanden vi inte alltid kan hantera.
Återhämtning är nedprioriterad. Blir vi kroppsligt eller psykiskt
sjuka behövs bra behandling och rehabilitering. Vi behöver tänka
förebyggande. Naturen, trädgården och det gröna hjälper!
Nya rön redovisar mycket goda resultat på symtom som utbrändhet, depression, ångest och välbefinnande. Återgång i arbete, ökad
arbetsförmåga, minskad sjukskrivning och sjukvård har konstaterats. Grönt är skönt och dessutom samhällsekonomiskt lönt.
Landets erfarenhet är samlad. Kom, lyssna, lär och fråga! •

14.10
14.30
15.00

Moderator: Kristina Malm Janson, handläggare, Vårdförbundet, Stockholm
Seminariet görs i samarbete med SLU och Good Garden

16.40
17.00

Torsdag 21 april 13.00–16.40

13.00
13.10

Rekommendera bra sorter av frukt och bär

15.40
16.10

UTVECKLINGEN AV DET svenska frukt- och bärsortimentet är ett

pågående arbete. Nya resultat från projektet Kvalitetssäkring av
Sveriges frukt- och bärsortiment finns. Projektet leds av Elitplantstationen i samarbete med olika branschorganisationer och
Sveriges lantbruksuniversitet. Med bättre kunskap och bra rekommendationer säkras kvaliteten och kommande skördar.
Här har ni chansen att lära er det senaste om allt från bra
sorter, grundstammar och växtskydd av bekanta frukter och bär
till mera okända som aprikos och kinesisk hagtorn. Seminariet
vänder sig till alla som säljer, ger råd eller på annat sätt kommunicerar och utövar trädgårdsodling. •
Moderator: Solveig Sidblad, hortonom, Fritidsodlingens Riksorganisation
Seminariet görs i samarbete med Elitplantstationen

13.40
13.50
14.20
14.50
15.20

16.00
16.40

08.50 Inledning och välkommen
09.00 Sorgeträd, rygghäckar och infattningshäckar – historiskt viktiga
formelement på kyrkogården, Anna Andreasson, trädgårdsantikvarie och arkeolog, ArchaeoGarden
09.40 Inte bara buxbomssjuka – kan vi få friska växter på kyrkogården?
Ingrid Åkesson, växtskyddsspecialist, rådgivare Movium, SLU
10.20 Paus med förtäring
10.50 I buxbomens spår – alternativa växter och material,
Anna-Carin Forsman, driftchef kyrkogårdar, Malmö pastorat
11.35 Sorgeträd och rygghäckar, att tänka nytt och friskt samt
prioritera skötseln och kulturmiljön, Henrik Morin, parkkonsult
12.20 Sammanfattning
12.30 Avslutning

Inledning och välkommen
Vad ser vi för behov av naturbaserad rehabilitering, Eva Sahlin, fil.dr.,
Inst. för AEM, SLU, Alnarp och Inst. för stressmedicin, Göteborg
Med tio års praktisk erfarenhet av Gröna Rehab, Eva-Lena Larsson,
verksamhetschef, Göteborgs botaniska trädgård, Västra Götalandsregionen
Utvärdering och forskning på Gröna Rehab, Eva Sahlin
Paus med förtäring
Alnarps rehabiliteringsträdgård – verklighetsförankrad forskning med
erfarenhet av olika målgrupper, Anna María Pálsdóttir, fil.dr. och 		
forskare, Inst. för AEM, SLU, Alnarp
Skog för återhämtning, Ann Dolling, universitetslektor, SLU, Umeå
Hur går man tillväga för att starta upp en rehabiliteringsverksamhet,
Elisabeth G Wahlgren, trädgårdsmästare och sjuksköterska,
GreveGarden, Lidköping
Diskussion med sikte på framtida satsningar. Frågan är fri.
Avslutning

Inledning och välkommen
De bästa fruktsorterna av äpple, päron och plommon – för nyplantering,
kulturarv och framtid, Elisabet Martinsson, hortonom, verksamhetsledare
Elitplantstationen, Kristianstad
Vad innebär certifiering av frukt och bär och pollineringsrekommendationer,
Elisabet Martinsson
Viktiga skadegörare som kräfta, skorv och rost på fruktträd, Ingrid Åkesson,
växtskyddsspecialist, rådgivare Movium, SLU
Välj rätt grundstam och kvalitet på fruktträden, Henrik Morin, parkkonsult
Paus med förtäring
Odling av bär för nytta och nöje med fokus på bra och nya sorter av björnbär, 		
blåbär, hallon, havtorn och vinbär, Kimmo Rumpunen, forskare, Inst. för
växtförädling, SLU Balsgård
Andra intressanta frukter och bär att uppmärksamma, Åke Truedsson,
utprövare av nya sorter av frukt och bär.
Avslutning

Fredag 22 april 08.50–12.30

Vi odlar från jord till bord – unik kunskap i den svenska parken
I MÅNGA AV VÅRA svenska parker och trädgårdar odlar man från jord till

bord och serverar egna trädgårdsprodukter av hög kvalitet ur välplanerade
och för ögat attraktiva odlingar. Här finns unik kunskap som banar väg för
ökad självförsörjning. Vad är viktigt att tänka på som trädgårdsmästare
respektive köksmästare? Och hur sker samarbetet dem emellan?
Här blir svaren serverade med erfarenhet. Kunskap att förvalta, utveckla och
ta lärdom av för mindre som större anläggningar, privata som offentliga, med
liknande upplägg och intentioner. Ja, för alla som är intresserade av odling,
självförsörjning och ett mera hållbart samhälle. Vi kan klara oss på 2 000
kvadratmeter åkermark per person om vi förvaltar den på ett bra sätt. •
Seminariet görs i samarbete med Swedish Society of Public Parks and Gardens

Fredag 22 april 13.00–16.30

08.50
09.00
09.40
10.10
10.40
11.20
11.50
12.30

Inledning och välkommen
Läckö slott, Simon Irvine, trädgårdsmästare i dialog med
Stefan Söderholm och Katrin Ljungblom, krögare Hvita hjorten
Rosendals Trädgård, Niklas Karlsson, köksträdgårdsmästare
Paus med förtäring från Rosendal
Gunnebo slott, Camilla Wihlander, köksträdgårdsmästare,
Patrik Sewerin, köksmästare
Wij trädgårdar, Frida Mörnerud, trädgårdsmästare
Dina 2 000 kvadratmeter – tänk globalt, odla lokalt
Ida-Johanna Carlander, trädgårdsmästare, Beras
Avslutning

Moderator: Annelie Johansson, projektledare, SSPPG

Stadsodling – hinder och möjligheter

13.00

EN HÅLLBAR UTVECKLING bärs upp av ekologiska, ekonomiska och sociala
faktorer. Hur samverkar dessa i stadsodling? Eller gör de? Stadsodling
breder ut sig och en del frågar sig om det är en ny trend så som surdegsbakning eller korvtillverkning. Och vad har det med biologisk mångfald att göra?
Spelar stadsodling någon roll för binas överlevnad? Hur ser samhällsplanerarna och förvaltarna på stadsodling, beaktar man den överhuvudtaget som
en värdefull ekosystemtjänst?
Frågorna är många och i det här seminariet låter vi representanter med
olika infallsvinklar samtala angående hinder, svårigheter och möjligheter
med stadsodling. Främst ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv men också
med tanke på trivsel, ekonomi och förvaltning. Låt oss argumentera,
samverka och nätverka för en stad med plats för odling, häng med! •

13.10

Seminariet görs i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet

Deltagare i heta stolen/panelen presenteras i seminarieprogrammet på www.for.se

13.40
14.15
14.45
15.00
15.50
16.00

Inledning och välkommen, Ulrika Flodin Furås, journalist och 		
stadsodlare, FOR
Stadsodling – dagsläget i landet, Christina Schaffer, forskare 		
på hållbar samhällsutveckling och stadsodlare, Stockholms 		
universitet
Biologisk mångfald i staden, Anders Telenius, växtekolog 		
GBIF-Sweden, Naturhistoriska riksmuseet
Kaffe
Heta stolen – stadsodlingens aktuella frågeställningar,
utfrågare Ulrika Flodin Furås
Paneldebatt med representanter från olika intresseområden, 		
moderator Tove Frambäck, projektledare, Naturhistoriska riksmuseet
Fem snabba frågor till panelen
Nätverksmingel med tilltugg

