Att vårda och förvalta stadsträd
- några goda exempel
9-10 oktober på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Sveriges Arboristförbund i samarbete med The Ancient Tree Forum och
Kungliga Djurgårdens förvaltning presenterat årets trädkonferens och
inspirerande mötesplats för alla som arbetar med trädvård och trädförvaltning!

Pris: 1800 kr för SAF medlemmar och 2500 kr för övriga

Föreläsningar fredag den 9 okt: 09:00 - 17:00
Folkets favoritträd - Naturskyddsföreningen
Nästan alla har ett favoritträd, det kan vara stort, grovt, högt, gammalt, ihåligt eller knotigt.
Det kan vara ett kärt gammalt klätterträd, gårdens vårdträd eller ett träd med märkliga
former. Naturskyddsföreningen har en treårig satsning på träd som är ett gott exempel på
hur man kan uppmärksamma allmänhetens favoritträd. Detta är för att förhoppningsvis
kunna ge trädägarna tips på skötselvård och information om trädens värde i hoppet om att
de värdefulla favoritträd får stå kvar långt in i framtiden.
Vägarnas träd och den biologiska mångfalden i betongdjungeln - Nicklas Jansson
Nicklas Jansson, fil.dr. biologi, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Östergötland samt
deltidsforskare och lärare på Linköpings universitet är en av författarna till Vägarnas träd.
Niklas ska presentera skriften som är framtagen inom TRIEKOL i samarbete med Centrum för
biologisk mångfald, Sveriges Arboristförbund och Naturcentrum. TRIEKOL
(TRansportInfrastrukturEKOLogi) är ett forskningsprogram om transportinfrastrukturens
inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Programmet koordineras av CBM och
finansieras av Trafikverket.
Kampen i marken - Fredrik Thomée
Att det råder konkurrens i naturen när det kommer till solljus, vatten och näring känner de
flesta till. Men hur påverkas våra stadsträd av konkurrensen och vad vi kan göra för att
påverka situationen? Fredrik Thomée, utbildad landskapsingenjör och besiktningsman för

utemiljö och arbetar idag som utbildningsledare och lärare i trädgårdsskötsel och
trädgårdsanläggning vid Akademi Båstad, ska prata om vad som finns på marken runt träden
och vad som händer på marken och goda exempel på vad vi kan göra för att påverka den
konkurrenssituationen.
Vitalisering av växtbäddar – Josef Carey (på engelska)
Josef Carey, Arborist and VD of 59 Degrees AB discusses treatments for reestablishing plant
vitality within perennial systems. By producing organic, handmade composts which mimic
the microbial environment within woodland systems, Josef discusses how a new and
pioneering technique involving Compost Extract Injections into the soil can treat the cause of
poor tree vitality. The fundaments of this pioneering work will be discussed and more.
Stamskydd, Eskilstuna modellen - Fredrik Eklund
Fredrik Eklund, trädvårdare på Eskilstuna kommun presenterar det specialutformade
stamskyddet för gatuträd som Cecilia Knutsson på kommunen utvecklat. Skyddet är stabilt
och behöver inte justeras i takt med att träden växer. Det är även förhållandevis billigt och
enkelt att montera runt redan etablerade gatuträd. Du kan till och med sitta på det och ställa
kaffekoppen bredvid.
Vård och förvaltning av stadsträd i England – Ted Green och Jill Butler (på engelska)
Ted Green and Jill Butler are the founding members of the Ancient Tree Forum, awarded the
Member of the British Empire medal by the Queen on behalf of the nation for contribution
to the conservation of our ancient trees.
The UK is rich in ancient and other veteran trees many of which are located in urban areas.
Jill Butler will talk about the challenges for small NGOs like the Ancient Tree Forum in raising
awareness of their value so that they are better protected during the development process.
She will talk about the role of tree strategies and citizen science tree surveys such as the
Ancient Tree Inventory as mechanisms for making sure that the most valuable trees are
recognized and given priority for scarce resources.
Ted Green will discuss managing standing, hollowing and dead trees in urban situations.
Since the mid 1980s, looking after such trees is now practiced by many arborists in the UK.
The arboricultural world has become increasingly aware of the value of non living wood and
its importance for supporting associated wildlife including their role in helping to control
perceived pathogens. Dead wood is now seen as an important source of minerals and
nutrients to be returned to the soil.
Stadsplanering där träden får komma till sin fulla prakt - MaryAnn Fargo
MaryAnn Fargo, biologi med erfarenhet av "träd-juridik" ifrån flera statliga och kommunala
myndigheter, presenterar några goda exempel där träden fått ta plats i stadsplaneringen.

Vi avslutar dagen med middag på Stora Skuggan för de som är intresserade.
Middagen är till självkostnadspris.

Workshop lördagen den 10 okt: 10:00 - 15:00
Vi besöker ett antal stationer I Nationalstadsparken där konferensens föredragshållare visar
på goda exempel från sina olika teman.
Ted Green och Jill Butler inspirerar oss om hur vi kan använda deras kunskap och erfarenhet
här i Sverige.
Josef Carey demonstrerar sitt framgångsrika system för kompostextrakt injektion I
växtbäddar.
Vi monterar Eskilstunas stamskydd runt ett träd och diskuterar olika typer av skydd runt
träd.
Nicklas Jansson guidar oss bland skyddsvärda träd och visar på deras fascinerande biologiska
mångfald.
Vi tittar på olika typer av mark och växtförhållanden runt träd och diskuterar för och
nackdelar med dessa. Vad är bäst för träden och vad är bäst ur ett skötsel perspektiv?
Trädspeglar, mulching, marktäckare, gräs.

Anmälan görs via länken: http://goo.gl/forms/DG28gGlQT1
Länken finns även på vår Facebook sida:
www.facebook.com/groups/SverigesArboristforbundSAF/

