
 
 

 

Torsdag 31 mars 9.10–12.20 

Kyrkogårdens häckar – formelement att värna om 

Kulturmiljölagen uppdaterades 2019 och förtydligade behovet av tillstånd för ändring av 

växter och grön gestaltning på äldre kyrkogårdar och begravningsplatser. Häckarna är här 

viktiga levande formelement som behöver underhållas för att fylla sin funktion och behålla 

sitt gröna kulturvärde.  

 

Hur sköter vi de vanligaste kyrkogårdshäckarna och vad gör vi när de blir sjuka, behöver 

föryngras, förändras eller bytas ut? Vad kan och får vi göra och när behöver tillstånd sökas 

för förändringar enligt kulturmiljölagen? Och om man vill ha nya växtalternativ, hur gör man 

då? Dessa är några av de frågor som seminariet söker svar på. Konkreta exempel från 

kyrkogårdar i Mellansverige presenteras och både planerare och de som utför det praktiska 

arbetet välkomnas att delta.  

 

09.10  Välkommen och inledning 

09.20 Vad säger kulturmiljölagen om kyrkogårdens häckar – när är åtgärder 
tillståndspliktiga? Med exempel från verkligheten, Lotta Eriksson Kockum, antikvarie 
på länsstyrelsen i Stockholm 

10.00 Fika med smörgås  
10.30 Vanliga häckar på kyrkogården – historia, framtid och nutida skötsel, Henrik Morin, 

trädgårdstekniker, Morin Grön Produktion.   
11.20 Häckar på Norrköpings kyrkogårdar – så här gör vi, Klara Jarstad Blomqvist, vice 

kyrkogårdschef med flera, Norrköpings pastorat.  
11.50 Vår ”nygamla” granhäck på Jumkils kyrkogård, Jenny Hansson, kyrkvaktmästare, 

Bälingebygdens församling  
12.05 Frågor, diskussion och sammanfattning 
12.20 Avslutning 
 
 
Moderator: Elisabeth Svalin Gunnarsson, Kulturträdgården AB  
Seminariet görs i samarbete med Svenska kyrkan 
 

 



 
 
 

Torsdag 31 mars 13.30–16.45 

Den ätbara parken 

Sveriges parker och bostadsområden börjar bli ätbara! Traditionella planteringar ersätts med 

fruktlundar där invånarna får skörda. Den nya ätbara parken kan höja livskvaliteten och 

stärka engagemanget för växter och natur. Stadens barn och vuxna får följa växterna hela 

vägen från blomma till frukt och vinner en ökad förståelse för de viktiga pollinatörerna. 

Fördelarna är många, men även utmaningarna. Vad ska vi tänka på innan vi sätter igång och 

fyller rabatterna med bärbuskar? Vilka växter är lämpliga att använda och hur ska ytorna 

utformas? Hur kommunicerar vi med invånarna? Får alla plocka och hur mycket? Slitaget kan 

bli stort och behöver förebyggas.  

Seminariet ger svar, inspiration och råd kring användning av fleråriga ätbara växter i parker, 

bostadsområden och andra av många delade gröna miljöer. 

 

13.30  Välkommen och inledning 

13.40  Ätbara växter jag vill se mer av, Gunnel Carlson, Gunnels Ord & Jord AB 

14.10  Plantera ätbart i staden – mina erfarenheter, Lina Hirsch, Trädgårdsingenjör på 

Slottsträdgården, Malmö Stad, tidigare stadsodlingskoordinator 

14.50  Fika 

15.20  Blendas Backe – Älmhults ätbara park från planering till verklighet, Ingela 

Thulander, Parkförvaltare, Älmhults kommun 

16.00  Nyfiken park i Jordbro – att kombinera design och funktion, Maria Andersson, 

Parkansvarig trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner, Rosendals trädgård, tidigare 

Haninge kommun 

16.30  Frågor, diskussion och sammanfattning 

16.45 Avslutning  

 

Moderator: Gunnel Carlson, Trädgårdsjournalist, Gunnels Ord & Jord AB 

 

 

 
 



 
 

Fredag 1 april  

Framtidens växtbäddar och material, förmiddag 

Biologisk mångfald – förutsättningar i staden, eftermiddag 
 

Nya grönytor ska vara lättskötta och vackra att se på, men samtidigt tillgodose viktiga värden 

som hållbarhet och ekosystemtjänster. Hur kan vi lösa detta och höja ribban för våra 

planteringar? 
 

Följ med på två spännande seminarier, och med inspiration från okonventionella projekt i 

både Sverige och Storbritannien. Ta del av utmaningar, lösningar och tips på vägen från 

planering till anläggning och drift av framtidens grönytor!  
 

Moderator på båda seminarierna: Jenny Nilsson, Pantersnigeln Trädgårdskonsult 
Seminarierna görs i samarbete med Klinta Trädgård  
 

Delta i ett eller båda seminarierna till paketpris – detaljprogram längre ner! 
 

Presentation av föreläsarna: 

John Little utmanar rådande normer inom utemiljö och hortikultur. Han ifrågasätter det ständiga 

kravet på matjord i alla nya grönyteprojekt, och den egna trädgården är en försöksyta full med 

återvunna material. Via sitt företag Grass Roof Company har John sedan 1995 designat och 

konstruerat över 250 cykelskjul, sopförråd och andra småbyggnader med gröna tak och 

insektshabitat för offentlig miljö. Efter att ha skött grönytorna i bostadsområdet Clapton Park i 

London i 18 år har han stor erfarenhet av offentlig grönyteskötsel och har arbetat fram innovativa 

skötselavtal som sätter människan före trimmern. John föreläser på engelska. 

https://www.grassroofcompany.co.uk/  
 

Peter Korn arbetar med naturen som största inspirationskälla. Med sin djupa kunskap om växters 

anpassningar till olika klimat lyckas Peter skapa artrika gröna miljöer även i tuffa lägen som tak, 

väggar, regnbäddar och saltutsatta gatu- och kustmiljöer. Peter har under många år föreläst om, 

designat och anlagt näringsfattiga, stäppliknande planteringar i privat och offentlig miljö och lärt 

många hur dessa kan anläggas. Peter driver tillsammans med Julia Andersson företaget Klinta 

Trädgård och undervisar på Sveriges lantbruksuniversitet. 

https://www.klintatradgard.se/  
 

Gustav Älgå är parkingenjör och projektledare på Örebro kommuns Parkenhet. Gustav arbetar med, 

och projektleder flera nya gröna satsningar och har bland annat varit en del i det innovativa arbete 

som Parkenheten gjort med gröna lekmiljöer de senaste åren. Flera av satsningarna är gjorda i 

samarbeten med externa aktörer som Peter Korn, Mats Rosenberg, Philipp Weiss och Martin 

Gustafsson. Gustavs erfarenhet av att ta innovativa och kreativa projekt från planering till verklighet 

är en tillgång för alla i liknande sits. 

https://www.grassroofcompany.co.uk/
https://www.klintatradgard.se/


 
 

Fredag 1 april 9.10–12.15 

Framtidens växtbäddar och material 
Vi måste bli bättre på att variera våra planteringar för att de ska leverera mervärden. I naturen är 

riktigt näringsrika miljöer ovanliga, men i parker och trädgårdar har vi ensidigt fokuserat på mullrika, 

feta jordar. Det är dags för förändring. 
 

Förmiddagens seminarium handlar om att göra medvetna val. Var hittar vi alternativen till torv, 

matjord och klassiska rabattväxter och var används de bäst? Vilken potential har schaktmassor och 

återvunna material som odlingssubstrat? Får vi lov att använda alla material hur som helst? Och hur 

väljer vi rätt växter till dessa framtidens växtbäddar? Föreläsarna leder oss framåt. 
 

09.10 Välkommen och inledning  
09.20  Kicking the habit, designing without topsoil, John Little, Grass Roof Company 
10.10  Fika med smörgås 
10.40  Jordförsämra för framtiden, Peter Korn, Klinta Trädgård 

11.30  Örebros nya gröna lekmiljöer – att sluta bygga traditionellt, Gustav Älgå, Parkingenjör 
Örebro kommun 

12.00  Frågor, diskussion och sammanfattning  
12.15  Avslutning 

 
Fredag 1 april 13.30–16.45 

Biologisk mångfald - förutsättningar i staden 
Nya grönytor behöver leverera biologisk mångfald utan att frontalkrocka med rådande ideal. Vi 

anlägger redan sedumtak och sår ängsfröer men mer kan göras för att öka förutsättningarna för 

mångfald. 
 

Vad behöver djur som t ex insekter, kräldjur och fåglar för att leva och trivas i staden? Och hur får vi 

både invånare och trädgårdsmästare att välkomna nya, vildare planteringar och ett ökat djurliv? Vilka 

ytor har bäst förutsättningar, och när behöver vi kompromissa? Med hjälp av föreläsarnas 

erfarenheter lär vi oss välja rätt plats och rätt metoder för att öka mångfalden i olika urbana miljöer. 
 

13.30  Välkommen och inledning 
13.40 How landscape complexity is key to pulling wildlife back into our cities, John Little, Grass 

Roof Company 
14.35  Skapa förutsättningar för mångfald, Peter Korn, Klinta Trädgård 
15.00  Fika 
15.30  Skapa förutsättningar för mångfald, Peter Korn, Klinta Trädgård 
16.00  Prydligt eller vilt? Att välja lösning efter plats, Gustav Älgå, Parkingenjör Örebro kommun 
16.30  Frågor, diskussion och sammanfattning  
16.45  Avslutning  



 
 
 
Seminarierna  
Yrkesseminarierna ges torsdag och fredag under trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar  
31 mars–3 april i Stockholmsmässans rymliga konferenssalar. Stockholmsmässan följer 
Folkmyndighetens restriktioner gällande Coronapandemin. Vid ändrade förutsättningar ges 
seminarierna digitalt. Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet. 
 

Anmälan 
Ni anmäler er via FORs hemsida www.for.se senast 18 mars. Fyll i alla uppgifter som namn, 
företag/organisation, e-post och mobilnummer och gällande faktureringsadress för er 
organisation och avdelning. Faktura skickas med e-post. För e-fakturering anger ni det 
organisationsnummer som motsvarar ert kostnadsställe och/eller GLN-kod i anmälan. 
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare från ert företag/organisation. 
 
Efter er anmälan får ni en automatisk bekräftelse med information om ert 
seminariedeltagande och biljettkod för inträde till trädgårdsmässan. Seminarierna ges i 
mässans konferensavdelning och där prickas ert deltagande av.  
 

Kostnad 
Varje seminarium kostar 1 390 kr per person. Studentpriset är 990 kr. Fika under pausen och 
inträde till trädgårdsmässan ingår. Paketpris för båda seminarierna på fredag är 2 190 kr. 
Ingen moms debiteras, eftersom FOR är en ideell förening och momsbefriad.  
 
Läs mer om trädgårdsmässan på www.for.se och på www.tradgardsmassan.se  
 

Frågor 
lise-lotte.bjorkman@for.se  070-293 30 85 
 

 
Välkomna! 
 

              

 

http://www.for.se/
http://www.for.se/
http://www.tradgardsmassan.se/
mailto:lise-lotte.bjorkman@for.se

