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Föredrag på Kunskapsscenen under Nordiska Trädgårdar 31 mars - 3 april 2022 

Med reservation för ändringar! 

Scenvärdar är Gunnel Carlson och Kjell Furberg 

Kunskapsscenen – torsdag 31 mars 
09.30 Giftig näring – om bekämpningsmedelsrester i gödsel. Ulf Nilsson, Fritidsodlingens Riksorganisation. 
www.for.se 

Rester av bekämpningsmedlet klopyralid har nu hittats i häst- ko- och hönsgödsel och i halm, kompost och ensilage. 
Klopyralid är mycket långlivat och det räcker med några få miljarddelar för att t ex tomater ska skadas. Ulf Nilsson 
kommer redovisa resultat från FORs undersökning och vad detta betyder för odlingssäsongen 2022.  

10.00 Svensk torv – om odlarglädje förpackad i påse. Pia Holmberg, Branchföreningen Svensk Torv. 
www.svensktorv.se   

Jorden du köper i säck består till större delen av torv. I Sverige finns det gott om torv men i flera länder ska torven 
fasas ut till fritidsodlingen. I detta föredrag ges förklaringen till varför torven är så dominerande i de jordpåsar som 
finns i affären och varför den är ifrågasatt. 

10.30 Giftfri gödsel och näring – så här gör du. Lena Israelsson, Koloniträdgårdförbundet. www.koloni.org 

De senaste åren har rester av växtgifter i gödsel och näringsprodukter förstört odlingar för tusentals fritidsodlare. 
Hur ska man göra om man inte litar på gödsel- och näringsprodukterna i handeln? Finns det några produkter som 
garanterat giftfria? Lena Israelsson berättar om näring du kan göra själv och vilka produkter hon vågar använda.  

Föredragshållare: Lena Israelsson, kolonist, journalist och författare inom odling. 

11.00 Utnämning av Årets koloniträdgårdsfrämjare. Gunnel Carlson och Örjan Sjödin, Koloniträdgårdsförbundet. 
www.koloni.org  

Prisutdelning Årets koloniträdgårdfrämjare 2022. Priset utdelas årligen till personer som medverkat till att främja, 
uppmärksamma och sprida kunskap om kolonirörelsen samt värdet av odling och biologisk mångfald, vilket årets 
pristagare har gjort med råge. 

11.15 Utnämning av Svensk Trädgårds Eldsjäl. Gunnel Carlson och Inger Ekrem, Riksförbundet Svensk Trädgård. 
www.svensktradgard.se  

Utmärkelsen Trädgårdens eldsjäl delas ut årligen till en medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård, en "doldis", som 
entusiasmerar och osjälviskt arbetar för sin förening. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson intervjuar mottagaren av 
utmärkelsen på scen och delar tillsammans med förbundsdirektör Inger Ekrem ut ett diplom som bevis på den 
ärofyllda utmärkelsen.  

11.30 Svensk Trädgårdshistoria – förhistoria och medeltid. Anna Andreasson Sjögren, Jens Heimdahl och  Matti 
Wiking Leino, Kungliga Vitterhetsakademien. www.vitterhetsakademien.se  

I första bandet av ett trebandsverk presenteras den äldsta av den svenska trädgårdshistorien. Ny kunskap om 
denna period har vuxit fram de senaste decennierna och här presenteras den för första gången. Trädgårdarna i 
Sverige är långt äldre, och har andra ursprung, än vad som tidigare antagits.  

12.00 Vad är Agroforesty? Sofia Martinell-Funch, Agroforestry Sverige. www.agroforestry.se  

Föredraget kommer att ta upp en del av de fördelar som kommer av att samodla med vedartade växter, de olika 
agroforestrysystemen och föreningen Agroforestry Sverige 
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12.30 Vilken är din favoritört 2022? Efva Kinnerfors, Svenska Örtasällskapet. www.ortasallskapet.se 

Kandidater till och vinnaren av Årets ört 2022 presenteras.  

13.00 Hälsosamma bär som även är favoriter i köket. Leif Blomqvist och Nina Forsman, Sveriges Pomologiska 
Sällskap. www.svepom.se  

Leif Blomqvist och Nina Forsman ger råd om både odling och tillredning av trädgårdens bär. 

13.30 Underbara kålrötter. Matti Leino, Kålrotsakademien. www.kålrotsakademien.se  

Älskad - hatad - underbara kålrot! Kålrotsakademien berättar om kålrotens spännande historia, de bästa sorterna, 
odlingstips och nya användningssätt för en legendarisk rotfrukt.  

14.00 De vilda pionernas resa till trädgården. Helen Rundgren, Svenska Pionsällskapet. www.pionisten.se 

De är enkla, de blommar tidigt och de har en spröd skönhet. Det finns många som uppskattar och även samlar på 
pioner med ett artnära ursprung som svavelpioner och lackpioner, men vad är en art? Vad är en färgvariant och vad 
är en hybrid?  

Helen Rundgren är författare, vetenskapsjournalist, biolog och mångårig medlem av Pionsällskapet. Helen beskriver 
sig själv som samlare av det mesta, varav en sak är artpioner. 

14.30 Så här vill jag ha det – när rosen själv får bestämma – praktiska tips om lyckad rosodling. Lars-Gunnar 
Lindberg, Svenska Rosensällskapet.  www.svenskros.se  

Praktiska råd och tips om lyckad rosodling 

15.00 Utnämning av Årets guldgrävare. FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling. Priset går till Åke Truedsson som 
föreläser om Ät och odla din hälsa i direkt anslutning till utmärkelsen. www.fobo.se 

15.05 Ät och odla din hälsa. Åke Truedsson  

Vi utsätter oss idag för massor av farliga ämnen som gör att vi drabbas av svåra sjukdomar. Rätt kost ekologiskt odlat 
kan göra skillnad. Växtriket har massor att bjuda oss på för en god hälsa. 

15.30 Dela dahliaknölar! Praktisk förevisning, Olof Ekblad, Svenska Dahliasällskapet. www.svenskadahlia.se  

16.00 Vårt gröna kulturarv – Pom berättar om fyra nya böcker. Erik de Vahl och Linnea Oskarsson, Pom och 
Nationella genbanken. www.slu.se/pom 

Bärkraftiga jordgubbar, balsamdoftande popplar, rosor och pelargoner – några av de trädgårdsväxter som finns 
bevarade i Nationella genbanken i Alnarp presenteras nu i fyra nya böcker från Programmet för odlad mångfald.  

16.30 Rosarvet i Nationella genbanken – Poms nya rosbok. Lars-Åke Gustavsson, Pom och Nationella genbanken. 
www.slu.se/pom  

Lars-Åke Gustavsson och Henrik Morin presenterar Poms nya rosbok – det nya standardverket över det svenska 
roskulturarvet. Boken är resultatet av Rosuppdragets fleråriga arbete med att inventera äldre rosor och roshistorier 
från trädgårdar i hela landet. 

17.00 Pelargoner i Nationella genbanken – ny bok. Karin Persson, Pom och Nationella genbanken. www.slu.se/pom 

Nya boken "Pelargoner i Nationella genbanken - fönsterträd med kulturarv" presenterar de pelargoner som bevaras 
för framtiden i genbanken. Med Krukväxtuppropet kom det in många tips och berättelser om de som odlat denna 
älskade krukväxt och de som fortsätter ta hand om dessa klenoder. 
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Kunskapsscenen – fredag 1 april  
09.30 Gamla trädgårdar och mästare i nya händer. André Strömqvist, Nordstedts förlag och Gunnel Carlson, Arena 
bokförlag.  

Hur ska vi förvalta äldre trädgårdar och förhålla oss till tidigare trädgårdskunskaper. Vad kan vi lära och vad är 
annorlunda i dag? Diskussion mellan André och Gunnel om gamla trädgårdar och mästare i nya händer med 
anledning av att de ger ut varsin bok i ämnet. Men samtidigt är de själva mitt uppe i sina egna trädgårdsvärv. 
Intressanta och lärorika diskussioner utlovas.   

Andrés nya bok heter Handbok för en gammal trädgård - upptäck, bevara och återskapa och Gunnels Min 
pappa var en trädgårdsmästare; en del av 1900-talets svenska trädgårdshistoria. 

10.00 Klarar trädgården extremväder? Henrik Bodin, Riksförbundet Svensk Trädgård. www.svensktradgard.se 

Extrema skyfall och långvariga torrperioder är något som enligt prognoser kommer bli vanligt i framtiden. Många av 
våra trädgårdar och växter är inte rustade för den här framtidsutsikten. Med hjälp av dessa prognoser och 
tillbakablickar till hur klimatet var för cirka 100 år sedan har man nu börjat ta fram strategier för hur vi ska hantera 
uppgiften. Uppgiften att rusta våra trädgårdar och hjälpa våra växter att klara klimatförändringarna. I det här 
föredraget pekar jag på vad man kan göra i sin egenträdgård för att lättare ta hand som skyfall och spara 
vattenmängderna till torrperioderna.  

10.30 Mat från skogsträdgården. Philipp Weiss, Sveriges Pomologiska Sällskap. www.svepom.se 

Låt dig inspireras av en odlingsteknik som har fått allt mer plats i både privata trädgårdar och offentliga miljöer - 
skogsträdgården. Välkommen att följa med på en resa. Philipp Weiss, känd för sin skogsträdgård, bl a genom dessa 
ätliga ekosystems mångfald av smaker, färger och texturer - från funkiaskott och havtornsoxymel till ekollontofu och 
gröna valnötter. 

11.00 Invasiva främmande växtarter i trädgården – vad gäller och vad ska vi göra? Henrik Morin och Bibbi 
Bonorden, Fritidsodlingens Riksorganisation. www.for.se  Gunnel Carlson medverkar. 

Invasiva främmande växtarter – växter som hotar vårt samhälle. När växter som inte hör hemma i vår natur börjar 
sprida sig på grund av oss människor uppstår stora problem. Främmande växter som klarar att sprida sig i den nya 
miljön, och som dessutom orsakar stor skada i vår natur kallas för ”invasiva främmande växter”. Växternas spridning 
är ett stort hot för den biologiska mångfalden men också för ekosystemet, jordbruket och ibland även vår hälsa. 
Dessutom kostar de årligen flera miljoner för samhället.  

Du har säkert hört talas om dem eller till och med har dem i ditt närområde som till exempel blomsterlupin, 
parkslide, vresros, jätteloka eller jättebalsamin för att nämna några. Problemen med de invasiva främmande 
växterna ökar i snabb takt och orsakar stora skador och kostnader för hela samhället men också för dig som 
trädgårdsägare.  Det bästa vi kan göra är att upptäcka dessa växter så tidigt som möjligt och snabbt vita åtgärder för 
att bekämpa dem. 

11.30 Dags att pyssla med pelargonerna. Lena och Morgan Fredriksson, Svenska Pelargonsällskapet. 
www.pelargonsallskapet.com  

Vi berättar och visar hur man beskär och planterar om pelargonerna efter vintern och ger tips om hur man tar 
sticklingar på bästa sätt. 

12.00 Rosarvet i Nationella genbanken – Poms nya rosbok. Lars-Åke Gustavsson, Pom och Nationella genbanken. 
www.slu.se/pom  

Lars-Åke Gustavsson och Henrik Morin presenterar Poms nya rosbok - det nya standardverket över det svenska 
roskulturarvet. Boken är resultatet av Rosuppdragets fleråriga arbete med att inventera äldre rosor och roshistorier 
från trädgårdar i hela landet. 

12.30 Älskade tomater – tips och trix! Kenneth Nilsson, Koloniträdgårdförbundet. www.koloni.org  

Tomater och tomatodling är givande på så många olika sätt. Med lite nytänk går det att odla alla sina tomater på 
friland, utan växthus. Kenneth Nilsson maxar tomatodlingen genom att odla flera tomatplantor på höjden runt en 
påle. Ta del av hans idéer och fiffiga tips!  

Föreläsare: Kenneth Nilsson, kolonist och erfaren tomatentusiast 
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13.00 Lundens juveler – växter du inte visste fanns. Ulf Sill, Trädgårdsamatörerna. www.tradgardsamatorerna.se  

Ulf är en mycket skicklig odlare av lundväxter och en duktig fotograf. Genom åren har han samlat på sig cirka 2 000 
utsökta växter från världens alla hörn. Han visar bilder på vackra kombinationer av undersköna rariteter och berättar 
om arbetet med att skapa en lund. (text från 2020)  

13.30 Päron – mer än bara omogna Conference! Per Djervf Notklev, Sveriges Pomologiska Sällskap. www.svepom.se  

Varje trädgård borde ha ett päronträd, användningsområdet är minst lika stort som hos andra frukter. I detta 
föredrag redogörs kort om päronets användningsområden. Per Djervf Notklev är kock och lärare på 
restaurangutbildning och vet varför du borde plantera ett päronträd! 

14.00 Fotografera dina dahlior. Karin Edlund, Svenska Dahliasällskapet. www.svenskadahlia.se 

Dahlior är ståtliga blomster som gör sig fint på bild! I detta föredrag får du tips kring färger, ljus, komposition och 
enkel fotoutrustning så du kan föreviga dina dahlior och njuta av deras färgprakt året om! 

14.30 Svensk torv – om odlarglädje förpackad i påse. Pia Holmberg, Branchföreningen Svensk Torv. 
www.svensktorv.se   

Jorden du köper i säck består till större delen av torv. I Sverige finns det gott om torv men i flera länder ska torven 
fasas ut till fritidsodlingen. I detta föredrag ges förklaringen till varför torven är så dominerande i de jordpåsar som 
finns i affären och varför den är ifrågasatt. 

15.00 Odla mer blåbär!  Elisabeth Martinsson, Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation. 
www.elitplantstationen.se  

I alla trädgårdar finns det plats för några blåbärsbuskar. Lättodlade om ni följer mina råd. Bären älskas av alla och 
prydnadsvärdet är stort. Nu marknadsförs nya utvalda bra sorter! 

15.30 Levande jord. Marek Rolenec, FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling. www.fobo.se  

I en tesked levande jord kan det finnas fler levande organismer än det finns människor på vår planet. Hur blir min 
jord levande? Vad gör alla dessa organismer och hur kan man dra nytta av dom i sin odling?  

16.00 Skapa bra insektsmiljöer i trädgården. Kajsa Mellbrand, Sörmlandsentomologerna. 
www.sormlandsentomologerna.se  

På senare tid möts vi allt oftare av larmrapporter om insekternas minskning och den negativa påverkan det kommer 
att få för oss människor. Men vad kan vi göra i det lilla omkring oss? Kajsa Mellbrand ger praktiska tips på hur vi får 
insekterna att trivas i våra trädgårdar och berättar om vilken nytta det gör att förvandla din trädgård till ett 
insektsparadis - både för dig och för insekterna! 

16.30 Fåglar i och runt Långholmens koloniförening. Anders Lennartsson, Stockholms Ornitologiska Förening. 
www.stof.nu  

Litet av varje om vanliga och ovanliga fåglar på Långholmen i Stockholm. 

17.00 Trädgårdshacks för biologisk mångfald, 10 enkla åtgärder man kan fixa av sånt man har hemma. Filip 
Johansson, Projekt Rikare Trädgård. www.rikaretradgard.se  

Filip Johansson är IT-entreprenören som lämnade stadslivet för landet och har dykt djupt in i odling och biologisk 
mångfald. Han har skapat mobilappen gardenr och tillhörande instagramkonto där det dagligen delas små korta 
hacks i videoformat för att göra trädgårdslivet enklare, roligare och mer hållbart. 

Idag pratar Filip om enkla, smarta saker man kan bygga själv i trädgården för att boosta den biologiska mångfalden. 
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Kunskapsscenen – lördag 2 april 
09.30 Tusen Trädgårdar 2022 – en fest i hela Trädgårdssverige. Gunnel Carlson, Studiefrämjandet och Riksförbundet 
Svensk Trädgård. Monica och Peter Knutsson, Trädgårdsamatörerna medverkar. 10.00 Pelargoner – blommorna 
med tusen ansikten. Anita Österlund, Svenska Pelargonsällskapet. www.pelargonsallskapet.com 

Kanske är det mångfalden som gjort pelargonerna så populära. Men det finns flera goda skäl att uppskatta dem. I det 
här föredraget får du bekanta dig med olika slags pelargoner både i ord och bild. 

Anita Österlund är sedan länge medlem i Svenska Pelargonsällskapet och är kontaktombud för sällskapet i 
Stockholms län. 

10.30 Frukt- och bärodling i Hemträdgården. Leif Blomqvist, Blomqvist plantskola AB. 
www.blomqvistplantskola.com  

Leif Blomqvist berättar om nya spännande frukt och bärsorter som du kan odla i din hemträdgård, även på balkong 

11.00 Gödsla alla dina växter med urin! Lise-Lotte Björkman, Riksförbundet Svensk Trädgård. 
www.svensktradgard.se 

Genom att använda vår egen urin för att gödsla våra växter sluter vi kretslopp i våra hem och trädgårdar. Det är en 
resurs vi alla har. Men hur gör man på bästa sätt och när och i vilka mängder kan urinen användas?  Ja vad innehåller 
den egentligen? Trädgårdsrådgivaren Lise-Lotte Björkman ger svar. Information finns även i Riksförbundet Svensk 
Trädgårds faktablad 27 Gödsling med urin som ni fritt kan ta del av på www.svensktradgard.org  

11.30 Våtbäddar. Peter Knutsson, Trädgårdsamatörerna. www.tradgardsamatorerna.se 

Våtbäddar! en odlingsmetod som möjliggör odling av växter som kanske kräver en svalare och något fuktigare miljö. 

12.00 Täckodla – hur gör man det? Börje Remstam, FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling. www.fobo.se  

Vid täckodling skapas ny jord hela tiden. Kolet som är i organiskt material blir kvar i jorden mycket mer än i annan 
odling. Klimatsmart helt enkelt. På sikt slipper man ogräs nästan helt, komposthantering ett minne blott, vattning blir 
ovanlig, gödsla behöver man inte göra och grävning blir helt onödig. 

Bild 29 sedan tidigare 

12.30 Varför är Saintpaulia världens mest populära krukväxt? Stina Ekman, Svenska Saintpauliasällskapet. 

Stina Ekman från Svenska Saintpauliasällskapet berättar varför denna växt är så älskad och spridd världen över. Du 
får lära dig hur du sköter den "afrikanska violen" 

13.00 Permakultur i praktiken. Margaretha Odberger, Permakultur i Sverige. www.permakultur.se  

13.30 Bin och getingar. Per Thunman, Stockholms Läns Biodlardistrikt. www.stockholm.biodlarna.se  

Skillnaderna är stora mellan bin och getingar på många sätt. Det gäller samhällen, hur man utfodrar sina 
generationer och uppdragning av kommande generationer. Här får du en inblick i deras värld. 

14.00 Giftfri gödsel och näring – så här gör du. Lena Israelsson, Koloniträdgårdförbundet. www.koloni.org  

De senaste åren har rester av växtgifter i gödsel och näringsprodukter förstört odlingar för tusentals fritidsodlare. 
Hur ska man göra om man inte litar på gödsel- och näringsprodukterna i handeln? Finns det några produkter som 
garanterat giftfria? Lena Israelsson berättar om näring du kan göra själv och vilka produkter hon vågar använda.  

Föredragshållare: Lena Israelsson, kolonist, journalist och författare inom odling. 

14.30 Beskärningsteorier, är de viktiga? Henrik Bodin, Riksförbundet Svensk Trädgård. www.svensktradgard.se 

Det går inte att läsa sig till hur man gör den optimala beskärningen av en växt. För det handlar om så mycket mer än 
datum och snittytor. Som duktig beskärare av växter måste man kunna läsa av växten. För beskärning handlar om att 
möta växten där den befinner sig. Unga växter ska formas med varsam hand. Vuxna växter ska bevaras och 
underhållas för att kunna leva länge. Och gamla växter ska avvecklas på ett värdigt sätt. Vi är vårdaren av växten. Följ 
med in trädgårdsrådgivaren Henrik Bodins hjärna och hör hur han tänker kring beskärning av olika växter. 
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15.00 Nyfiken på biodling. Per Lundblad, Stockholms Läns Biodlardistrikt. www.stockholm.biodlarna.se  

För dig som funderar på att börja med bin får du här tips och råd om hur du kommer igång. Vilken utrustning som 
kan behövas och vilka kunskaper du behöver. 

15.30 Fjärilar i trädgården. Jan Sjöstedt, Föreningen Sörmlandsentomologerna. 

16.00 40 års erfarenhet på 20 minuter. Mikael S Andersson, Tjörns trädgårdar. 

Jubilerande trädgårdsanläggarmästare Mikael S Andersson visar före- och efterbilder på trädgårdar han anlagt och 
hur han effektivt och lätt tagit bort park- och jätteslide sedan 1982. 

16.30 Hekla, en samnordisk rödbladig björk förädlad på Island. Thorsteinn Tómasson. 

Björksorten ’Hekla’ är framdragen inom förädlingsarbete på Island genom bruk av träd med ursprung från Island, 
Sverige, Finland och Norge. Sorten framodlas av Blomqvist plantskola i Finland genom vävnadskultur och således är 
alla träd av samma genotyp. ’Hekla’ är en ny samnordiska björk värd att stifta närmare bekantskap med!  

I föredraget belyses hur förädlingsarbetet med björk bidrar till insikten av hur man anpassar även andra trädslag till 
Islands särskilda mark samt miljöförhållanden. Samtidigt alstras sorter som blivit populära på Island.  

Föredragshållaren är Thorsteinn Tómasson, född i Uppsala 1945 och uppväxt i Island. Han studerade 
landbruksvetenskap vid Aberdeen Universitet, Skottland och vidare doktorandstudier inom växtförädling vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Han arbetade med förädling av vallväxter samt korn vid Landbrukets forskningsinstitut på 
Island och vidare som chef vid samma institut under drygt två decennier och avslutade sitt offentliga värv som 
direktör vid landbruksdepartementet. Thorsteinn var verksam inom nordiskt samarbete såsom stiftandet av Nordiska 
genbanken såväl som det nordiska samarbetet inom lantbruksforskning. Björkforskningen som var och förblir 
fritidsgöra i samarbete med många andra trädodlings entusiaster har fått ökad tyngd efter pensionering. 

17.00 En magnoliaträdgård i Uppland. Lennart Söderberg, Svenska Rhododendronsällskapet. www.rhododendron.se  

Lennart presenterar sin lyckade magnoliaodling i en trädgård som egentligen borde vara helt hopplös för magnolior. 
Och trädgården är i många avseenden en testträdgård för känsliga magnolior där olika odlingsbetingelser, jordtyper 
och härdighet har utvärderats.  

Trädgården ligger på en liten bergknalle, söder om Uppsala och består av berg med berghällar i dagen. En del av 
berget täcks av ett tunt jordlager och i skrevorna fanns ursprungligen lera och i botten alkaliskt grus. I väster finns på 
stenig morän, i öster dels ett litet område med kalklera samt en torr klipp-platå. I nordost finns en sluttning med 
sandjord och i nedtill i öster lerhaltig sandjord. I syd finns mycket torr moränjord. Samtliga jordar är näringsfattiga.  

 

 

Kunskapsscenen – söndag 3 april 
09.30 Tusen Trädgårdar 2022 – en fest i hela Trädgårdssverige. Gunnel Carlson, Studiefrämjandet och Riksförbundet 
Svensk Trädgård. Ewa och Sven Wåhlin, Trädgårdsamatörerna medverkar.   

10.00 Nypon – rosens andra blomning och vilka godsaker vi kan göra av dem i köket. Eva Böhlin-Andréasson, 
Svenska Rosensällskapet. www.svenskros.se 

10.30 Växter och miljö för pollinatörer. Lasse Hellander, Stockholms Läns Biodlardistrikt. 
www.stockholm.biodlarna.se  

Bjud in honungsbin, vildbin, humlor, fjärilar mm till din trädgård med växter som de gillar. Här får du tips och råd om 
vad som lockar mest. 

11.00 Är svavelpionen alltid gul? Hur smala blad har en dillpion? Helen Rundgren, Svenska Pionsällskapet. 
www.pionisten.se  

Bilder och fakta om arter och artnära pioner du kan ha i din trädgård.  

Helen Rundgren som är författare, vetenskapsjournalist, biolog och mångårig medlem av Pionsällskapet, beskriver sig 
själv som samlare, samlare av det mesta, varav en sak är artpioner. 

 

http://www.stockholm.biodlarna.se/
http://www.rhododendron.se/
http://www.svenskros.se/
http://www.stockholm.biodlarna.se/
http://www.pionisten.se/
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11.30 Pelargoner i Nationella genbanken – ny bok. Karin Persson, Pom och Nationella genbanken. www.slu.se/pom  

Nya boken "Pelargoner i Nationella genbanken - fönsterträd med kulturarv" presenterar de pelargoner som bevaras 
för framtiden i genbanken. Med Krukväxtuppropet kom det in många tips och bereättelser om de som odlat denna 
älskade krukväxt och de som fortsätter ta hand om dessa klenoder. 

12.00 Chilepeppar – hett i kök & trädgård. Jonas Borssén, Svenska Chilepeppar Föreningen. www.chilepeppar.com  

Följ med chileodlaren året runt – från frösådd via skörd till matlagningen. SCF:s ordförande Jonas Borssén berättar 
och bjuder på smakprov. 

12.30 Frukt- och bärodling i Hemträdgården. Leif Blomqvist, Blomqvist plantskola AB. 
www.blomqvistplantskola.com  

Leif Blomqvist berättar om nya spännande frukt och bärsorter som du kan odla i din hemträdgård, även på balkong 

13.00 Få blomstertidens fåglar att trivas i din trädgård. Eva Stenvång Lindqvist, Stockholms Ornitologiska förening. 
www.stof.nu  

Möt fågelarterna som hör blomstertiden till. Få tips om hur du kan få dem att komma till just din trädgård och rentav 
bosätta sig där. Eva Stenvång Lindqvist, fågelkännare, trädgårdsentusiast och författare till boken ”Fåglarnas 
trädgård”. Stockholms Ornitologiska Förening.  

13.30 Trädgård som konstverk. Ewa och Sven Wåhlin, Trädgårdsamatörerna. www.tradgardsamatorerna.se  

Med hjälp av olika verktyg, färger och redskap kan man liksom hobbymålaren forma sin trädgård enligt egna idéer. 
Här får ni följa våra och hur vi skapat trädgårdskonstverk i vår trädgård. 

14.00 Odla Dahlia – hur svårt ska det vara egentligen? Peter Szikriszt, Dahliaentusiasterna. 
www.dahliaentusiasterna.se  

Odla dahlior kan göras på många sätt. Här tipsar jag om enkla sätt och mer komplicerade. Välj det som bäst passar 
dina förutsättningar. Kom ihåg: Det finns inga måsten! 

14.30 Rosa rugosa och dess hybrider. Irene Nettelbrant, Svenska Rosensällskapet. www.svenskros.se 

Rosa rugosa - den ska vi tacka Thunberg för men det är hybriderna vi ska njuta av. 

15.00 Älskade tomater – tips och trix! Kenneth Nilsson, Koloniträdgårdförbundet. www.koloni.org 

Tomater och tomatodling är givande på så många olika sätt. Med lite nytänk går det att odla alla sina tomater på 
friland, utan växthus. Kenneth Nilsson maxar tomatodlingen genom att odla flera tomatplantor på höjden runt en 
påle. Ta del av hans idéer och fiffiga tips!  

Föreläsare: Kenneth Nilsson, kolonist och erfaren tomatentusiast 

15.30 Konsten att beskära. Eva Robild, Bonnier fakta. 

Beskärning av träd och buskar ska vara roligt, och med rätt kunskaper blir det just det! Eva Robild utgår ifrån ”varför” 
du ska beskära och berättar bland annat om uppbyggnadsbeskärning av unga träd och hur växterna regerar när du 
beskär vid olika tider på året.  

16.00 Trädgårdshacks för biologisk mångfald, 10 enkla åtgärder man kan fixa av sånt man har hemma. Filip 
Johansson, Projekt Rikare Trädgård. www.rikaretradgard.se  

Filip Johansson är IT-entreprenören som lämnade stadslivet för landet och har dykt djupt in i odling och biologisk 
mångfald. Han har skapat mobilappen gardenr och tillhörande instagramkonto där det dagligen delas små korta 
hacks i videoformat för att göra trädgårdslivet enklare, roligare och mer hållbart. 

Idag pratar Filip om enkla, smarta saker man kan bygga själv i trädgården för att boosta den biologiska mångfalden. 

 

Med reservation för ändringar! 

 

http://www.slu.se/pom
http://www.chilepeppar.com/
http://www.blomqvistplantskola.com/
http://www.stof.nu/
http://www.tradgardsamatorerna.se/
http://www.dahliaentusiasterna.se/
http://www.svenskros.se/
http://www.rikaretradgard.se/

