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Alla föredrag på Kunskapsscenen Nordiska Trädgårdar 30 mars - 2 april 2023 

Kunskapsscenen – torsdag 30 mars 
09.30 Vårt arbete för den biologiska mångfalden. Bibbi Bonorden och Erik Hansson, Fritidsodlingens 
Riksorganisation. www.for.se  

I våra trädgårdar har vi stora möjligheter att hjälpa till med den biologiska mångfalden, som i sin tur underlättar vårt 
odlande och skapar en vackrare plats åt oss. Erik Hansson från Rikare trädgård ger några tips på vad som kan göras i 
trädgården och Bibbi Bonorden, expert på invasiva främmande växtarter, berättar om varför vissa växter anses vara 
ett hot mot den biologiska mångfalden. 

10.00 Detta vill odlarna veta. Ulf Nilsson, Fritidsodlingens Riksorganisation. www.for.se 

Varje år svarar FORs trädgårdsrådgivare på tusentals frågor från fritidsodlare över hela landet. Det ger oss en god 
inblick i vilka trädgårdsfrågor som engagerar. Under föredraget presenterar vi de vanligast förekommande frågorna 
under 2022, ger en kort överblick över ”nya” skadegörare som upptäckts i svenska trädgårdar, och avslutar med en 
framtidsspaning om frågor som vi tror kan bli viktiga för svensk fritidsodling under 2023. 

10.30 Att välja växter för torra lägen. Torsten Wallin, Riksförbundet Svensk Trädgård. www.svensktradgard.se 

Klimatförändringar pågår i världen, vilket gör att vissa delar får mer sommartorka än tidigare. Vid växtvalet är det 
viktigt att utgå från platsen och de givna förutsättningarna. Torsten Wallin är landskapsarkitekt med över 30 års 
erfarenhet av planering och gestaltning av växtligheten i parker, bostadsområden och villaträdgårdar. Han ger sina 
bästa tips på bra val av växter, med utgångspunkt från sin egen trädgård, som har ett torrt utmanande läge och brist 
på nederbörd.  

Riksförbundet Svensk Trädgård har gett ut särtrycket Växter för torra lägen med artiklar från Hemträdgården skrivna 
av Torsten Wallin.  

11.00 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.  

11.15 Utnämning av Årets koloniträdgårdsfrämjare. Gunnel Carlson och Marie Winter, Koloniträdgårdsförbundet. 
www.koloni.org  

Priset delas ut till föreningar eller kolonister som medverkat till att främja, uppmärksamma och sprida kunskap om 
kolonirörelsen samt värdet av odling och biologisk mångfald.   

Priset kan även delas ut till kommuner, stadsdelar och offentliga miljöer som värnar och planerar områden för odling 
samt stärker och bevarar koloniträdgårdarnas plats i samhället. 

11.30 Livet i underjorden. Ulrica Otterling och Ulf Nilsson, Koloniträdgårdsförbundet. www.koloni.org 

I en matsked jord finns det mer organismer än befolkningen på jorden. Här får du lära känna några av underjordens 
hjältar och får veta vad de gör där nere i mörkret som är så bra. Hur de omvandlar döda växter till näring och vad du 
kan göra för att hjälpa dem på traven. I gengäld få du en friskare och bättre jord och gör en viktig insats för den 
biologiska mångfalden. 

12.00 Nya fruktsorter för tufft klimat. Leif Blomqvist, Blomqvist plantskola AB. www.blomqvistplantskola.com  
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12.30 Trädprat – vad behöver man veta för att lyckas med träd i sin trädgård. Henrik Sjöman och Gustaf Klarin, Odla 
med P1.Kom och lyssna till Henrik och Gustaf som tillsammans diskuterar träd och trädplanteringar för privata 
trädgårdar. Henrik och Gustaf hörs annars i Odla med P1 där de tillsammans har diskuterat odlingsråd kring buskar 
och träd och där en del av dessa diskussioner kommer att återkomma på scen.  

Henrik Sjöman är lärare och forskare vid SLU Alnarp, Vetenskaplig Intendent vid Göteborgs Botaniska Trädgård samt 
forskare vid Royal Botanical Garden Kew i London.  

Gustaf Klarin är Vetenskaplig journalist vid Sveriges Radio och programledare för Odla med P1 

13.00 Spridning av vilda växter – på gott och ont. Gabriellle Rosenqvist, Svenska botaniska föreningen. 
www.svenskbotanik.se  

Mandelblom, kattfot och blå viol – nu trendar ängen på nytt. Man vad innehåller egentligen fröpåsarna som vi sår ut 
och vilka risker finns det med att sprida växter bortom deras egna barriärer? Svenska botaniska föreningen har tagit 
fram rekommendationer när det kommer till spridning av växtmaterial i naturliga miljöer.  

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

Praktiska råd och tips om lyckad rosodling. 

14.00 Trädgårdsfåglarna du inte visste att du hade. Eva Stenvång Lindqvist, Stockholms Ornitologiska Förening, 
StOF. www.stof.nu  

Det finns trädgårdsfåglar som ofta är mycket diskreta, men som mycket väl kan trivas i din trädgård. Möt 
gärdsmygen, den grå flugsnapparen, stenknäcken och andra ”doldisar”.  

Journalisten och författaren Eva Stenvång Lindqvist, som skriver om trädgårdens fåglar, berättar om deras hemliga liv 
och vad som kan locka dem närmare dig.   

14.30 Trädgårdar – genom årstider och ett förändrat klimat. Ulf Nordfjell, Norstedts förlag.  

Den internationellt välkände landskapsarkitekten Ulf Nordfjell har skapat många fantastiska trädgårdar och parker. 
När han nu presenterar tio nya skapelser är det med fokus inte bara på skönheten, utan också på hur parker och 
trädgårdar påverkas såväl av ett klimat i förändring som årstidernas växlingar. 

15.00 Utnämning av Årets guldgrävare. FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling. www.fobo.se  
Priset går till familjen Arvidsson, Borrabo Permakultur.  

15.05 Lita på mikrolivet i jorden! Ylva, Johan och Siri Arvidsson, Borrabo permakultur. www.borrabo.se 

De har byggt jord och matat våra växter i cirka en miljard år. Ylva Arvidsson berättar om de rön modern 
mikrobiologisk forskning har kommit fram till under de senaste 30 - 40 åren. Slipp rensa ogräs, släpp spaden, sluta 
gödsla! 

15.30 Årets trädgårdsbok firar 20-års jubileum. Mariana Vodovosoff och Jörgen Orback, Stockholms Gartnersällskap. 
www.gartnersallskapet.se    

Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 20-års jubilerar. Häng med på en kavalkad av vinnande trädgårdsböcker!  

16.00 Odla Dahlia – hur svårt kan det va? Peter Szikriszt, Dahliaentusiasterna. www.dahliaentusiasterna.se  

Peter visar odling av dahlior på olika nivåer – både enkla sätt och överkurs. 

16.30 Trädgårdsmästarinnor – hundra år av kamp för jämställd trädgårdsutbildning.  Inger Olausson och Boel 
Nordgren, Bokförlaget Arena.  

Om den krokiga och svårframkomliga vägen till likställda trädgårdsutbildningar för kvinnor och män, och om kvinnors 
kamp för att bli fullt ut accepterade som yrkesarbetande trädgårdsmästare.  

17.00 Potatis för hela året – mina favoritsorter. Hannu Sarenström i samarbete med Larsviken.Hannu berättar med 
inlevelse om utvalda potatissorter han testat i samarbete med Larsviken. Allt för skördeglädje som sträcker sig över 
hela odlingssäsongen. Från späda primörer till trogna vinterfavoriter som klarar både två och fem månaders lagring.  

I bästa fall kan du njuta av egenodlad potatis fram till nästa årsskörd! Färskpotatis skördas och tillagas i princip i 
samma stund, det är då man får det bästa resultatet. Men vissa sorter mognar och blir ännu godare vid inlagring 
medan andra förlorar på att åldras. En bra plan är att tänka igenom ett mat-år och välja sorter utifrån det.  

http://www.svenskbotanik.se/
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Kunskapsscenen – fredag 31 mars  
09.30 Potatis för hela året – mina favoritsorter. Hannu Sarenström i samarbete med Larsviken. 

Hannus utvalda potatissorter för skördeglädje som sträcker sig över hela odlingssäsongen. Från späda primörer till 
trogna vinterfavoriter som klarar både två och fem månaders lagring. I bästa fall kan du njuta av egenodlad potatis 
fram till nästa årsskörd! “Färskpotatis skördas och bör tillagas i princip i samma stund, det är då man får det bästa 
resultatet. Men vissa sorter mognar och blir ännu godare vid inlagring och andra förlorar på att åldras. En bra plan är 
att tänka igenom ett mat-år och välja sorter utifrån det.”  

10.00 Fåglar på Långholmens koloniområde. Anders Lennartsson, Stockholms Ornitologiska Förening, StOF. 
www.stof.nu  

Lite om de vanligaste, och några ovanligare fåglar, man kan möta på Långholmen i Stockholm. 

10.30 Nominerade till årets ört. Lisbeth Flising och Birgittha Hedin, Svenska Örtasällskapet. www.ortasallskapet.se   

11.00 Dahliaknölens resa – så produceras knölarna vi köper. Linnéa Boqvist, Svenska Dahliasällskapet. 
www.svenskdahlia.se  

Här kommer ni få en inblick in i hur de stora nederländska odlingarna odlar fram knölarna som vi sedan kan köpa på 
nätet eller i butik. Hur förökas dem, Odlas i miljoner ute på fälten, förvaras och därefter transporteras till oss och ut i 
världen. Linnea Boqvist driver Dahlias by Linn i Herrljunga.  

11.30 Att välja växter för torra lägen. Torsten Wallin, Riksförbundet Svensk Trädgård. www.svensktradgard.se 

Klimatförändringar pågår i världen, vilket gör att vissa delar får mer sommartorka än tidigare. Vid växtvalet är det 
viktigt att utgå från platsen och de givna förutsättningarna. Torsten Wallin är landskapsarkitekt med över 30 års 
erfarenhet av planering och gestaltning av växtligheten i parker, bostadsområden och villaträdgårdar. Han ger sina 
bästa tips på bra växtval med utgångspunkt från sin egen trädgård som har ett torrt utmanande läge och brist på 
nederbörd. Riksförbundet Svensk Trädgård har gett ut särtrycket Växter för torra lägen med artiklar från 
Hemträdgården skrivna av Torsten Wallin.  

12.00 Klimatsmart och miljövänlig odling. Sofia Martinell-Funch, Agroforestry Sverige. www.agroforestry.se  

Hur kan vi odla och hålla djur så att jorden binder mer kol från atmosfären, gör marken mer motståndskraftig mot 
klimatförändringar och ökar den biologiska mångfalden med mera.  

12.30 Detta vill odlarna veta. Ulf Nilsson, Fritidsodlingens Riksorganisation. www.for.se 

Varje år svarar FORs trädgårdsrådgivare på tusentals frågor från fritidsodlare över hela landet. Det ger oss en god 
inblick i vilka trädgårdsfrågor som engagerar. Under föredraget presenterar vi de vanligast förekommande frågorna 
under 2022, ger en kort överblick över ”nya” skadegörare som upptäckts i svenska trädgårdar, och avslutar med en 
framtidsspaning om frågor som vi tror kan bli viktiga för svensk fritidsodling under 2023. 

13.00 Dela dahliaknölar! Olof Ekblad, Svenska Dahliasällskapet. www.svenskdahlia.se  

En praktisk visning hur man kan dela en dahliaplanta. 

13.30 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 med i Svenska Pelargonsällskapet och är kontaktombud för sällskapet i Stockholms 
län.  

14.00 Livet i underjorden. Ulrica Otterling och Ulf Nilsson, Koloniträdgårdsförbundet. www.koloni.org 

I en matsked jord finns det mer organismer än befolkningen på jorden. Här får du lära känna några av underjordens 
hjältar och får veta vad de gör där nere i mörkret som är så bra. Hur de omvandlar döda växter till näring och vad du 
kan göra för att hjälpa dem på traven. I gengäld få du en friskare och bättre jord och gör en viktig insats för den 
biologiska mångfalden. 
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14.30 Hållbar trädgård – för framtiden. Frida Tollerz, Sällskapet Trädgårdsamatörerna. 
www.tradgardsamatorerna.se  

Klimatanpassning, odlingsbetingelser och lite ”fix och trix”, som återvinning inom den egna trädgården. Erfarenheter 
från ett långt trädgårdsliv av TrädgårdsFrida.  

15.00 Grönt Kulturarv - 10 års jubileum. Linnea Oskarsson och Karin Persson, Programmet för odlad mångfald, Pom. 
www.slu.se/pom   

Under varumärket Grönt kulturarv® har växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom, 
nu lanserats och saluförts under 10 år. Dags att sammanfatta dessa år men även blicka framåt! 

15.30 Cider av svenska äpplen och (päron). Tomas Netsborn, Sveriges Pomologiska Sällskap. www.svepom.se  

Vilka egenskaper hos äpplen och päron gör att de passar bra till cider?  Tomas bjuder på en genomgång av några 
vanliga svenska äppelsorter som fungerar bra för cidertillverkning.  

Tomas Netsborn är en entusiast som tillverkat cider för husbehov i snart 10 år och vunnit priser i SM i hantverkscider. 
Vill sprida kunskap om hantverkscider. Tomas är medlem i Svenska Ciderfrämjandet och styrelsemedlem i Sveriges 
Pomologiska Sällskap. 

16.00 Tillverkning av hantverkscider i hemmet. Mats Andersson, Sveriges Pomologiska Sällskap. www.svepom.se 

Mats går igenom utrustning som behövs och tillverkningens olika steg för att uppnå en god dryck av trädgårdens 
frukter och bär.  

Mats Andersson från Fågelviks trädgård tillverkar olika sorters cider från frukt odlad på gården som ligger i zon 7 
uppe i Jämtland. Gårdens Iscider och Perry har vunnit medaljer i cider-SM 2021 och 2022. Mats är styrelsemedlem i 
Sveriges Pomologiska Sällskap. 

16.30 Yrfän i trädgården – så får du småkrypen att trivas. Kajsa Mellbrand, Entomologiska föreningen i Sörmland. 
www.ento.se  

Om insekternas liv i våra trädgårdar, hur viktiga de är och hur du får dem att trivas.  

17.00 Drönarlarver, honung m.m. i matlagningen. Maj Östberg Rundquist, Stockholms Läns Biodlardistrikt. 
www.stockholm.biodlarna.se 

Vad bikupan kan bidra med i matlagningen. Hur du piffar upp dina maträtter med olika biprodukter. 

 

Kunskapsscenen – lördag 1 april   
09.30 Potatis för hela året – mina favoritsorter. Hannu Sarenström i samarbete med Larsviken. 

Hannus utvalda potatissorter för skördeglädje som sträcker sig över hela odlingssäsongen. Från späda primörer till 
trogna vinterfavoriter som klarar både två och fem månaders lagring. I bästa fall kan du njuta av egenodlad potatis 
fram till nästa årsskörd! “Färskpotatis skördas och bör tillagas i princip i samma stund, det är då man får det bästa 
resultatet. Men vissa sorter mognar och blir ännu godare vid inlagring och andra förlorar på att åldras. En bra plan är 
att tänka igenom ett mat-år och välja sorter utifrån det.”  

10.00 Itoh-pioner – pionvärldens tåliga primadonnor. Leena Liljestrand, Svenska Pionsällskapet. www.pionisten.se 

Om itoh-pioner, korsningar mellan en lukt- och en buskpion. Tåliga, pålitliga och kan odlas högt upp i landet. 
Blommorna finns från vitt till flerfärgat, från enkla till fyllda. 

10.30 Odla din mat – självhushållning på liten yta. Karin Jansson, FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling. 
www.fobo.se  

Även på en liten yta kan du odla din egen mat och på så sätt öka din matsäkerhet. 

Karin Jansson är redaktör för FOBOs medlemstidning Odlaren, hon arbetar också som lärare på Holma Folkhögskola. 

11.00 Introduktion till bonsai. Torsten Ryman, Svenska bonsaisällskapet. www.bonsaisallskapet.se   

Vad är egentligen en bonsai, vad kommer det från, hur skapar man en bonsai och hur sköter man dom. Medlemmar 
från Svenska Bonsaisällskapet berättar och visar inspirerande bilder på bonsaier. 
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11.30 Grönt Kulturarv - 10 års jubileum. Erik de Vahl, Programmet för odlad mångfald, Pom. www.slu.se/pom  

Under varumärket Grönt kulturarv® har växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom, 
nu lanserats och saluförts under 10 år. Dags att sammanfatta dessa år men även blicka framåt! 

12.00 Fråga våra trädgårdsrådgivare! Lise-Lotte Björkman och Henrik Bodin, Riksförbundet Svensk Trädgård och 
Fritidsodlingens Riksorganisation. www.tradgard.se  www.for.se      

Trädgårdsrådgivarna berättar om frågor de får i sitt dagliga jobb. Vissa vanliga och återkommande, andra udda och 
roliga medan andra ger ny kunskap både till rådgivarna, frågeställaren och Trädgårdssverige.  Och här kan du ställa 
dina egna frågor direkt till dem!  

12.30 Vårblommor i trädgårdslunden. Ulf Sill, Sällskapet Trädgårdsamatörerna. www.tradgardsamatorerna.se 

I skuggan av lövträd kan vi odla många spännande och vackra växter. Det är lätt att förtrollas och fascineras av de 
växter som kännetecknar ett woodland. 

13.00 Vackra rosor och nyttiga nypon. Eva Böhlin-Andréasson, Svenska Rosensällskapet. 
www.svenskarosensallskapet.se  

Vackra rosor och nyttiga nypon: Jag är intresserad av att ta tillvara det mesta av vad naturen kan ge. Speciellt 
intresse för rosor; att ha dem till lust och fägring, för doften, för historiken kring dess namn och ursprung men också 
för att kunna tillaga godsaker av både rosens kronblad och framför allt av rosens frukt d.v.s. nyponen som är ett 
riktigt superbär!  

13.30 Dahliaknölens resa – så produceras knölarna vi köper. Linnéa Boqvist, Svenska Dahliasällskapet. 
www.svenskdahlia.se  

Här kommer ni få en inblick in i hur de stora nederländska odlingarna odlar fram knölarna som vi sedan kan köpa på 
nätet eller i butik. Hur förökas dem, Odlas i miljoner ute på fälten, förvaras och därefter transporteras till oss och ut i 
världen. Linnea Boqvist driver Dahlias by Linn i Herrljunga.  

14.00 Fågelholkar – vanliga frågor om hur en bra holk ska vara och var man sätter upp den. Sören Lindén, 
Stockholms Ornitologiska Förening, StOF. www.stof.nu  

Hur högt ska man sätta en holk? Måste man rensa holkar? De här vanliga frågorna och många fler kommer vi tala om 
och även se bilder på holkar och dess fåglar. Vi får också lite fakta om de vanligaste fåglarna som häckar i holk och 
lite om deras häckningsbestyr. Ett föredrag för den som vill veta mer om sina holkar eller för den som planerar att 
sätta upp sina första holkar. 

14.30 Blåbärstry och andra hälsosamma bär. Leif Blomqvist, Blomqvist plantskola AB. 
www.blomqvistplantskola.com  

Plantskolisten Leif Blomqvist berättar utifrån sin gedigna kunskap om blåbärstry, som nu börjar bli vanligare i våra 
trädgårdar, och andra nyttiga bär vi kan odla.  

15.00 Den gåtfulla damaskenerrosen. Håkan Kjellin, Svenska Rosensällskapet.  www.svenskarosensallskapet.se  

Hur länge har damaskenerrosen funnits i Europa och varifrån kommer den? Många frågor och få säkra svar. Litet 
säkrare kan man vara när det gäller rosens avkomma, nämligen de synnerligen odlingsvärda portlandrosorna. 

15.30 Bonusväxter! Nyttiga och goda som frodas helt utan skötsel i din trädgård. Rose Wilkingson, Svenska 
Örtasällskapet. www.ortasallskapet.se 

Drömmer vi inte om växter som sköter sig själva helt och hållet? Tåliga växter som vi inte behöver så, gallra, vattna, 
ge näring eller ogräsrensa och som frodas i både regn och torka?  Samtidigt som de är goda, nyttiga och kan skördas 
hela säsongen. Bonusväxter – vad är detta? 

16.00 Livet i underjorden. Ulrica Otterling och Ulf Nilsson, Koloniträdgårdsförbundet. www.koloni.org  

I en matsked jord finns det mer organismer än befolkningen på jorden. Här får du lära känna några av underjordens 
hjältar och får veta vad de gör där nere i mörkret som är så bra. Hur de omvandlar döda växter till näring och vad du 
kan göra för att hjälpa dem på traven. I gengäld få du en friskare och bättre jord och gör en viktig insats för den 
biologiska mångfalden. 
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http://www.tradgardsamatorerna.se/
http://www.svenskarosensallskapet.se/
http://www.svenskdahlia.se/
http://www.stof.nu/
http://www.blomqvistplantskola.com/
http://www.svenskarosensallskapet.se/
http://www.ortasallskapet.se/
http://www.koloni.org/
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16.30 Skogsträdgården – den hållbara & ätbara trädgården. Mireille Lewis, Permakultur i Sverige. 
www.permakultur.se  

Drömmer du om en prunkande ätbar trädgård med härlig avkastning på perenna grönsaker, frukter, nötter och bär, 
en trädgård som samtidigt gynnar den biologiska mångfalden både i och över jord? 

Skogsträdgården är platsen för odlare som vill satsa på ätbara perenner och odla i flera nivåer i samklang med 
naturen. Låt dig inspireras av skogsträdgårdens alla möjligheter och hur vi skapar den. 

17.00 Botaniska trädgårdspodden. Åsa Krüger och Stina Weststrand, Göteborgs botaniska trädgård 

Häng med till Botaniskas skattkammare! I podden diskuteras vetenskap, kulturhistoria och botanik. Tillsammans med 
gäster dyker programledarna ner i olika delar av växternas fascinerande värld.  

Under Nordiska trädgårdar är temat orkidéer, lökväxter och knölkallor. Något som dessa växter har gemensamt är att 
de alla är "monokottar" – monokotyledoner. När de utvecklas har de ett hjärtblad till skillnad från majoriteten av 
världens växter som har två – dikotyledonerna. Monkottarna har en spännande historia, både evolutionärt och i 
Göteborgs botaniska trädgård.  

Botaniska trädgårdspodden görs av Göteborgs botaniska trädgård. Programledare är Åsa Krüger och Stina 
Weststrand som båda arbetar som vetenskapliga intendenter i trädgården. Botaniska trädgårdspodden hittar du där 
poddar finns och på botaniska.se/podd. 

 

Kunskapsscenen – söndag 2 april 
09.30 Blåbärstry och andra hälsosamma bär. Leif Blomqvist, Blomqvist plantskola AB. 
www.blomqvistplantskola.com  

Plantskolisten Leif Blomqvist berättar utifrån sin gedigna kunskap om blåbärstry, som nu börjar bli vanligare i våra 
trädgårdar, och andra nyttiga bär vi kan odla.  

10.00 Vilken är årets ört 2023? Efva Kinnerfors, Svenska Örtasällskapet. www.ortasallskapet.se 

Svenska Örtasällskapet avslöjar vilket växt som utses till årets ört 2023. 

10.30 Zonarticpelargoner. Lena och Morgan Fredriksson, Svenska Pelargonsällskapet. www.pelargonsallskapet.com  

Vi berättar om zonartics och ger råd om skötsel för dessa pelargoner. 

11.00 Livet i underjorden. Ulrica Otterling och Ulf Nilsson, Koloniträdgårdsförbundet. www.koloni.se  

I en matsked jord finns det mer organismer än befolkningen på jorden. Här får du lära känna några av underjordens 
hjältar och får veta vad de gör där nere i mörkret som är så bra. Hur de omvandlar döda växter till näring och vad du 
kan göra för att hjälpa dem på traven. I gengäld få du en friskare och bättre jord och gör en viktig insats för den 
biologiska mångfalden. 

11.30 Hur du lyckas få biologisk mångfald i trädgården – med exempel från min egen. Kjell Antonsson, 
Entomologiska föreningen i Östergötland. www.ento.se  

Med egna exempel så får åhörarna direkta tips på hur man ökar mångfalden i trädgården. 

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

Jonas Borssén, ordförande i SCF, visar och berättar om chilepeppar i odling, skörd och matlagning.  

12.30 Odla kallt – så och skörda året runt. Theres Lundén och Johannes Wätterbäck alias Farbror Grön, Bonnier 
Fakta.  

När vi odlar kallt härmar vi naturen. Vi låter frön ligga i kall jord och gro när de behagar. Det mesta av allt vi odlar 
under en säsong – grönsaker, sommarblommor, tvååriga blommor och perenner – sår vi under vintern eller 
kallvåren. Fördelarna är många: vi sparar tid men också plats och energi, då vi inte behöver förkultivera plantor 
inomhus på våren. Kallsådda växter vänjer sig vid utomhusklimatet redan från start och blir kompakta och otroligt 
livskraftiga. På sommaren sår vi nya växter som kommer ge oss njutning under höst och vinter då det åter blir kallt 
ute. 

http://www.permakultur.se/
http://www.blomqvistplantskola.com/
http://www.ortasallskapet.se/
http://www.pelargonsallskapet.com/
http://www.koloni.se/
http://www.ento.se/
http://www.chilepeppar.com/
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Frosttåliga grödor och blommor får alltså stå kvar på sin växtplats så länge som de klarar. Fler grödor än man tror kan 
även övervintra och ge skörd under nästa säsong. Att odla kallt förlänger odlingssäsongen så att början och slutet 
möts någonstans mitt i vintern. I stället för att så och skörda under några få månader, sår och skördar vi året om.” 

13.00 Vårkollen – en tidigare vår i en varmare värld? Mora Aronsson, Svenska botaniska föreningen. 
www.svenskbotanik.se  

Kan dina observationer av vårtecken hjälpa forskare se påverkan av klimatförändringar? 
Medborgarforskningsprojektet Vårkollen har pågått sedan 2015 och man kan redan se förändringar i vår flora 
jämfört med liknande experiment för hundra år sedan. 

13.30 Nyfiken på biodling. Per Lundblad, Stockholms Läns Biodlardistrikt. www.stockholm.biodlarna.se 

Vilka krav ställs och var kan man biodla? 

14.00 Bland POM-rosor och fröplantor i min rosenträdgård. Irene Nettelbrant, Svenska Rosensällskapet.  
www.svenskarosensallskapet.se  

14 år med POM, Programmet för odlad mångfald, har inte passerat obemärkt varken i mitt hjärta eller i mina 
rabatter. 

14.30 Välkommen till rhododendronens vackra värld! Bengt Karlsson, Svenska Rhododendronsällskapet. 
www.rhododendron.se 

Presentation av olika arter och hybrider av rhododendron med fokus på blommorna. 

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

Börje Remstam har täckodlat i över 40 år. Han delar med sig av sina bästa tips. Börje har tidigare varit ordförande i 
FOBO Förbundet Organisk-Biologisk Odling.   

15.30 Årets trädgårdsbok firar 20-års jubileum. Mariana Vodovosoff och Jörgen Orback, Stockholms Gartnersällskap. 
www.gartnersallskapet.se    

Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 20-års jubilerar. Häng med på en kavalkad av vinnande trädgårdsböcker!  

16.00 Potatis för hela året – mina favoritsorter. Hannu Sarenström i samarbete med Larsviken. 

Hannus utvalda potatissorter för skördeglädje som sträcker sig över hela odlingssäsongen. Från späda primörer till 
trogna vinterfavoriter som klarar både två och fem månaders lagring. I bästa fall kan du njuta av egenodlad potatis 
fram till nästa årsskörd! “Färskpotatis skördas och bör tillagas i princip i samma stund, det är då man får det bästa 
resultatet. Men vissa sorter mognar och blir ännu godare vid inlagring och andra förlorar på att åldras. En bra plan är 
att tänka igenom ett mat-år och välja sorter utifrån det.”  

16.30 Trädgårdshacks för en egen liten plantskola. Gynna inhemska växter och biologisk mångfald. Filip Johansson, 
GardenR och Projekt Rikare Trädgård. www.rikaretradgard.se  

Filip Johansson grundade trädgårdsappen GardenR för att göra trädgårdslivet enklare, roligare och mer hållbart. 
Siktet är inställt på att bli en plattform som gynnar biologisk mångfald och engagerar entusiaster som gillar att odla 
och vara klimatsmarta.  

 

Med reservation för ändringar! 

 

 

http://www.svenskbotanik.se/
http://www.stockholm.biodlarna.se/
http://www.svenskarosensallskapet.se/
http://www.rhododendron.se/
http://www.fobo.se/
http://www.gartnersallskapet.se/
http://www.rikaretradgard.se/

