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Föredrag på Kunskapsscenen fredagen 31 mars under Nordiska 

Trädgårdar 30 mars - 2 april 2023 
 

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.  
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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. 

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. 

 

 

Med reservation för ändringar! 
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