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Föredrag på Kunskapsscenen söndagen 2 april under Nordiska 

Trädgårdar 30 mars - 2 april 2023 
 

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. 

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? 
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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! 
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