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Föredrag på Kunskapsscenen torsdagen 30 mars under Nordiska 

Trädgårdar 30 mars - 2 april 2023 
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  

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.  
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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.  

 

Med reservation för ändringar! 
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