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PROGRAM

Kunskapsscenen
Torsdag 31 mars
09.30 Giftig näring – om bekämpningsmedelsrester i gödsel

Resultat från FORs undersökning och vad detta betyder för odlingssäsongen 2022
Ulf Nilsson, Fritidsodlingens Riksorganisation

10.00 Svensk torv – om odlarglädje förpackad i påse

Varför är torven dominerande i de jordpåsar som finns i affären och varför är den ifrågasatt.
Pia Holmberg, Branschföreningen Svensk Torv

10.30 Giftfri gödsel och näring – så här gör du

Hur ska man göra om man inte litar på gödsel- och näringsprodukterna i handeln?
Lena Israelsson, Koloniträdgårdförbundet

11.00 Utnämning av Årets koloniträdgårdsfrämjare
Gunnel Carlson och Örjan Sjödin, Koloniträdgårdsförbundet

11.15 Utnämning av Svensk Trädgårds Eldsjäl

Gunnel Carlson och Inger Ekrem, Riksförbundet Svensk Trädgård

11.30 Svensk Trädgårdshistoria – förhistoria och medeltid

I första bandet av ett trebandsverk presenteras den äldsta av den svenska trädgårdshistorien.
Anna Andreasson Sjögren, Jens Heimdahl och Matti Wiking Leino, Kungliga Vitterhetsakademien

12.00 Vad är Agroforesty?

Fördelar av att samodla med vedartade växter och de olika agroforestrysystemen.
Sofia Martinell-Funch, Agroforestry Sverige

12.30 Vilken är din favoritört? Kandidater till Årets ört 2022
Lisbeth Flising och Birgittha Hedin, Svenska Örtasällskapet

13.00 Hälsosamma bär som även är favoriter i köket
Råd om odling och tillredning av trädgårdens bär.
Leif Blomqvist och Nina Forsman, Sveriges Pomologiska Sällskap

13.30 Underbara kålrötter

Matti Leino, Kålrotsakademien
Lär dig om de bästa sorterna, odlingstips och nya användningssätt
för en legendarisk rotfrukt.

Med reservation för eventuella ändringar.
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Torsdag 31 mars forts.
14.00 De vilda pionernas resa till trädgården

Helen Rundgren, Svenska Pionsällskapet
Många uppskattar pioner med ett artnära ursprung. men vad är en art?
Vad är en färgvariant och vad är en hybrid?

14.30 Så här vill jag ha det – när rosen själv får bestämma
Praktiska råd om en lyckad rosodling.
Lars-Gunnar Lindberg, Svenska Rosensällskapet

15.00 Utnämning av Årets guldgrävare: Åke Truedsson
FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling

15.05 Ät och odla din hälsa

Växtriket har massor att bjuda oss på för en god hälsa. Åke Truedsson

15.30 Dela dahliaknölar!

Olof Ekblad, Svenska Dahliasällskapet
Praktiska råd om hur du delar dina dahliaknölar.

16.00 Vårt gröna kulturarv – Pom berättar om fyra nya böcker.

Erik de Vahl och Linnea Oskarsson, Pom och Nationella genbanken
Lär känna några av de trädgårdsväxter som finns bevarade i genbanken i Alnarp.

16.30 Rosarvet i Nationella genbanken

En presentation av Rosuppdragets arbete med att inventera äldre rosor och roshistorier från trädgårdar i
hela landet.
Lars-Åke Gustavsson, Pom och Nationella genbanken

17.00 Pelargoner i Nationella genbanken

Presentation av de pelargoner som bevaras för framtiden i genbanken.
Karin Persson, Pom och Nationella genbanken

Med reservation för eventuella ändringar.

Kunskapsscenen PROGRAM
A01:41

FREDAG 1 APRIL
09.30 Gamla trädgårdar och mästare i nya händer

Hur ska vi förvalta äldre trädgårdar och förhålla oss till tidigare trädgårdskunskaper. André Strömqvist och
Gunnel Carlson

10.00 Klarar trädgården extremväder?

Lär dig att ta hand om skyfall och spara vattenmängderna till torrperioderna. Henrik Bodin, Riksförbundet
Svensk Trädgård

10.30 Mat från skogsträdgården

Inspireras av en odlingsteknik som har fått allt mer plats i trädgårdar och offentliga miljöer - skogsträdgården. Philipp Weiss, Sveriges Pomologiska Sällskap

11.00 Invasiva främmande växtarter i trädgården – vad gäller och vad ska vi göra?

Lär dig upptäcka dessa växter så tidigt som möjligt för att snabbt kunna bekämpa dem. Henrik Morin och
Bibbi Bonorden, Fritidsodlingens Riksorganisation

11.30 Dags att pyssla med pelargonerna

Lär dig beskära och plantera om pelargonerna efter vintern och få tips om hur man tar sticklingar på bästa
sätt. Lena och Morgan Fredriksson, Svenska Pelargonsällskapet

12.00 Rosarvet i Nationella genbanken

En presentation av Rosuppdragets arbete med att inventera äldre rosor och roshistorier från trädgårdar i
hela landet. Lars-Åke Gustavsson, Pom och Nationella genbanken.

12.30 Älskade tomater – tips och trix!

Med lite nytänk går det att odla alla sina tomater på friland, utan växthus. Ta del av idéer och fiffiga tips!
Kenneth Nilsson, Koloniträdgårdförbundet

13.00 Lundens juveler – växter du inte visste fanns

Ulf är en mycket skicklig odlare av lundväxter och har samlat på sig cirka 2 000 utsökta växter från världens
alla hörn. Ulf Sill, Trädgårdsamatörerna

13.30 Päron – mer än bara omogna Conference!

Varje trädgård borde ha ett päronträd, användningsområdet är minst lika stort som hos andra frukter. Per
Djervf Notklev, Sveriges Pomologiska Sällskap

14.00 Fotografera dina dahlior

Få tips om färger, ljus, komposition och enkel fotoutrustning för att föreviga dina dahlior. Karin Edlund,
Svenska Dahliasällskapet

Med reservation för eventuella ändringar.
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FREDAG 1 APRIL FORTS.
14.30 Svensk torv – om odlarglädje förpackad i påse

Varför torven är så dominerande i de jordpåsar som finns i affären och varför är den ifrågasatt. Pia Holmberg, Branschföreningen Svensk Torv

15.00 Odla mer blåbär!

I alla trädgårdar finns det plats för några blåbärsbuskar. Tips för hur du lyckas med din odling. Elisabeth
Martinsson, Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation

15.30 Levande jord

Hur blir min jord levande? Vad gör alla organismer i jorden och hur kan man dra nytta av dom i sin odling?
Marek Rolenec, FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling

16.00 Skapa bra insektsmiljöer i trädgården

Praktiska tips på hur vi får insekterna att trivas i våra trädgårdar. Kajsa Mellbrand,
Sörmlandsentomologerna

16.30 Fåglar i och runt Långholmens koloniförening

Vanliga och ovanliga fåglar på Långholmen i Stockholm. Anders Lennartsson, Stockholms Ornitologiska
Förening

17.00 Trädgårdshacks för biologisk mångfald

10 enkla tips man kan fixa av sånt man har hemma. Filip Johansson, Projekt Rikare Trädgård

Med reservation för eventuella ändringar.
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LÖRDAG 2 APRIL
09.30 Tusen Trädgårdar 2022 – en fest i hela Trädgårdssverige

Gunnel Carlson, Riksförbundet Svensk Trädgård. Monica och Peter Knutsson, Trädgårdsamatörerna

10.00 Bin och getingar

En inblick i bina och getingarnas värld. Per Thunman, Stockholms Läns Biodlardistrikt

10.30 Frukt- och bärodling i Hemträdgården

Nya spännande frukt- och bärsorter som du kan odla i din trädgård och även på balkongen. Leif Blomqvist,
Blomqvist plantskola AB

11.00 Gödsla alla dina växter med urin!

En resurs vi alla har, men hur gör man på bästa sätt? Lise-Lotte Björkman, Riksförbundet Svensk Trädgård

11.30 Våtbäddar

En odlingsmetod som möjliggör odling av växter som kräver en svalare och något fuktigare miljö. Peter
Knutsson, Trädgårdsamatörerna

12.00 Täckodla – hur gör man?

Bli av med ogräs, gör vattningen ovanlig, sluta gödsla och gör grävningen helt onödig. Börje Remstam,
FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling

12.30 Varför är Saintpaulia världens mest populära krukväxt?

Älskad och spridd världen över. Här får du lära dig hur du sköter den ”afrikanska violen”. Stina Ekman,
Svenska Saintpauliasällskapet

13.00 Permakultur i praktiken

Margaretha Odberger, Permakultur i Sverige

13.30 Pelargoner – blommorna med tusen ansikten

Här får du bekanta dig med olika slags pelargoner både i ord och bild. Anita Österlund, Svenska Pelargonsällskapet

14.00 Giftfri gödsel och näring – så här gör du.

Hur ska man göra om man inte litar på gödsel- och näringsprodukterna i handeln? Lena Israelsson, Koloniträdgårdförbundet

14.30 Beskärningsteorier, är de viktiga?

Beskärning handlar om mer än datum och snittytor. Lär dig läsa av växten och
möta växten där den befinner sig. Henrik Bodin, Riksförbundet Svensk Trädgård

Med reservation för eventuella ändringar.
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LÖRDAG 2 APRIL forts.
15.00 Nyfiken på biodling

För dig som funderar på att börja med bin får du här tips och råd om hur du kommer igång. Per Lundblad,
Stockholms Läns Biodlardistrikt

15.30 Fjärilar i trädgården

Jan Sjöstedt, Föreningen Sörmlandsentomologerna

16.00 40 års erfarenhet på 20 minuter

Se före- och efterbilder på trädgårdar som Mikael har anlagt och hur han effektivt tagit bort park- och jätteslide. Mikael S Andersson, Tjörns trädgårdar

16.30 Hekla, en samnordisk rödbladig björk förädlad på Island

Hur förädlingsarbetet med björk ger insikter om hur man anpassar även andra trädslag till Islands särskilda
förhållanden. Thorsteinn Tómasson

17.00 En magnoliaträdgård i Uppland

Lyckad magnoliaodling på ett ”hopplöst” ställe. Lennart Söderberg, Svenska Rhododendronsällskapet

Med reservation för eventuella ändringar.
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Söndag 3 APRIL
09.30 Tusen Trädgårdar 2022 – en fest i hela Trädgårdssverige

Gunnel Carlson, Riksförbundet Svensk Trädgård. Ewa och Sven Wåhlin, Trädgårdsamatörerna

09.50 Årets ört 2022.

Valet av årets ört 2022 presenteras. Lisbeth Flising och Birgittha Hedin, Svenska Örtasällskapet

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

10.30 Växter och miljö för pollinatörer

Bjud in honungsbin, vildbin, humlor och fjärilar till din trädgård med växter som de gillar. Lasse Hellander, Stockholms Läns Biodlardistrikt

11.00 Är svavelpionen alltid gul? Hur smala blad har en dillpion?

Bilder och fakta om arter och artnära pioner du kan ha i din trädgård. Helen Rundgren, Svenska Pionsällskapet

11.30 Pelargoner i Nationella genbanken

Presentation av de pelargoner som bevaras för framtiden i genbanken. Karin Persson, Pom och Nationella
genbanken

12.00 Chilepeppar – hett i kök & trädgård

Följ med chileodlaren året runt – från frösådd via skörd till matlagningen. Jonas Borssén, Svenska Chilepeppar Föreningen

12.30 Frukt- och bärodling i Hemträdgården

Nya spännande frukt- och bärsorter som du kan odla i trädgården och även på balkongen. Leif Blomqvist,
Blomqvist plantskola AB

13.00 Få blomstertidens fåglar att trivas i din trädgård

Möt fågelarterna som hör blomstertiden till. Få tips om hur du kan få dem att bosätta sig i din trädgård. Eva
Stenvång Lindqvist, Stockholms Ornitologiska förening

13.30 Trädgård som konstverk

Med hjälp av olika verktyg, färger och redskap kan man forma sin trädgård enligt egna idéer. Ewa och Sven
Wåhlin, Trädgårdsamatörerna

Med reservation för eventuella ändringar.
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Söndag 3 APRIL FORTS.
14.00 Odla Dahlia – hur svårt ska det vara egentligen?

Här får du tips om enkla odlingssätt och mer komplicerade. Välj det som bäst passar dina förutsättningar.
Peter Szikriszt, Dahliaentusiasterna

14.30 Rosa rugosa och dess hybrider
Rosa rugosa - den ska vi tacka Thunberg för men det är hybriderna vi ska njuta av. Irene Nettelbrant, Svenska Rosensällskapet

15.00 Älskade tomater – tips och trix!

Med lite nytänk går det att odla alla sina tomater på friland, utan växthus. Ta del av idéer och fiffiga tips!
Kenneth Nilsson, Koloniträdgårdförbundet

15.30 Konsten att beskära

Beskärning av träd och buskar ska vara roligt, och med rätt kunskaper blir det just det!

16.00 Trädgårdshacks för biologisk mångfald

10 enkla åtgärder man kan fixa av sånt man har hemma. Filip Johansson, Projekt Rikare Trädgård

Med reservation för eventuella ändringar.

