Träddagen 2016, 15-16 november i Stockholm
— Vård av kulturhistoriska trädmiljöer!
Träddagarna 2016 äger rum den 15-16 november i Stockholm på Norra Latin och kommer att ha som tema kulturhistorisk
viktiga miljöer och hur man arbetar med förnyelsen av dessa. Många gånger är dessa kulturhistoriska miljöer mycket komplexa och på grund av (eller tack vare) de höga kulturhistoriska värdena finns det även ett stort intresse från allmänheten
när åtgärder väl behöver genomföras.
Under dagen kommer vi att ha ett stort internationellt fokus
där talare från Danmark, Frankrike och USA deltar, men vi
kommer även få höra hur arbetet med renoveringen av Drottningholms alléer gick till (alla de internationella presentationerna kommer att ske på engelska). Presentationerna kommer
att handla om allt ifrån restaureringen av en allé på Fredensborg i Danmark och hur parkens träd nu sköts, till hur man i
Versailles arbetar med att återplantera parken efter en större
storm som drabbade parken hårt 1999. Vi får även följa utbytet av Drottningholms allé där vi under dag två även får chansen att besöka planteringarna och diskutera den pågående
skötseln. Till sist kommer Ed (Edward) Gillman från University of Florida att tala om hur vi ska tänka när det gäller beskärning av träd, vilket många gånger är av stor vikt för hur
träden i framtiden ska utvecklas.

Jag är säker på att denna konferens kommer att beröra många
inom vår bransch och att så många av er som möjligt har
chansen att komma till Träddagarna. Jag är även säker på att
det finns många inom andra branschen, exempelvis inom
Riksantikvarieämbetet som kommer att besöka konferensen,
vilket kan ge chansen till många intressanta möten!

Hoppas att vi ses i Stockholm den 15-16 november!
Johan Östberg, Ordförande Svenska Trädföreningen

Träddagen 2016,
15-16 november i Stockholm
— Vård av kulturhistoriska trädmiljöer!
Program— Förmiddag dag 1
Tider
8.00 - 8.45

Program
Registrering

Tider
13.00 – 13.15

Kaffe
Utställning utanför konferenslokalen.
8.45

9.00 – 9.45

13.15 – 13.45

Johan Östberg, Ordförande i Svenska
Trädföreningen hälsar välkommen
Föredragshållare
Christine Waage
Rasmussen, Landscape architect Slotts
& Kulturstyrelsen
Agency for Culture
and Palaces, Denmark

Ämne
Restoration of Brede
allé i Fredensborg,
2009-2013.

Frågor till föredragshållaren.

10.00 – 10.45

John Nørgaard,
Headgardner,
Slotts & Kulturstyrelsen

13.45 - 14.00
14.00 – 15.00

(Föredraget hålls på
engelska)

9.45 - 10.00

10.45 - 11.15

Program— Eftermiddag dag 1

Maintenance of trees
in the Royal Gardens
of Fredensborg and
Frederiksborg palace´s.

Agency for Culture
(Föredraget hålls på
and Palaces, Denengelska)
mark
Frågor till föredragshållaren.

12.00 - 13.00

Ämne
Pruning to reduce storm
damage:

Jacques Moulin,
Chief architect of
historic buildings,
France.

The restoration of the
Marble Trianon´s garden, in the park of Versailles

Comparing pruning
methods.

(Föredraget hålls på
engelska)
Frågor till föredragshållaren.

15.00 - 15.10

(Föredraget hålls på
franska, tolk översätter
till svenska, engelsk
sammanfattning finns på
papper)
Frågor till föredragshållaren.

15.15 - 15.45

Kaffe paus.
Utställning utanför konferenslokalen.

15.45 - 16.30

Paneldiskussion med dagens föredragshållare.

16.30 – 17.00

Dan Haubo, Trädgårdsingenjör,
f.d. Slottsträdgårdsmästare, Drottningholm

Utställning utanför konferenslokalen.
Edward (Ed) Gillman, Ph.D. Professor, Enviromental
Horticulture Department, IFAS, University of Florida

Föredragshållare
Edward (Ed) Gillman, Ph.D. Professor, Enviromental
Horticulture Department, IFAS, University of Florida

In charge of the Versailles` park restoration.

Paus med tillgång till frukt.

11.15 – 12.00

Program
Presentation av utställarna.

Presentation av dag 2.
Drottningholms
slottspark.

Training trees for the
long run:
It´s easier than you
might think.
(Föredraget hålls på
engelska)

Lunch
Utställning utanför konferenslokalen.

17.00

Slut på dag 1

18.30

Samling och kollegialträff inför middagen, Norra
Latin

19.00 - 22.00

Middag på Norra Latin.

Program— dag 2 Drottningholms Slottspark
Tider

Program

8.30 – 9.00

Registrering vid Déjeunersalongen, Drottningholm Slottsteatern
Kaffe

9.00 – 9.30

Föredragshållare

Ämne

Eva Lundgren

Välkommen och en kort presentation av Drottningholms Slottsteater.

Drottningholm slottsteatern
9.30 – 10.15

Lena Löfgren Uppsäll

Restaurering av lindalléerna i Drottningholmsparken under perioden 1987 – 2014.

Slottsparksarkitekt, Statens
Fastighetsverk, National property Board of Sweden.
10.15 - 10.30

Frågor till föredragshållaren.

10.45 – 12.00

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Besöksstationer i Drottningholms parken. Informationspersoner finns vid varje station.

Beskärning av gamla träd i historisk parkanläggning, exempel i
parken.

Klättringsworkshop i Drottningholmsparken
med instruktörer.

- Lindalléernas restaurering, 2
olika stationer.

Ed Gilman

Inriktar sig till verksamma arborister i första
hand.
Knut Foppe och Johan Pihl

- Beskärning av siktgator
(vistas), exempel vid Kina Slott
och i Engelska parken.
12.15-13.00

Lunch i Déjeunersalongen.

13.15 – 14.30

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Besöksstationer i Drottningholms parken. Informationspersoner finns vid varje station.

Beskärning av gamla träd i historisk parkanläggning, exempel i
parken.

Klättringsworkshop i Drottningholmsparken
med instruktörer.

- Lindalléernas restaurering, 2
olika stationer.

Ed Gilman

Inriktar sig till verksamma arborister i första
hand.
Knut Foppe och Johan Pihl

13.00 – 14.45

- Beskärning av siktgator
(vistas), exempel vid Kina Slott
och i Engelska parken.
Möjlighet att besöka Drottningholms slott. Hålls öppet under denna tid.

14.45 – 15.00

Avslutning och summering av Träddagarna 2016, Drottningholm Slottsteater.

Datum och plats:
Datum: 15-16 november 2016
Plats: Nor r a Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm,
Stockholm City Conference Center
Pris: 2 800 kr (Medlem), 3 600 kr (Icke medlem),
500 kr. (Studerande*), 3 400 kr (Medlemskap i trädföreningen och registreringsavgift). Alla pr iser är
exkl. moms
Sista dag för registrering: 31 oktober 2016
Boende: Runt om i Stockholm finns ett stor t antal
hotell och hostels i olika prisklasser. Våra föreläsare
kommer att bo på Scandic Grand Central. Vi har ett
specialpris på 1773 kr per natt, för att ta del av specialpriset använder ni koden: SLUCONF

För de som vill ha ett billigare alternativ har vi ett avtal med Castanea Old Town Hostel där ni får 15% rabatt och gratis lakan och handduk om ni anger Träddagarna vid bokningen.
Gå in på http://www.tradforeningen.org/ för registrering och mer information eller kontakta Dan Haubo
dan@taggen.se
Vi ser fram emot att träffa dig i Stockholm!
- Svenska Trädföreningen
* I studerandepriset ingår inte middagen dag 1.

