
Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

Tel: 010-160 80 00, Bokning: 010-160 80 01
info@stiftsgardenrattvik.se • www.stiftsgardenrattvik.se

Kursavgift:  2 995 kr

Kostnad för kost & logi tillkommer:
Enkelrum med dusch & wc 2 080 kr
Enkelrum med wc (dusch i korridor) 1 840 kr
Dubbelrum med dusch & wc 1 840 kr /person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 1 325 kr 

Upplysningar: 
Stiftsgården, tel 010-160 80 00 vxl, 
program@stiftsgardenrattvik.se 

Anmälan senast 30 augusti (i mån av plats anmälan senare)  
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress!

Samåkning
Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa hållbart.   
Samåk i bil eller ta tåget. Mer information finns på bekräftelsen  
du får en månad före din planerade vistelse hos oss. 

Med reservation för ändringar.

VÄSTERÅS STIFT

Avbokningsregler 
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi enligt 
nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. Vid uppvisande av läkarintyg 
debiteras endast kursavgift.
  Kursavgift Kost/logi
28-15 dagar före kursstart 50 % --
14-0 dagar före kursstart 100 % 50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa arrangemang.
Betala gärna i förskott till vårt Bg 470-0050.

Foto: Privat

Trädvård, mer än 
bara beskärning?

Del 1

Kurserna vänder sig till dig som praktiskt vårdar träd  
och till dig som har ansvar för förvaltningen av dem.
Stiftsgården Rättvik 30 september - 1 oktober 2019



Tisdag 1 oktober
08.00 Mässa
08-09.30 Frukost
09.30 Ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
 - Hur kan vi maximera nyttan av träden, kyrkans ansvar  
 att uppfylla nationella miljömålen.
10.30 Kaffe/te
11.00 Behöver vi trädvårdsplaner och hur ska vi i så fall ha  
 nytta av dem?
 - Hur ska vi få bäst nytta av en trädvårdsplan och hur ska  
 vi använda den, ekonomi, vem ska uppdatera den och  
 räcker det med bara en plan? 
12.00 Bön mitt på dagen och lunch
13.00 Ska vi sköta trädvården i egen regi eller ska vi anlita  
 extern hjälp? 
 - Har vi tid att sköta våra träd, vet vi vad som behöver  
 göras, varför och när åtgärder ska utföras, räcker vår  
 kompetens? 
14.00 Sammanfattning, tid för avslutande frågor och utvärdering
15.00 Kaffe och hemfärd

Kursbevis utfärdas.

Kursledaren Tobias Fischer
är verksam arborist sedan 1998 
och driver sedan 2011 Träd-
specialisten. Tobias har mångårig 
erfarenhet både som klättrande 
och konsulterande arborist. Detta 
inkluderar praktiska och strategiska 
erfarenheter av trädskötsel från 
både entreprenad- och beställar-
sidan genom anställningar på olika 
arborist- och trädgårdsföretag 
samt på Kyrkogårdsförvaltningen 
i Borlänge och kommunala förvalt-
ningsbolaget Borlänge Energi. 

Foto: Privat

Stiftsgården bjuder in till del 1 av två fristående och kombinerbara 
utbildningar om trädvård. I del 1 lyfter vi frågan om förvaltning av 
kyrkans trädkapital till ett övergripande plan. 
Deltagarna bör ha någon erfarenhet av trädvård. Kursdagarna 
innehåller föreläsningar, diskussioner och praktiska moment både 
inne och ute och berör inte bara kyrkogården utan även andra träd 
som finns i Svenska kyrkans ägo. 
Del 2 ger en grundutbildning i praktisk skötsel genom trädets livscykel. 
Kommande kursdatum: del 1 den 11-12 mars och del 2 den 12-13 mars 2020.

Del 1 - Förvaltning av kyrkans trädkapital
Måndag 30 september
09.30 Kaffe och smörgås 
10.00 Välkommen och information
10.15 Hur ska vi göra och tänka runt beskärning av träden   
 och hur tar vi dem från att vara nyplanterade till att   
 bli funktionella, vackra, långlivade och säkra träd. 
 - Från plantering av rätt träd på rätt plats till beskärning   
 för att fylla sin funktion och när måste vi ta ner dem?   
 Med rätt insats vid rätt tillfälle ökar värdet på våra träd   
 och framtida kostnader minskar. 
12.00 Bön mitt på dagen och lunch
13.00 Promenad bland närbelägna träd
13.30 Hur undviker vi konflikter mellan träd och    
 verksamheter på kyrkogården. 
 - Rationell drift av kyrkogården, gravgrävning, gravskötsel,   
 begravningslagen, kulturmiljö- och kulturminneslagen.
14.30 Kaffe/te
15.00 Att hantera riskträd och hur upptäcker vi dem.
 - Metoder och förhållningssätt.
16.00 Kyrkogårdens träd ur ett historiskt perspektiv och   
 lagstiftning som skyddar dem.
 - Träden som historieberättare, biotopskyddslagen,    
 artskyddsförordningen, miljöbalken 12 kap §6
17.00 Middag
18.00 Workshop och tid att dela erfarenheter
19.00 Fri tid
20.00 Aftonbön och ostbricka


