
Trädvård, mer än bara 
beskärning?

Del 2

Kursen vänder sig till dig som praktiskt vårdar träd
och till dig som har ansvar för förvaltningen av dem.

Stiftsgården Rättvik 2-3 juni 2021
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”Med 20 års samlade erfarenheter av trädvård har jag som arborist lärt mig 
att förvaltare av träd och de som beskär måste få en bättre grundläggande 
kunskap och förståelse för varför, när och hur träd ska beskäras. Många 
beskärningar utförs alldeles för sent och skadar träden. Med bättre kunskap 
kan mycket arbetstid och pengar sparas och stora värden förvaltas på ett 
bättre sätt!”

Tobias Fischer, Certifierad Arborist

Stiftsgården bjuder in till del 2 av två utbildningar om trädvård. Del 2 har 
fokus på vikten av ett långsiktigt och hållbart perspektiv på varför vi beskär 
träd och hur vi ska göra. På teoretisk grund och med praktiska exempel rätar 
vi ut frågetecken och skapar en mycket god kunskapsbas för bättre skötsel 
av träden på kyrkogården.

Denna del bygger vidare på del 1, som du därför ska ha gått för att få del-
ta. Deltagarna bör ha någon erfarenhet av trädvård. Vi varvar föreläsningar 
med diskussioner, praktiska exempel och erfarenhetsutbyte. Kursen börjar kl 
16.00 på onsdagen och avslutas med kaffe kl 15 på torsdagen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och reserverar oss för ändringar p g a pandemin. 
Deltagarantalet är i dagsläget kraftigt begränsat. Först till kvarn gäller.

Välkommen!

Onsdag 2 – torsdag 3 juni 2021
Plantering, växtbäddar, vattning och skötsel 
under etableringen.Vad är ett träd och hur 
fungerar det? Växtfysiologi och biologi. 
Habitus och ståndort, vad är det och hur 
påverkar det skötseln? Svensk Trädstandard-
termer och definitioner -Trädvårdsbegrepp 
och beskärningstekniker. Måste träd 
beskäras? Funktions- och situationsanpassad 
beskärning, uppbyggnadsbeskärning och 
underhållsbeskärning. Hur ska jag tänka och
göra för att beskärningen ska bli bra?  
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Vad är skillnaden på ett gatuträd och 
ett parkträd? Vad händer när vi sågar 
i träden? Hur gör man med unga träd 
där uppbyggnadsbeskärning har missats? 
Eller där det beskurits fel? Vad kan man 
göra för att rädda situationen? 

Verktyg och arbetsmetoder. - JAS - myt 
eller verklighet? När är rätt årstid att 
beskära? Vad är skillnaden mellan att 
beskära unga och gamla träd?

Trädvårdsplanen - Hur ska vi praktiskt 
tillämpa lagar och regler och hur säkerställer 
vi att vi uppfyller dem? 

Utrustning
Ta med varma kläder och gärna verktyg som ni brukar använda, då vissa 
moment innebär utevistelse.

Kursledaren Tobias Fischer är verksam arborist 
sedan 1998 och driver sedan 2011 Trädspecia-
listen. Tobias har mångårig erfarenhet både som 
klättrande och konsulterande arborist. Detta 
inkluderar praktiska och strategiska erfarenheter 
av trädskötsel från både entreprenad- och 
beställarsidan genom anställningar på olika 
arborist- och trädgårdsföretag samt på kyrko-
gårdsförvaltning och kommunalt förvaltnings-
bolag.
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I Enhetens kapell på Stiftsgården hålls andakter kl 8, 12 och 20 
varje dag. Mässa tisdag kväll, torsdag morgon och lördag kväll 
(med reservation för ändringar under pandemin). Alla som önskar 
närvara är varmt välkomna!



Kursavgift:    2 145 kr
Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    1 830 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   1 575 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    1 575 kr / person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 1 020 kr

Upplysningar: 
Stiftsgården Rättvik, tel 010-160 80 00, 
e -post: program@stiftsgardenrattvik.se 
https://stiftsgardenrattvik.se/kurser/

Anmälan senast 2 maj (i mån av plats anmälan senare) 
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se 
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig   
till våra kurser!

Bekräftelse 
Mer information finns på bekräftelsen du får en månad innan din 
planerade vistelse hos oss.

Med reservation för ändringar.

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.
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