Kurs i

Grundläggande besiktning
10 – 11 april 2019
Förkunskaper: kännedom av de vanligast förekom•
mande trädsorter i svenska trafikmiljöer. Grunderna i
växtfysiologi och trädbiologi, bl a om fotosyntes och •
trädens reaktioner vid ingrepp.
•

Mål vid kursslut: genom siktkontroll och användning
av kikare, sonderingsstång och resonanshammare
•
kunna bedöma trädens vitalitets- och säkerhetsstatus
eller, avgöra om ingående undersökningar krävs.
•

Innehåll:

•

•

•

•
•
•

Trädens uppbyggnad och fysiologi – kort sammanfattning.
Trädincidenter – exempel och statistik.
Kontroll av vitalitet utifrån tillväxten och kronans förgreningsstatus (VS)
Reaktioner efter mekaniska ingrepp (skador,
beskärning) och fysiologiska förändringar
(klimat, mark-vattenförhållandena).

•
•

Kontroll av säkerheten utifrån stånd- och brotthållfastheten.
Sammanställningen av kontrolluppgifterna för
att bedöma trädets bevarandevärde.
Faktorer som påverka bevarandevärdet och
åtgärdsförslaget:
trafikintensitet vid växtplatsen
(säkerhetsrelaterad)
trädets ålder (vitalitetsrelaterad)
naturvårds- och kulturmiljövärden.
Åtgärdsförslag. Protokollföring och uppföljning
av okulärkontroller.
Ansvarsfrågor.
Praktiska övningar i grupper á 2 personer i park
- och gatumiljöer med relevanta trädobjekt.

Cirka halva kurstiden används för praktiska övningar
vid träden.

Tid och plats:

Kursavgift:

Datum: 10-11 april 2018

Medlem i Svenska Trädföreningen 5 000 kr (exkl.
moms)

Plats: Kyrkans hus Brynolfsrummet, Kyrkogatan 5,
Skövde

Kursavgift ej medlem 6 000 kr (exkl. moms)

Kursledare: Harald Kratschmer

I kursavgiften ingår följande:

Boende: Runt om i Skövde finns det ett flertal olika
hotell i olika prisklasser.

Förtäring: Fika och lunch dag 1 och 2.

Kursspråk: Hela kursen är på svenska
Anmälan: Anmälan sker genom https://goo.gl/
forms/lwbYYhD6kwIwaJ6g2
Deltagarantal: Max 12 personer
Deadline för anmälan: 1 april (med vänta inte för
länge då platserna kommer ta slut snabbt)

Utrustning: kikare, hammare och sonderingsstång
lånas ut av kursledaren.
Kursmaterial: cirka 15 sidor i mapp, som innehåller
en sammanfattning av kursens föredrag. Intyg. Lokal
med tavla/blädderblock, projektor för PC dator anslutning, kaffe o lunch ordnas av beställaren.

Avbokning: Avbokning måste ske senast 1 april. Efter
Deadline för avbokning: Avbokning måste ske senast detta datum återbetalas inte kursavgiften.
1 april. Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.

