
                                                                            
 

 

Värde och skötsel av skyddsvärda träd – avancerad nivå för 

utbildare  
framtagen och utformad av VETree projektet 

21-23 maj 2019 Vårdnäs, Östergötland 

Nu kan du anmäla dig till VETree-utbildningen om värde och skötsel av skyddsvärda träd den 21-23 

maj 2019 på Vårdnäs kursgård i Östergötland. Kursinnehållet omfattar ämnen som trädens åldrande, 

deras natur- och kulturvärden, rötter, hantering av de skyddsvärda träden och av marken runt 

omkring samt tekniker för utbildning (se bifogat kursprogram). Efter att ha gått denna tredagarskurs 

har man kompetens att själv hålla i en endagskurs i samma ämnen fast på lite enklare nivå.  

Kursledare är Vikki Bengtsson, med mångårig erfarenhet av att arbeta med skyddsvärda träd både i 

Storbritannien och i Sverige. Hon har även varit med och tagit fram kursmaterialet.  

Kurskonceptet är framtaget inom projektet VETree, ett samarbetsprojekt mellan 5 organisationer 

runt om i Europa. Allt kursmaterial och mycket bonusmaterial som tagits fram inom projektet är 

gratis. Kursen är riktad främst till personer som arbetar med åtgärdsprogrammet för särskilt 

skyddsvärda träd men i mån av plats kommer anmälan att öppnas för andra personer.  

Kostnader 

Kursen kostar 5500kr (exkl MOMS) för länsstyrelseanställda och 7500 kr (exkl MOMS) för övriga. Då 

ingår boende i enkelrum och mat.  

Anmälan 

Anmäl dig genom att fylla i anmälningsformuläret här: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffsEgK0bvqBAjM4kG3Rj54bXtGhe42sYgurSeRZM95CS

qGaQ/viewform?usp=sf_link senast den 18 april 2019.  

Lite bakgrundsinformation om VETree projektet 

Projektets målsättning är att sprida kunskap om skötsel av skyddsvärda träd så vitt och brett som 

möjligt. Nya, innovativa skötselmetoder behöver hitta fram till alla aktörer som är  involverade i 

skötsel av skyddsvärda träd och som uttryckt ett behov av nya kunskaper och färdigheter: 

markägare, lantbrukare, skogsbrukare, ekologer, rådgivare, arborister och förvaltare (såväl inom den 

privata som den offentliga sektorn). En indirekt målsättning är att öka medvetenheten om 

motstående intressen inom olika policy-områden (exempelvis jordbruks policy gentemot vård och 

förvaltning av skyddsvärda träd), genom att tydliggöra värden kopplade till skyddsvärda träd och de 

hot de står inför för beslutsfattare (både på det lokala planet och inom EU). De länder som deltagit i 

projektet är Storbritannien, Sverige, Rumänien, Belgien och Spanien. Det har delfinansierats av EUs 

program Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation och Naturvårdsverket.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffsEgK0bvqBAjM4kG3Rj54bXtGhe42sYgurSeRZM95CSqGaQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffsEgK0bvqBAjM4kG3Rj54bXtGhe42sYgurSeRZM95CSqGaQ/viewform?usp=sf_link


                                                                            
 

Målsättningar: 
Efter genomgången kurs bör man kunna: 

1. Definiera ett skyddsvärt träd  
2. Förklara de biologiska principer som verkar i ett gammalt träd avseende: 

a. Rotsystemet,  
b. Varför träd kan bli så gamla,  
c. Naturliga processer,  
d. Habitatutveckling 

3. Genomföra en inventering av skyddsvärda träd 
4. Ta fram en enkel skötselplan för ett skyddsvärt träd  
5. Bedöma om en trädpopulation har en struktur som är hållbar  

 
 

Preliminärt program  
 
Tisdagen den 21 maj 
 
10:00 – 10:45 – Introduktion och presentation av kursledare och deltagare 
 
10:45 – 11:00 – Definition av ett skyddsvärt träd  
 
11:00 – 11:20 – Genomgång av trädets åldrandeprocess 
 
11.20 – 11.50 – Fikapaus 
 
11.50 – 13.00 – Skyddsvärda träd och deras värde för biologisk mångfald och kulturhistoria  
 
13.00 – 14.00 – Lunch, samt transport till fältlokal 
 
14.00 – 15.30 – Inventering av skyddsvärda träd med avseende på förekommande habitat (fältpass) 
 
15:30 – 16.00 – Fikapaus 
 
16.00 – 17.00 – Introduktion till skötsel av skyddsvärda träd – rötter och naturliga processer 
 
IFYLLANDE AV FRÅGEFORMULÄR OM OLIKA UNDERVISNINGSSTILAR 
Kvällsexkursion/gästföreläsning (frivillig) 
 
  



                                                                            
 
Onsdagen den 22 maj 
 
09:00 – 10:00 – Introduktion till undervisningsstil och pedagogik 
 
10.00 – 10.30 – Skötsel av skyddsvärda träd – marken runtomkring 
 
10.30 – 11.00 – Fikapaus 
 
11.00 – 12.40 – Skötsel av skyddsvärda träd samt olika beskärningstekniker 
 
12.40 – 14.00 – Lunch, samt transport till fältlokal  
 
14.00 – 17.00 – Bedömning av skötselbehov i praktiken (fältpass) 
 
  Middag 
 
19.00 – 20.30 – Specialtekniker för skötsel, skyddsvärda träd och risk, dödvedsmiljöer. Generell  
 diskussion om skötselfrågor 
 
torsdagen den 23 maj 
 
09:00 – 10:15 – Mer pedagogik för undervisning av vuxna 
 
10:15 – 10:45 – Genomgång av innehållet i endagskursen, grundläggande nivå 
 
10.45 – 12.15 – Trädslag och skötselfrågor (inkl. fikapaus) 
 
12.15 – 12.45 – Svamp och röta i träd 
 
12.45 – 13.45 – Lunch 
 
13.45 – 14.30 – Trädpopulationer 
 
14.30 – 14.50 – Skydd, miljöstöd och lagstiftning 
 
14.50 – 15.30 – Planering inför framtiden, kursutvärdering, intyg samt fika 
 
15.30 – Kursen avslutas 
 


