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Nr 1, 2014 

I detta nummer: 

 Ledare—Ordföranden har ordet 
 Information om projektet ”Fria eller 

Fälla” 

 Fria eller Fälla 

 Veteranisering, en framtida naturvård-

såtgärd 

 Flytt av stora träd, hur går det till? 

 Internationell konferens om stadsträd 

Flytt av stora träd, hur går det till? Foto: Johan Östberg  

Redaktören har ordet 

Våren verkar ha kommit för att stanna här i Alnarp 

och det är fantastiskt kul att se hur livet börjar åter-

vända både för människor, djur och så klart träden! 

I detta nummer av Trädbladet kan ni bland annat läsa 

om hur get går att öka trädens biologiska värden ge-

nom så kallad veteranisering. Samtidigt slår vi ett 

slag för det goda sammarbetet som beskrivs i den 

kommande skriften Fria eller Fälla. 

I tidningen kan ni även läsa om ett seminarium och 

trädflytt den 6 maj i Stockholm, och den stora inter-

nationella konferensen Urban Tree Diversity som 

anordnas i Alnarp mellan den 16-18 juni.  

Trevlig läsning! 

Johan Östberg 

Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 

Johan.ostberg@slu.se 

0709-108101 

Veteranisering. Foto: Vikki Bengtsson  
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Idag talade jag med en kollega och han var på väg 

ner till stranden med sina barn, nu undrar du om 

detta är en gammal ledarspalt som kommit med i 

detta nummer av trädbladet. Men det är det inte 

för dagens datum är faktiskt 31:a mars och väldigt 

varmt och soligt ute så visst är det strandväder 

även om inte de kanske just skulle bada idag. 

 

Vädret är ju både plus och minus i vår bransch, 

plantskolorna har en hektisk tid att hinna få ut trä-

den till kunderna innan sommartemperaturerna är 

här. Mördarsniglarna överlever om det har varit en 

mild vinter och har det varit för kallt har en hel del 

träd och buskar dött en för tidig död. Arbetsmäss-

igt så tycker jag det har varit en behaglig vinter här 

på västkusten och varje årstid har sina fördelar. 

Oavsett så har vi att göra och dalarna och topparna 

kommer vi aldrig ifrån. 

 

Nu till det mycket viktiga ämnet utbildning där vi 

har en stor utmaning i vår bransch att få ha kvar 

utbildningar och utveckla dem istället för oron om 

den nästa år finns kvar över huvudtaget. Det skap-

ar ingen arbetsglädje både bland personal och ele-

ver och det blir väldigt svårt att planera för framti-

den. 

 

I mitt län som är Halland tas snart beslut om de två 

naturbruksgymnasierna skall bantas ner till en. Per-

sonligen så tror jag att denna risk hade kunnat 

minskas om man följt branschen och satsat på rätt 

saker, vidareutbildat lärarna och uppmuntrat dem 

att gå på konferenser/seminarium och tittat på vad 

behoven är från företagen, kommuner och bo-

stadsförvaltningar. 

 

 

Ledare—Ordföranden har ordet 

Den tidigare våren, här i Alnarp. Foto: Johan Östberg  

För övrigt så kan du lära dig mycket detta år om 

du vill gå på några av de trädarrangemangen 

som är under 2014. 

Seminariet om trädflytt är i Märsta utanför 

Stockholm den 6:e maj, 

Svenska Mästerskapen i Trädklättring 30:e-31:a 

maj och Konferensen Urban Tree Diversity 16:e

-18:e juni och det är SLU Alnarp som är värd för 

konferensen med International Society of Ar-

boriculture (ISA) som en av organisatörerna.  

 

Träddagen blir i år i Falun och arbetet är igång 

med att bestämma tema och organisera det 

hela. 

Om det är något så ring gärna eller maila. 

Andreas Eliasson, tlf. 0702 930506 

Svenska Trädföreningen 



 3 

 

Sedan februari 2012 har Föreningen Sveriges Kyrko-

gårdschefer, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmäs-

tare, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Svenska 

kyrkans arbetsgivarorganisation, Sveriges lantbruksuni-

versitet och Trafikverket arbetat för att ta fram en ge-

mensam modell för hur ärenden rörande träd ska han-

teras när träden har många olika värden. När utform-

ning av åtgärder kopplade till träd diskuteras finns en 

stor risk att de inblandade aktörerna i första hand utgår 

från sina egna erfarenheter, referensramer och sär-

skilda intressen. Ett gammalt ihåligt träd kan till exem-

pel betraktas som ett träd som till följd av tidigare 

olämplig beskärning är skadat och bör ersättas, men det 

kan också betraktas som ett biologiskt värdefullt träd 

som utgör livsmiljö för många sällsynta arter och som 

bör stå kvar så länge som möjligt. En arborist, en land-

skapsarkitekt, en biolog och en kulturmiljövårdare har i 

många fall skilda uppfattningar om vad som är den rätta 

åtgärden i det enskilda fallet.  

Målet med modellen är att olika sektorsföreträdare till-

sammans ska kunna komma fram till den mest lämpliga 

åtgärden i varje specifik situation. Istället för att direkt 

komma in på en diskussion om tidigare genomförda åt-

gärder och lämpliga framtida åtgärder föreslår modellen 

att man först diskuterar själva miljön och dess olika vär-

den. Modellen skiljer alltså mellan värderingen av en 

miljö och träd å ena sidan och planering av trädvårdsåt-

gärder å andra sidan. Det är sällan möjligt att uttala sig 

om en åtgärds lämplighet utan att ha satt åtgärden i 

relation till den omgivande miljön. En åtgärd som be-

döms som felaktig i en viss miljö kan vara den mest 

lämpliga i en annan miljö. Det kan till exempel vara mo-

tiverat att lämna högstubbar eller döende träd i en miljö 

som bedöms ha extra höga naturvärden medan det ofta 

kan vara mer olämpligt att lämna sådana träd i en miljö 

som bedöms ha extra höga kulturmiljövärden.  

Information om projektet ”Fria eller Fälla” 

En allé på Östra kyrkogården i Malmö. Allén har både biologiska, kultu-

rella och sociala värden, men hur ska dessa hanteras om något behöver 

göras med allén? Foto: Johan Östberg  

På samma sätt kan olika typer av beskärningar, 

hamling eller kronreducering vara lämpliga i vissa 

miljöer men inte i andra. Användning av modellen 

bör öka möjligheten att enas om vilka värden det 

finns och hur olika åtgärder bör utformas för att på 

bästa sätt ta hänsyn till dessa värden. Modellen 

kan ses som ett hjälpmedel för en någorlunda 

”objektiv” prioritering.   

Modellen ute på remiss 

I juni förra året skickades skriften ”Fria eller Fälla – 

en metod för avvägningar vid hantering av träd i 

offentliga miljöer” ut på remiss. I slutet av septem-

ber 2013 hade närmare 60 remissvar kommit in, 

vilket visar på det stora intresset och engage-

manget för ämnet. Många av remissvaren var inne-

hållsrika och av stort värde för det fortsatta arbe-

tet med texten. Som en del av arbetsgruppen vet 

jag att hela arbetsgruppen var mycket tacksam för 

detta engagemang och all tid som gått åt till att 

läsa och besvara remissen!  

På Svenska trädföreningens träddagar, 28-29 november 2012, i Göteborg höll Fabian Mebus en presentation med 

titeln ”Avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer”. Föredraget var mycket uppskattat och många har 

sedan dess undrat hur arbetet med skriften går.  
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Information om projektet ”Fria eller Fälla” 

Arbetsgruppen håller nu på att arbeta om texten 

och den modell som presenteras för avvägning mel-

lan olika värden kopplade till träd. Både modellen 

och texten kommer att vara tydligt förändrade jäm-

fört med remissversionen. Arbetsgruppen har inte 

för avsikt att skicka materialet på ytterligare en re-

missrunda utan har istället skapat en större refe-

rensgrupp som får till uppgift att granska det revi-

derade materialet. Under våren kommer dessutom 

ett antal aktörer testa den reviderade modellen för 

hantering av träd. Planen är att projektet ska kunna 

avslutas och skriften publiceras under hösten 2014. 

Arbetsgruppen har sedan för avsikt att följa upp 

skriften med seminarier, workshops eller utbild-

ningar under 2015. 

Några av de viktigaste synpunkter som remissin-

stanserna har framfört rör skriftens status och dess 

koppling till juridiska frågor. Av denna anledning 

har projektet under vintern anlitat en utomstående 

jurist för att genomföra en utredning om hur träd i 

offentliga miljöer berörs av ett antal olika lagar, 

bl.a. miljöbalken, kulturmiljölagen och plan- och 

bygglagen. De viktigaste slutsatserna kommer att 

presenteras i ett kapitel om ärendehandläggning 

och hela utredningen kommer också att finnas till-

gänglig som en separat bilaga. Skriftens status tyd-

liggörs genom att den i fortsättningen kommer att 

kallas för en vägledning.  

Många synpunkter rörde också de avsnitt som 

handlade om trädvård. På grund av att ämnet be-

döms vara för omfattande för att kunna hanteras 

inom ramen för detta projekt kommer texter om 

trädvård att begränsas i denna vägledning. Vägled-

ningen kommer istället att hänvisa till befintlig litte-

ratur och andra pågående projekt som rör vård av 

träd i offentliga miljöer.  

 

Johan Östberg 

Redaktör, Svenska Trädföreningens Trädblad 

Johan.ostberg@slu.se 

0709-108101 

Följande organisationer och personer står bakom väg-

ledningen 

Fabian Mebus , projektledare, Riksantikvarieämbetet, fa-

bian.mebus@raa.se 

Eva Grönwall, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 

eva.gronwall@svenskakyrkan.se 

Hans Åström, Trafikverket, hans.astrom@trafikverket.se 

Johan Östberg, Sveriges lantbruksuniversitet, jo-

han.ostberg@ltj.slu.se 

Johan Arvidsson, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, 

johan.arvidsson@visbydf.se 

Karin Sandberg, Länsstyrelsen i Västmanlands län, ka-

rin.sandberg@lansstyrelsen.se 

Karlheinz Hallesius, Föreningen Sveriges Stadsträdgårds-

mästare, hallesius@home.se 

 

Ett träd med både biologiska och kulturhistoriska värden. Foto: 

Johan Östberg  
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Hög ålder – en förutsättning för hotade arter! 

En gammal ek är ett eget litet ekosystem där 1 500 

arter trivs. Gamla ekar är hem för många svampar, 

fåglar, insekter, fladdermöss, lavar och mossor. Artri-

kedomen gynnas av förekomsten av strukturer på trä-

den som grov bark, döda grenar, håligheter, vrilar, 

rötade och barklösa partier på stam och grenar som 

normalt bildas först vid hög ålder. Eken börjar t ex bli 

ihålig först vid ungefär 200 års ålder, men kan sedan 

leva vidare i många hundra år som en bostad för 

många sällsynta arter. Studier har de senaste åren vi-

sat att flera rödlistade insekter och lavar börjar finnas 

i och på ekar först vid 200 eller t o m 300 års ålder. 

 

Veteranisering av ett träd genom en medveten skada på dess 

stambas. Foto: Vikki Bengtsson  

Bostadsbrist! 

Förr var gamla ekar vanliga i södra Sverige, 

men från mitten av 1800-talet fram t o m 

1940-talet avverkades miljontals gamla ekar. 

Därför är gamla och ihåliga ekar ovanliga i 

dagens landskap. Detta gör att många av de 

arter som lever på gamla ekar blir allt mer 

sällsynta. Många av dem hamnar på rödlis-

tan, en lista över arter som riskerar dö ut 

från Sverige. Det finns dessutom ett glapp i 

åldersfördelningen av ek. De äldsta ekarna i 

olika områden är ofta 250-400 år medan de 

näst äldsta ekarna (efterträdarna) ofta är runt 

100-150 år. Ofta saknas däremot generation-

en däremellan. Det betyder att det i framti-

den, när de ekar som idag är gamla dör, ris-

kerar att finnas en akut brist på gamla le-

vande ekar som kan ta över som boplats åt 

många av de hotade arterna. Detta generat-

ionsglapp kommer i framtiden att bli för-

ödande för många arter om vi inte gör något 

åt det idag. Dessutom har studier från sen-

aste årtioden visat att dödlighet bland de 

äldsta träd ökar på grund av exempelvis be-

skuggning och bristande skötsel.  

Veteranisering, en framtida naturvårdsåtgärd 

Ringbarkning av en grov gren i veteraniseringssyfte. Foto: 

Vikki Bengtsson  
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Veteranisering åldrar träden i förtid 

Genom att efterlikna naturliga processer ge-

nom att t ex bryta av grova grenar, såga upp 

hål i stammen, göra hackspettshål eller häst-

gnag på barken är förhoppningen att unga 

ekar kan fås att åldras i förtid. Detta kallas 

veteranisering. Skadorna kan förhoppnings-

vis utvecklas till viktiga livsmiljöer i träden 

då svampar kommer åt att röta kärnveden. 

Förhoppningen är att träden ska fortsätta att 

leva under en mycket lång tid. 

 

Det kan tyckas brutalt att skada unga friska 

träd, men de träd man behandlar på detta sätt 

är enbart sådana som annars skulle ha tagits 

bort. Det är alltså inga gamla träd som ve-

teraniseras, inte heller alla unga träd i ett om-

råde utan bara de ”överflödiga” träden.  

 

Ett projekt för att få mer kunskap om ve-

teranisering 

Veteranisering är en ny metod som bara pro-

vats sporadiskt i olika områden och vissa indi-

kationer finns på att metoden kan ha ett positiv 

inverkan på livsmiljöns utveckling . Ett inter-

nationellt försök startades 2012 för att syste-

matiskt undersöka olika metoder av veteranise-

ring. Meningen med projektet är att få mer 

kunskap om hur hotade arter kan räddas i om-

råden med framtida brist på gamla ekar. Pro-

jektet leds av Länsstyrelsen i Kalmar län och 

Nordens Ark och stöds av Naturvårdsverket. 

Det finns totalt 20 försöksområden, 16 i Sve-

rige, en i Norge och tre i England. Skadorna 

kommer att studeras av forskare både med av-

seende på vad som händer med ekarna och ko-

lonisation av arter. En längre artikel om ve-

teranisering i allmänhet och försöket i synner-

het kommer under året att publiceras, håll ut-

kik! 

 

Jonas Hedin 

Vikki Bengtsson 

Mats Niklasson  

 

 

Vill du veta mer om veteraniseringsprojektet 

är du välkommen att kontakta: 

 Jonas Hedin, Länsstyrelsen i Kalmar län, 

Jonas.hedin@lansstyrelsen.se 

 Vikki Bengtsson Pro Natura, 

vikki.bengtsson@pro-natura.net 

 Mats Niklasson Stiftelsen Nordens Ark, 

Mats.niklasson@nordensark.se 

Hackspettshål. Foto: Vikki Bengtsson  

Ett veteraniserat träd. Foto: Vikki Bengtsson  
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Flytt av stora träd, hur går det till? 
Alla har vi nog hört talas om möjligheten att flytta träd, och det blir vanligare och vanligare att träd faktiskt flytt-

tas vid exempelvis byggnation. Men vad finns det för begränsningar och hur ska träden egentligen skötas före och 

efter en flytt? För att kunna få svar på dessa frågor anordnar Svenska trädföreningen ett seminarium om just träd-

flytt  den 6 maj i Stockholm.  

Läs mer om seminariet på nästa sida! 

En trädflytt är något spektakulärt som ofta väcker stor uppmärksamhet. Foto: Johan Östberg  
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Trädföreningens seminarium: 

Flyttning av stora träd! 
I städer planeras ständigt för förtätningar som nya vägsträck-

ningar, nya bostäder och byggnader ska få plats. Samtidigt 

som vi vill bevara och skapa gröna miljöer.  

Flertalet gånger står man inför ett val där man får bedöma 

om träd skall fällas eller flyttas. Möjligheten till att flytta träd 

har funnits länge men tekniken och kunskapen har blivit 

bättre så att allt större träd kan flyttas med större chans till 

en bra etablering på den nya växtplatsen.  

På de här dagarna kommer vi att få höra vad det finns för 

erfarenheter och möjligheter när det gäller flyttning av träd. 

Varför och hur flyttas stora träd, förberedelser, skötsel och 

beskärning efter flytt behandlas och du får naturligtvis se en 

trädflytt. 

Vi kommer även att få information från Stångby Plantskola 

som ges av Fredrik Taflin och en visning av deras filial. 

Datum och plats: 
Datum: tisdag 6:e maj 

Plats: Märsta utanför Stockholm på Stångby Plantskola, Östra 

Bangatan 31, 195 60 Märsta 

Pris: 1 300 kr för medlemmar i Svenska Trädföreningen och 

icke medlemmar 1 600 kr. 

Det finns ett begränsat antal platser för studerande medlem-

mar och priset är då 400 kr. 

I priset ingår även förmiddags- och eftermiddagsfika samt 

lunch. 

Alla priser exklusive moms. 

 

Sista anmälningsdag: 2014-04-22 

Program: Finns på hemsidan www.tradforeningen.org 

Anmälan: Skicka ett mail till info@tradforeningen.org med 

namn och faktureringsadress och uppge om du är medlem. 

Uppge även om du har någon matallergi. 

Du kommer att få en bekräftelse att din anmälan gått fram. 

Medverkande: 
Daniel Ottosson, Stadsträdgårdsmästare Kristianstad 

Fredrik Taflin, Stångby Plantskola  

Thilo Beeker, Nordic Tree Care 

Tom Braam, Firman Opitz, Tyskland 

Örjan Stål, Viös AB 

Jonas Berglund, Nivå Landskapsarkitektur AB 

http://www.tradforeningen.org
mailto:info@tradforeningen.org
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Stadsträd bidrar till hälsosamma, levande och attrak-
tiva städer, de bidrar även med en mängd eko-
systemtjänster. De senaste 20 åren har behovet av 
ett varierat trädbestånd blivit tydligt, särskilt då både 
klimatförändringar, skadedjur och sjukdomar skapat 
stora problem för många olika trädarter. För att vi 
även i framtiden ska ha ett välmående trädbestånd 
krävs kunskap inom många olika områden, såsom: val 
av trädarter, etablering, konstruktion och förvaltning, 
men även de många sociala frågorna kring stadsträd 
och användandet av våra grönytor. 
 
En av de viktigaste faktorerna för att skapa ett håll-
bart trädbestånd är mångfald. Mångfald kommer i 
många olika former. Det handlar om allt ifrån gene-
tiskt material i form av träd från olika familjer, arter 
och genotyper till mångfald i ståndorter, såsom ga-
tor, torg, privata trädgårdar, parker och kyrkogårdar, 
till skogar och naturområden. Mångfald avser också 
de sociala interaktionerna mellan stadsbor och sta-
dens träd. När vi talar om förvaltning av träd måste 
därför även mångfalden av människors preferenser, 
uppfattningar och kulturella sedvänjor beaktas.  
 
Den 16-18 juni 2014 anordnas en internationell kon-
ferens i Alnarp med titel Urban Tree Diversity. Konfe-
rensen är den första i sitt slag och sammanför de le-
dande forskarna inom sina respektive områden för 
att på så sätt knyta ihop olika aspekter på frågan om 
mångfald hos stadsträd. Syftet med konferensen är 
att visa på den senaste forskningen inom området 
och att främja utvecklingen av god skötsel, planering 
och förvaltning. Konferensen kommer att vara tvär-
vetenskaplig och den riktar sig till både forskare och 
yrkesverksamma som arbetar med stadsträd. 
 
 

Mellan den 16-18 juni anordnas konferensen Urban Tree Diversity i Alnarp. Under konferensens två första dagar 

kommer runt 50 talarare att presentera den senaste forskningen från runt om i världen. Focus är stadsträd, men 

med ett stort antal infallsvinklar, bland annat ekosystemtjänster, trädarter och de sociala aspekterna.  

Konferensen omfattar följande ämnen: 
 Val av stadsträd. 
 Mångfald i design och byggnation. 
 Skötsel och val av träd i bestånd. 
 Ekosystemtjänster som tillhandahålls av 

olika urbana träd. 
 Strategier och planering för att uppnå 

mångfald. 
 Förvaltning och underhåll av urbana träd. 
 Att hanterar hot såsom skadedjur, sjukdo-

mar, klimatförändringar och invasiva arter. 
 Användandet av exotiska och/eller in-

hemska trädslag. 
 Mångfald i trädslag och mångfald i männi-

skors användande av urbana träd och träd-
bestånd. 

Internationell konferens om stadsträd 

Stadsträd i San Fransisco. Foto: Anders Busse Nielsen 
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Registreringen är nu öppen och totalt kostar konfe-
rensen endast 4 400 kr (inkl. moms) för hela konferen-
sen. Detta inkluderar två dagars föreläsningar, en dags 
exkursion, lunch och fika samtliga dagar och en konfe-
rensmiddag dag 1. Vi räknar med runt 50 talare från 
runt om i världen, vilket gör detta till en av de större 
konferenserna om stadsträd som anordnats i Sverige. 
Detta är därmed en unik chans att få den senaste kun-
skapen inom stadsträdsfältet! 
 
Redan nu (den 3 april) har över 100 personer anmält 
sig, så det gäller att skynda sig om man ska få plats till 
denna viktiga konferens! 
 
 
Läs mer på nästa sida och besök gärna vår hemsida 
via: www.urbantreediversity.com  
 
Johan Östberg 
Anders Busse Nielsen 
Cecil Konijnendijk 
Henrik Sjöman 

Konferensen anordnas av Sveriges Lantbruksu-
niversitet (SLU) i sammarbete med med Inter-
national Society of Arboriculture (ISA) och 
Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on 
Forestry Serving Urbanised Societies (CARe-
FOR-US).  Och bland annat kommer följande 
personer presentera under konferensen: 
 
 Matthew Wells Urban Forester City of 

Santa Monica (previously NYC Parks) 
 Prof. Dr Jason Grabosky, Rutgers Univer-

sity, USA 
 Prof. Dr Nina Bassuk, Cornell University, 

USA 
 Prof. Dr. Ingo Kowarik, Technische Uni-

versität Berlin, Germany 
 Dr Leong Chee Chiew, deputy CEO and 

Commissioner for Parks and Recreation, 
Singapore National Parks Board 

 Dr Nina-Marie Lister, associate profes-
sor, Ryerson University and Harvard 
Graduate School of Design 

Träden är många gånger ett viktigt landmärke, även i städer. 

Foto: Anders Busse Nielsen 

Grönytor är en viktig del i och kring våra städer. Foto: Cecil Konijnen-
dijk 

http://www.urbantreediversity.com
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Registration now open! 

International Conference on 

Urban Tree Diversity  

16-18 June 2014, Alnarp Sweden 

Keynote speakers 

We are very proud to present our six keynote speakers 

that will present during the Urban Tree Diversity confe-

rence! The speakers represent some of the key persons in 

urban forestry and we will be adding more information 

about their work and presentations during the Urban Tree 

Diversity conference soon. 

Prof. Dr. Ingo Kowarik, Technische Universität Berlin, 

Germany 

Prof. Dr Jason Grabosky, Rutgers University, USA 

Dr Leong Chee Chiew, deputy CEO and Commissioner for 

Parks and Recreation, Singapore National Parks Board 

Matthew Wells Urban Forester City of Santa Monica 

(previously NYC Parks) 

Prof. Dr Nina Bassuk, Cornell University, USA 

Dr Nina-Marie Lister, associate professor, Ryerson Univer-

sity and Harvard Graduate School of Design 

www.urbantreediversity.com 

Urban tree diversity in all its aspects, from selection and es-

tablishment to biocultural diversity, is the theme of an inter-

national conference to be held in Alnarp, Sweden during 16-

18 June 2014. This research conference, hosted at the Swe-

dish University of Agricultural Sciences in Alnarp, Sweden, 

and organised by some of the leading international organisa-

tions within arboriculture and urban forestry (including ISA 

and IUFRO’s urban forestry group), will discuss various as-

pects of urban tree diversity. 

The conference’s perspective on urban tree diversity will in-

clude the following topics  

 Selection of urban trees. 

 Urban tree diversity in design and establishment. 

 Assessing diverse urban tree populations. 

 Ecosystem services provided by diverse urban tree populations 

 Strategies and planning for urban tree diversity. 

 Urban tree management and maintenance. 

 Managing threats such as pest, diseases,  

 climate change, invasiveness. 

Date and Place: 
Dates: 16-18 June 2014 

Place: University of Agriculture, Alnarp, Sweden 

Deadline for registration: 15 May 2014 

Please visit www.urbantreediversity.com for reg-

istration and more information or contact the conference 

coordinator Dr Johan Östberg,  

johan.ostberg@slu.se 


