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Velkommen til
Bytræseminaret 2022
Dyrkning af træer tager tid: Bytræer uden for den tætte by, biokul og egeprocessionsspinder
Bytræseminaret 2022 byder på en bred vifte af den nyeste
viden og erfaringer. I år kan du blive klogere på biokul, som
vinder indpas i flere og flere projekter. Vi får besøg af
eksperter fra Danmark og Sverige, som giver os indsigt i
biokul, og hvordan det kan anvendes i praksis. Du hører om
veterantræer og også om veteranisering af træer – et emne,
som hurtigt bringer sindene i kog.
Vi får besøg af landskabsarkitekt Henning Looft, som har
kastet et kærligt øje på de mange bytræer, som ikke står i
den ultratætte by, men som i virkeligheden er rygraden i en
grøn by. De har nemlig et godt udgangspunkt for at blive
store, gamle og smukke. Han vil fokusere på etablering,
tidshorisonter, vækstvilkår, dyrkning og fremelskning.
Mottoet lyder: Dyrkning af træer er en proces, der tager tid.
Som altid tager bytræseminaret også hånd om trusler mod
træerne. I år får vi besøg fra Aalborg og hører om kommu-

nens erfaringer med træbeskyttelse under anlægsarbejde.
Og vi får en opdatering på egeprocessionsspinderen med
konkrete bud på, hvordan arborister og forvaltere skal
håndtere larven, når den krydser grænsen.
Bytræseminaret er for alle, der arbejder med træer i det
urbane rum. Du kan være arborist, forvalte og drifte træer
for en offentlig organisation, være arkitekt, landskabsarkitekt eller rådgiver. Måske er du anlægsgartner med interesse for vedplanter eller arbejder med grønne områder i
boligselskaber. Måske producerer du træer til professionelle
anvendere.

Seminaret arrangeres i samarbejde med Dansk Træpleje
forening, der uddeler årets bytræpris på seminaret 2022.
30 kr. af deltagergebyret går til Nordisk Fond for Bytræer,
som støtter forskning og udvikling på bytræområdet.

PROGRAM
09.00 Velkommen og introduktion til dagens
program
Oliver Bühler, studielektor, Skovskolen, KU
Lars Christensen, formand, Dansk Træplejeforening
09.10 Etablering af træer uden for den tætte by
Et opgør med enkelttræskulturer og omplantningsdepressioner – fokus på dyrkning, fremelskning og
tidshorisonter.
Henning Looft, Landskabsarkitekt MDL
10.00 Træer på vej ud af deres plantehuller:
De ”hoppende træer”
Selvom træer som regel er rimelig rodfæstede, kan
de godt finde på at ’hoppe’ ud af deres plantehuller. Se eksempler og et bud på, hvordan det kan
ske.
Palle Kristoffersen, slotsgartner og adjungeret
professor på KU
10.20 Bæredygtig træplantning: Projektering af
plantehullet
En ny dansk bog om bytræer er netop udkommet.
Vi får et udpluk af de mange emner, bogen favner.
Tage Kansager, landskabsarkitekt MDL
10.35 Kaffepause
11.05 Biokul 1: Biokul som produkt – fordele,
ulemper og anvendelse på landbrugsjord
Biokul er i alles munde, men hvor langt er vi med
at producere, anvende og kvalitetssikre biokul i
Danmark?
Dorette Sophie Müller-Stöver, lektor, KU
11.30 Biokul 2: Biokul og byens vegetation – de
svenske erfaringer
I Sverige har man i en længere periode anvendt
biokul i forbindelse med træplantning, nedsivning
af overfladevand og på grønne tage. Forventningerne er store, men hvad ved vi egentlig om
biokul og dets effekt på byens vegetation?
(Oplægget holdes på engelsk)
Ann-Mari Fransson, senior lecturer, Linnæus
University Växjö

12.10 Frokost
13.00 Uddeling af bytræprisen
13.15 Veterantræer og veteranisering af træer
En introduktion til begreber og metoder og input til
hvordan biodiversiteten kan fremmes uden at give
køb på sikkerhed og træsundhed.
Iben Thomsen og Simon Skov, seniorrådgivere, KU
13.45 Bytræer og anlægsarbejde
Hør hvordan der arbejdes med træbeskyttelse i
Aalborg og om regler og koncepter i vore nabolande.
Per Rasmussen, Aalborg Kommune og
Christian Nørgaard Nielsen, SkovByKon
14.30 Kaffepause
15.00 Træer til byen. Hvordan sikrer vi Plante
standardens niveau?
I år er det 10 år siden at Plantestandarden blev
udvidet og præciseret med Kvalitetsbeskrivelser af
store planteskoletræer. Oplægsholderen evaluerer og
kommer ind på idealtræet, krav til beskrivelser,
operativ kontrol, tilsyn og kvalitetsfremmende
faktorer.
Svend Andersen, Plantefokus
15.30 Egeprocessionsspinderen: Larven fra helvede
eller den nye dreng i klassen?
Egeprocessionsspinneren er en ubehagelig larve, og
den er tæt på den danske grænse. Derfor bør vi
være forberedt på, hvordan vi håndterer den, når
den dukker op herhjemme. Hør om bekæmpelse,
værnemidler og bortskaffelse i praksis.
Faglærer Bent Jensen, Skovskolen, KU
16.00 Tak for i dag
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