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Syd for grænsen og i England har egeprocessionsspinderen lukket 
skoler, parker og legepladser. De behårede larver udløser kraftige 
hud- og åndedrætsreaktioner. Skadevolderen nærmer sig Dan-
mark, så rettidig omhu kræver, at vi er forberedt på dens kom-
men. På Bytræseminaret giver eksperter fra ind- og udland deres 
bud på en håndtering af denne yderst alvorlige skadevolder. 

Der er dog meget mere end ’død og ødelæggelse’: Hør fx om 
gentilplantning af Kongens Nytorv og Frederiksberg Allé – to 
projekter for Feinschmeckere, som rummer alt fra specialformede 
træer og (mange) plastkassetter til spændende driftsudfordringer. 

Byen er i konstant udvikling, og da bytræer er tvunget til at stå 
fast, står de ofte i vejen. Bytræseminaret stiller derfor skarpt på 
flytning af store træer. Hvad kan man, og hvornår er det bedst at 

Bytræseminaret 2019
Torsdag den 14. november 2019 på Frederiksberg

Giftige larver, flytning af store træer og plantninger med kendisfaktor

sige nej? Svenske Örjan Staal har været involveret i mange træ  -
flytningprojekter og orienterer om muligheder og begrænsninger. 

For trænørder og andre interesserede er der nyt om grenvedhæft-
ninger og tveger. Vi har inviteret den karismatiske træforsker 
Duncan Slater til Danmark for at fortælle om sin mangeårige 
forskning på området.

Bytræseminaret 2019 byder også på oplæg om de store europæi-
ske alléer, plantekendskab med fokus på mindre anvendte arter 
samt bevaring og beskyttelse af træer berørt af byggeprojekter.

Seminaret arrangeres i samarbejde med Dansk Træplejeforening, der ud -

deler årets bytræpris på seminaret. 30 kr. af deltagergebyret går til Nordisk 

Fond for Bytræer, som støtter forskning og udvikling på bytræområdet.



TID OG STED

Den 14. november 2019

Københavns Universitet

Auditorium A2-81-01

Thorvaldsensvej 40

1871 Frederiksberg C

TILMELDING

Tilmeldingsfristen er den  

11. november 2019 kl. 08.00.  

Annullering er mulig frem til den 

31. oktober kl. 09:00. Ved annul -

lering vil betalingen for del ta gel se 

i arrangementet blive refunderet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Studielektor Oliver Bühler,  

olb@ign.ku.dk, tlf. 3533 1777.

PRIS

Deltagelse i seminaret koster 

1.800 kr. for abonnenter på 

Videntjenesten.dk samt medlem-

mer af Dansk Træplejeforening. 

For øvrige 2.500 kr. Priserne er 

ekskl. moms.

 PROGRAM

09.00 Velkommen og introduktion til dagens program 
 Oliver Bühler, studielektor, KU og  

Lars Christensen, formand for Dansk Træplejeforening

09.15 Egeprocessionsspinderen i Danmark?
 Egeprocessionsspinderen nærmer sig. Dens behårede 

larver udløser udslæt og åndedrætsbesvær. Hvad 
betyder det for os, der arbejder med træer? Bliv 
opdateret på en skadevolder med store konsekven-
ser, og hør nationale og internationale eksperters 
bud på, hvordan den skal håndteres, når den kommer 
til Danmark. Oplægget holdes delvist på engelsk. 

 Hans Peter Ravn, seniorforsker, KU og  
Christopher Chambers, diplomingeniør og ISA- 
certificeret arborist, amtage Sachversträndigenbüro, 
Tyskland

10.15 Gode (nye) træer til danske forhold
 Der er efterhånden brugbar viden om mange mindre 

anvendte arter. På baggrund af registreringer fra hele 
landet præsenterer Svend Andersen lovende kandida-
ter og udvider vores plantekendskab med robuste 
arter til det danske klima.

 Svend Andersen, konsulent, Plantefokus

10.45 Kaffepause

11.15 Omplantning af store træer 
’Gamle Træer taale ei at flyttes’ siger et gammelt 
mundheld. Men det er sjældent velset, når der skal 
fældes et eller flere veletablerede træer, der måske 
står i vejen for byens udvikling. Omplantning kan 
være et alternativ, men det skal gøres med omhu.  
Hør den skandinaviske ekspert på området om 
muligheder og begrænsninger.

 Örjan Stål, konsulent og landskabsingeniør,  
VIÖS AB, Sverige

11.55 Uddeling af Bytræprisen
 Dansk Træplejeforening 

12.10 Frokost

13.00 Træplantninger med kendisfaktor: Frederiks-
berg Allé og Kongens Nytorv

 To prominente plantninger fornyes, og de rummer 
både historie(r), specialformede og -producerede 

træer, spændende anlægsteknik og en masse udfor-
dringer for driften. Få et indblik i to unikke aktuelle 
projekter. 

 Karsten Klintø, stadsgartner, Frederiksberg Kommune 
og Lars Christensen, beplantningsudvikler, Københavns 
Kommune

13.40 De store alléer i Europa – historie, betydning  
og perspektiver

 De store alléer er en vigtig del af vores fælles euro-
pæiske kulturarv. De præger landskaber og bidrager  
til naturværdien. Og de skulle gerne være til glæde og 
gavn også for de næste generationer. Katharina 
Dujesiefken er bogaktuel med et gedigent værk om 
europæiske alléer. Oplægget holdes på engelsk.

 Katharina Dujesiefken, agraringeniør, Friends of the 
earth/BUND, Tyskland

14.10 Nyt fra forskningen og praksis
 Korte oplæg og orientering om ny forskning og 

erfaringer fra praksis.

14.20 Kaffepause

14.50 Grenvedhæftningens biologi og stabilitet
 Duncan Slater har forsket i gren- og stammeanatomi i 

mange år og kommer med den nyeste viden om tveger, 
grenvedhæftning og hvordan et stabilt bytræ bør se 
ud. Oplægget holdes på engelsk.

 Duncan Slater, senior lecturer arboriculture,  
Myerscough College, UK

15.20 Bevaring af træer ved byggeri
 Byggeri tæt på træer er sjældent godt nyt. Ofte lider 

rødder, stamme eller krone overlast. Vi kender alle 
dårlige eksempler, men hvordan (sam)arbejder vi 
konstruktivt om problematikken? Hør Iben Thomsen  
og Christian Nørgaard Nielsen fortælle om mulighe-
derne i et byggeprojekts forskellige faser.

 Iben Thomsen, seniorrådgiver, KU og  
Christian Nørgaard Nielsen, konsulent, Skovbykon

15.55 Opsamling

16.00 Tak for i dag

           (Ret til ændringer forbeholdes)


