
STUDIETUR - ALNARP OG MALMÖ

22-23. AUGUST  2019

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon: 928 10 970

 979 060 92

E-post: badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 

Påmeldingen er bindende og deltakere som ikke møter belastes med 100% av avgiften.
Med forbehold om endringer. Oppdatert program finner du på www.badparkogidrett.no

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

PÅMELDING

Påmelding skjer via nettsiden:
https://badparkidrett.no/kurset/studietur-malmo-
og-alnarp/

Bekreftelse blir sendt på e-post

All fakturering foregår elektronisk, enten som E-
faktura eller via e-post.

AVBESTILLINGSREGLER

Avbestilling må skje skriftlig innen 1 august

Avbestillinger etter den tid blir fakturert med full 
deltakeravgift

OVERNATTING

Scandic Malmö City
Kaptensgatan 1
21141 Malmö 
+46 40 6150300

KONTAKTINFORMASJON

BAD, PARK OG IDRETT
tlf: 928 10 970/979 06 092
e-post: badparkogidrett@nih.no

PÅMELDINGSFRIST: 31. juli 2019

DELTAKERAVGIFT

Kurspris med overnatting kr 4.400-

Kurspris ikke medlemmer kr 5.400,-

INKLUDERT I PRISEN:

Hotell m/frokost 1 natt

Felles middag

Felles lunsj dag 1 og 2

Kaffe dag 2

Transport m/sykkel i Malmö og transport med 
buss til Kastrup flyplass under dag 2.  

IKKE INKLUDERT:

Fly og transport t/r hotellet 

REISETIPS:

Oslo /Trondheim/Stavanger/Bergen - København 
direkte med forskjellige flyselskaper, alternativt 
tog/buss fra Oslo til Malmø via Gøteborg.

Fra København flyplass går det flere avganger per 
time med buss/tog til Malmö sentralstasjon/Sta-
dion Triangeln. 

Retur: Beregn avgang etter kl 18.00  

Foto: Göran  Nilsson , 
Tankesmedjan Movium



PROGRAM
Vi har gleden av å invitere til en studietur til Alnarp og Malmö.  Studieturen inneholder både 
spennende foredrag fra kunnskapsrike foredragsholdere og befaringer som gir deltakere 
inspirasjon til å planlegge, forvalte og vedlikeholde våre grønne utemiljøer. 

TORSDAG 22. august

11.00  Vi møtes på hotellet og går til felles lunsj. 

13.00 Henter ut sykler og sykler til befaringer i Malmø: 

 Erfaringer med Phytophthora angrep på bøk v/ Mattias Thelander, Malmö stad

 Program for aktive møteplasser  v/ Emma Dohrmann, Malmö stad 

 Blomsterprogrammet v/ Märika Bark og Maria Kaneberg, Malmö stad

 Neptunigatan v/Caroline Larsson, Malmö stad

18.30 Vi møtes i resepsjonen på hotellet - rusler til felles middag

FREDAG 23. august
 Frokost på hotellet

08.00 Buss til SLU Alnarp

08.45 Sortimentsträdgården v/ Karin Svensson, Landskapsarkitekt, universitetsadjunk

09.45 Formiddagskaffe i Alnarpsrestaurangen ”Syltan”

10.15 Alnarps landskapslaboratorium v/ Björn Wiström, landskapsarkitekt og forsker

12.15 Lunch på Syltan

13.15 Alnarps rehabiliteringsträdgård v/ Sara Kyrö Wissler, virksomhetsjef og prosjektkoordinator

15.15 Retur med buss til Kastrup flyplass  

Målgruppe: Kommunale og private eiere, forvaltere og driftsansvarlige for parker og andre 
grønne omgivelser. Eksempel på yrkesgrupper er landskapsarkitekter, landskapsingeniører, 
landskapsplanleggere, grøntforvaltere, plantevitere og naturforvaltere. 

MALMÔ

Malmös blomsterprogram              

Malmös blomsterprogram er velkjent. Årets spennende tema er NEON og inspirasjon er tatt fra byens lys og 
fra 80-tallets fargeskale og mønsterdesign. 

Program for aktive møteplasser

Programmet foreslår strategier for utvikling av strukturer og plasser som øker muligheter for å bli mer fysisk 
aktiv på offentlig plass i Malmö. Vi hører mer om hvordan Malmö stad arbeider for å oppmuntre byens 
innvånare til mer rørelse. 

Phytophthora-angrep på bøketrær i Pildammsparken og behandling med fosfitt

Malmö stad var med i en forskningsrapport i samarbeid med SLU i  2013, der bøketrær i Pildammsparken 
ble behandlet med fosfitt for å forbedre motståndsdyktighet mot Phytophthora-angrep. Vi får høre mer om 
prosjektet og hvilke erfarenheter man har skaffet seg med metoden. 

Neptunigatan - Træplanteringer og bruk av biofilter til rensing

Neptunigaten åpnet i mai 2019 og består av bil-/kollektiv-/sykkel- og gåtraffik. Her er det plantet 
hele 200 trær som er fordelt på tre rader. Det finnes 20-tall ulike træarter og man har bevisst  valgt en 
variasjon i træarter for å gjøre træplanteringen mer motståndsdyktig mot sykdommer. Vi hører mer om 
træplanteringen og vannrensningsanlegget. 

SLU ALNARP OG ALNARPSPARKEN

Sortimentstädgården 

Sortimentsträdgården anlegges hvert år med ettårige blomster og stauder - mye spennende å inspireres av. 

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium etablertes 1982 og omfatter i dag ca. 20 hektar mark for eksperimentell 
design, konstruksjon og skjøtsel. På laboratoriumet forskes det og demonstreres løsninger for jordbruks-
landskap, park, hage og vei i en full skala. Laboratoriet består av skogbestand, vei- og lepbeplantning, 
engmark og våtmarker.  

Alnarps rehabiliteringsträdgård 

Rehabiliteringsträdgåren er en hage med flere forskjellige rom og beplantning som brukes til ulike typer av 
rehabiliteringsaktiviteter. 
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