
 
 

 
 

 

Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö bjuder in till 
 

Fördjupning: JORD 

En dag med nya insikter och diskussioner om hur vi kan arbeta med 
jorden i våra trädgårdar 

 

 
 
Tid: Fredag 17 juni 2022 kl. 9.00 – 15.00  
Plats: ETC Solpark, Katrineholm 
 
Ett tema på nätverkskonferensen hösten 2021 var jord och detta vill vi följa upp med en dag där vi lär oss mer 
och får möjlighet att diskutera hur vi arbetar med jordhälsa i våra anläggningar. Vilka problem har vi? Vilka 
möjligheter finns? 
 
I Solparken tillverkas växtnäring, biokol och bokashi och vi får se hur man arbetar med att gynna jordens 
mikroliv i växthus och i övriga odlingar. Vi får också lära oss hur svampar spelar en central roll för våra växter 
och för hela ekosystemet, hur man med svampmycel kan renovera växtbäddar, stärka växternas försvar mot 
patogener och öka mångfalden i jorden. I Solparken kan man även titta på olika typer av solpaneler och inspi-
reras av smarta energilösningar som till exempel växthus täckta med solceller. 

 

Program:  
 
9.00 – 9.30  Kaffe och mingel 
9.30 – 12.00  Vad händer i rotzonen? Mykorrhizamykolog Kjell Hedberg berättar om 

svampar och växters liv i symbios  
12.00 – 13.00  Lunch på Solparkens café 
13.00 – 14.00  Rundvandring i Solparken med trädgårdsmästare Elin Starck. Visning av växt-

husen, biokolspannan och näringsfabriken 
14.00- 15.00  Diskussion om det vi sett och hört under dagen samt fika 
 
 



Praktisk information 
 
Kostnad: 500 kr exkl moms. Vegetarisk lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.  
 
Anmälan: Maila klara.holmqvist@gu.se senast 7 juni. Ange namn, faktureringsadress samt 
person- eller organisationsnummer. 
 
Resa: Till Katrineholm tar man sig enkelt med tåg från bl.a. Stockholm, Göteborg, Linköping   
och Malmö. Solparken ligger norr om staden, en promenad på 2 km.  
 
Frågor? Kontakta trädgårdskoordinator Klara Holmqvist, klara.holmqvist@gu.se 
    

 
 
Träffen är öppen alla medlemmar i Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö 
- gamla som nya! 
 
 
 
 
ETC Solpark beskriver sig själva som ”en park full av innovativa energilösningar och annat 
kul”. Läs mer på deras hemsida: https://etcsolpark.se/  
 
Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk, med Göteborgs 
universitet som huvudman. Hantverkslaboratoriet utgör en plattform och resurs för träd-
gårdshantverkare inom kulturmiljövården, vilka samlas i branschnätverket Trädgårdsmäs-
tare i historisk miljö. https://gu.se/hantverkslaboratoriet 
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