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Kurs i Trädvård - teori & tillämpad beskärning 2017  
 

Kursansvarig: Pär Wennman, Micke & Kent Trädgård AB. 

Erfaren pedagog och cirkelledare. Utbildad i markvetenskap och trädvård vid Sveriges lantbruksuniversitet 

samt diplomerad i trädvård vid Båstad Akademi.  

Målgrupp: Fastighetsksötare, trädgårdsföretag och fastighetsbolag i Stockholm/Mälardalen.  

Kursens syfte: Att ge deltagarna en grundläggande förståelse om trädens biologiska funktion med 

tonvikt på hur de beskärs. Träd som beskärs och vårdas rätt ger bättre frukt, får bättre vitalitet, mindre skador 

och blir därmed säkrare. Rätt beskurna träd blir dessutom lättare att sköta och upplevs som vackrare. 

 

Kursens upplägg: 2 dagar, 1-2 halvdagar teori och 2-3 halvdagar praktik eller enligt ök. Sollentuna 

Moment * Tidsåtgång (datum enl ök) 

Trädvårdens grunder (teori) 1 timme 

Beskärning av träd (teori) 3 timmar 

Beskärning av träd (praktik) 

*Alt buskar och häckar (praktik) 

4+4* timmar 

4 timmar 

*Momenten kan i viss mån anpassas till kundens önskemål. 

 

Teori: Litteratur: 1) Klaus Vollbrecht mfl., RF Svensk trädgård, 

SLU, eget material.  

Trädvårdens grunder: Trädanatomi och funktion. Vad styr trädens tillväxt? Trädens energiflöden, 

vatten och näringomsättning. Trädens ekologiska funktion. 

Trädbeskärning: Redskap.  Beskärningstyper; uppbyggnads- och underhållsbeskärning. Beskärning 

av fruktträd (gamla & nya skolan). Tid för beskärning. Tillväxt & reaktion på beskärning. 

Uppstamning och urglesning av prydnads- och små parkträd. Vanliga buskar och buskbeskärning. 

Praktik:  

Lägga snittet. Kapa utan att skada. Beskärningstyperna i 

praktiken.  Metoder för beskärning av frutktträd. 
Beskärning av de vanligaste buskarna och renovering & vård av 

häckar.  

Pris: (ex moms) Kurskompendium ingår! 

Grupp 4-8 deltagare: 2800 kr per deltagare. Mängdrabatt  (10 %) 

 vid min 6 deltagare från samma företag. 12-14 timmar.  

 Intensivkurs 1-4 deltagare: 1920  kr per deltagare. 3 timmar. Upp till 3 extratimmar=800 kr/h. 

 

 

Anmälan: Skicka intresseanmälan till par@mktradgard.se eller ring 0760-527516.  

 

Möjlighet kommer att finnas att köpa japanska proffsverktyg från Silky till fördelaktigt pris. 

 
Välkomna! 


