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Stolthet i trädgårdsbranschen!
”Tack för att ni lyssnade på våra åsikter om torget och för att det blev så fint” stod det på kortet till
den fina blombuketten jag fick av en boendeförening härom veckan. Jag blev naturligtvis väldigt
glad och rörd… och stolt! Vi har precis byggt om ett torg i ett bostadsområde från 1970-talet. På
ett opretentiöst sätt samarbetade vi med intresserade boende med att rusta upp deras hemmiljö.
De är nu stolta och glada över sitt fina torg som välkomnar dem varje gång de kommer hem.
Det bästa av allt är att jag vet att ni är många runt om i kommunerna som har upplevt samma sak.
Att ni får uppskattning för det ni gör för invånarna i dess vardag. Och hur ni gör det. Att ni ser dem
och deras behov och önskemål.
”Vad du gör är viktigt, med hur du gör det är viktigare”, sammanfattade Kerstin Fogelberg sitt
föredrag om Social hållbarhet vid förtätning och förvaltning på årets kongress i Skellefteå. Hon
poängterar i sitt föredrag att när vi ritar, bygger och förvaltar utemiljöer måste vi komma ihåg att
vi påverkar människors vardag, deras livsmiljö. Kerstin berättar om hur kommunen efter kritik
från allmänheten fick börja om i ett förtätningsprojekt som skulle knyta ihop två bostadsområden.
Marabou konsthall tog upp frågan om det offentliga rummets betydelse och planeringsprocessen
startade om i samverkan med bland annat de boende i områdena. Ett nytt förslag arbetades fram
där områdena förbands genom de offentliga rummen och inte genom byggnader…
Genom att vi använder ett arbetssätt som gör människor engagerade i sin omgivning och får
dem att känna att de kan påverka sin vardag, sin livssituation, så bidrar vi till en av de viktigaste
förutsättningarna för god folkhälsa och ett tolerant samhälle. Då kan vi skapa långsiktiga samhällsvinster. Särskilt viktigt blir det i en tid av förändring och instabilitet i världen. Det är en viktig uppgift
vi har som vi ska vara stolta över.
För att kunna skapa hållbara offentliga miljöer behöver vi också använda vår specifika kunskap
och professionalitet i det vi gör. Det handlar om att använda de verktyg vi har utifrån exempelvis
miljöpsykologiska och biologiska principer, och på ett skickligt sätt skapa bra utemiljöer. Vi ska
bland annat veta vilka miljöer som upplevs som stimulerande eller trygga och behagliga, och vilka
växter som fungerar bra på olika platser, i olika funktioner och hur de ska skötas för att utvecklas
på ett önskvärt sätt.

Det är viktigt att det finns bra utbildningar inom alla yrkeskategorier inom parkutveckling och parkförvaltning. Tyvärr ser branschen en begynnande brist på välutbildad personal främst inom den
praktiska parkförvaltningen under de kommande åren. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
talar om kris i branschen och har nyligen sammanställt en rapport i frågan. (Det kan du läsa om
längre fram i Dalecarlicabladet).
Det gäller för oss att utveckla bra samarbetsformer inom trädgårdsbranschen för att gemensamt
påverka utbildningssystemet och attityden kring trädgårdsyrket. Jag tror faktiskt att vi har förstått
allvaret och är på gång. Samarbeten pågår inom olika organisationer som till exempel inom TCYK
(Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté), där vi från vår förening är representerade. Att
delta på våra kongresser och träffa kollegor tror jag också är ett bra sätt att stärka vår identitet och
yrkesstolthet. Tack alla som var med på kongressen och bidrog till en intressant och trevlig tillställning i somras!
Hoppas vi kan bidra med lite yrkesstolthet i denna upplaga av Dalecarlicabladet. Några som kan
vara lite extra stolta just nu är Nybro kommuns Stadsträdgårdsmästare och parkpersonal. Grattis
till Elmia Park Inspiras utmärkelse Sveriges vackraste och mest inspirerande offentliga park 2015,
framröstad av allmänheten.
God läsning!
Nicole Lindsjö,
Ordf. FSS

World Urban Parks gör det lättare att
bli medlem!
I förra Dalecarlicabladet berättade vi om World Urban Parks – WUP. En ny världsomspännande
parkorganisation som bildats genom en sammanslagning av tre organisationer International
Federation of Parks and Recreation Administration (IFPRA), International Urban Parks och Green
Space Alliance.
Den nya organisationen har haft en del inkörningsproblem med marknadsföringen och regelverket
för medlemskap och medlemsavgifter har varit mycket invecklat. WUP har tagit till sig kritiken. För
en dryg månad sen gick man ut med information om att man förenklat reglerna för medlemskap
och medlemsavgifter.
WUP har nu två typer av medlemskap. Ett medlemskap för organisationer och ett individuellt
medlemskap. Alla avgifter är satta i US dollar.
WUP hoppas nu att man ska få fler att gå med i organisationen. Vill du veta mer gå in WUP’s
hemsida www.worldurbanparks.org eller kontakta office@worldurbanparks.org
Är du intresserad av internationella kontakter och nätverk inom parksektorn är WUP vara en
intressant organisation för dig.
Sten Göransson,
Projektledare, Landskapsarkitekt, Malmö Stad
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Välkomnade stadsträdgårdsmästare
till innehållsrik kongress
I härligt brittsommarväder var Skellefteå kommun värd för Föreningen Sveriges
Stadsträdgårdsmästare årliga kongress i slutet av augusti. Deltagarna fick ta del av och
diskutera intressanta föreläsningar, samt dessutom även möjlighet att guidas runt i nyligen
invigda och pågående stadsutvecklingsprojekt, applådera populära pristagare och avnjuta
norrländska gastronomiska specialiteter.
Zandra Nordin, stadsträdgårdsmästare i Skellefteå, hade tillsammans med kollegor vid samhällsbyggnadskontoret skapat förutsättningar för två givande kongressdagar i den ganska unga staden
vid Skellefteälvens strand, som fick stadsprivilegier 1845. Ett knappt hundratal deltagare hade
hörsammat inbjudan, för många blev det en lång resa till norra Västerbotten till en kommun med
en yta där gott och väl hela Stockholms län inryms!

Stadspark i ny gestaltning

Kongresslokalen fanns i stadshotellet, granne med den upprustade Stadsparken, som
återinvigdes i augusti 2014. Ramböll, med ansvarige landskapsarkitekten Ulf Nordfjell, fick
uppdraget att omvandla parken från slutet av 1800-talet från en promenadpark till en modern
mötesplats. Kongressdeltagarna fick verkligen möjligheten att beskåda parkens roll som offentligt
stadsrum eftersom det samtidigt som kongressen arrangerades Matfest i Stadsparken – norra
Sveriges största matevent. Ulf Nordfjell har skapat en miljö med upphöjda gräsbevuxna ytor i
parken, på det sättet har det erhållits många ”naturliga” sittplatsmöjligheter vilka utnyttjades väl av
de många matintresserade besökarna.
Ulf Nordfjell både pratade om och visade under en guidad tur det projekt han började arbeta med
2005, när Ramböll inte bara fick uppdraget att renovera Stadsparken utan även att gestalta ”Det
levande stråket”, där parken och staden ska förbindas med norra älvbrinken. Projektet är indelat i
olika etapper. Färdigställt i dagsläget är bland annat Bryggarbacken, som tidigare var ett
industriområde med bland annat ett bryggeri som revs för ett 20-tal år sedan. Nu är
Bryggarbacken en förlängning av stadsparken och leder genom storslagna gradänger i den branta
älvbrinken ner mot en kaj med stora inbjudande trädäck i direkt kontakt med älvens strömmande
vatten.

Högtidlig prisutdelning

Som brukligt är vid FSS kongresser var det också utdelning av priser. Under högtidliga former
under kongressmiddagen utdelades Kommunpriset och Dalecarlicapriset.
Nybro kommun och stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström fick äran att ta emot 2015 års
Kommunpris med följande motivering:
“Nybro kommun och stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström tilldelas Föreningen Sveriges
Stadsträdgårdsmästares kommunpris 2015 för att på ett inspirerande och pedagogiskt sätt lyft
fram parkernas ekosystemtjänster och samtidigt skapat attraktiva och spännande parkmiljöer.”
I Nybros parker finns numera bikupor och gott om växter som har rikligt med pollen och nektar för
att attrahera och försörja pollinerande insekter. Samtidigt fylls blomlådor och rabatter med ätbara
växter för att inspirera till stadsodling. Det som odlas erbjuds till äldreboenden och skolor. På detta
sätt uppmärksammas och tydliggörs parkens viktiga roll i staden som en länk och förutsättning för
en hållbar stad, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Vi kunde sedan med stor glädje gratulera Alnarpskollegan och flitige Movium-kursföreläsaren
Johan Östberg till att ha erhållit 2015 års Dalecarlicapris, med följande motivering:
“Årets Dalecarlicapris tilldelas Johan Östberg som med stort engagemang och entusiasm under
flera år förmedlat värdefull kunskap om trädförvaltning och trädvärdering till stor nytta för
parkföreträdare i Sveriges kommuner.”
Johan Östberg har haft stor delaktighet i frågor som rör träd i stadsmiljö. Han har föredömligt,
metodiskt och med ett brinnande intresse arbetat för att ta fram riktlinjer för standardisering av
trädinventeringar och trädvärderingar vilket blivit till stor hjälp i en trädförvaltares vardag. Genom
sitt engagerade arbete med att sprida kunskapen om dessa modeller vidare till parkförvaltare, har
han starkt bidragit till att förenkla, strukturera upp och kvalitetsäkra arbetet med stadsträd under
många år framåt runt om i kommunerna. Johan har förankring och förtroende i både yrkets praktik
och i den akademiska världen.
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för ett värdefullt bidrag till
utvecklingen av trädförvaltning i kommunal parkverksamhet.”
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Premiär för pris för
examensarbete
Under första kongressdagen fanns det i
programmet inlagt en programpunkt som
handlade om att för första gången dela ut ett
av FSS nyinstiftat pris: Årets
examensarbete. Priset gick till Anna Bennett
med följande motivering:
”Landskapsarkitekt Anna Bennet tilldelas
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares examensarbetspris 2015 för
arbetet ”Gräv där du står – ett förslag för
centrala Söderhamn utifrån
ungdomars perspektiv”. Anna får priset för
att på ett inspirerande och pedagogiskt
sätt visat på en metod att arbeta med
gestaltning av offentliga rum utifrån
ungdomars användning och bild av sin stad.
Men också för att Anna valt att utgå från en
stad med krympande befolkning och de
förutsättningar som det ger för
utveckling och förvaltning av det offentliga
rummet. Examensarbetet är välstrukturerat
och fint presenterat och tar sin
utgångspunkt i en teoristudie om ungdomar
i det offentliga rummet, en övergripande
inventering och analys samt en medborgardialog inriktad mot Söderhamnsungdomarnas bild av sin stad. Resultatet av
Annas arbete är ett program för hela
På bild: Anna Bennet
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förslag för Köpmantorget.”
Efter prisutdelningen fick kongressdeltagarna höra Anna föreläsa om sitt examensarbete. Hon är
nu klar med sin landskapsarkitektexamen och avslöjade inbjudande att hon nu ”står till
arbetsmarknadens förfogande”!

Blomsterhyllad värd

För Zandra Nordins del var kongressarrangemanget i Skellefteå en höjdpunkt i en stadsträdgårdsmästarkarriär, som hon avslutar under 2016 när pensionsåldern uppnås. Det riktades många
varma och berömmande ord om hennes insatser under åren, både från politiker i kommunen och
från arbetskollegor. Bland annat tog Ulf Nordfjell tillfället i akt att tacka för de många årens
samarbete kring projektet Stadsparken-Älvbrinken med ett stort fång väldoftande luktärter.
Kongressdeltagarna blev väl förplägnade med lokala gastronomiska specialiteter, bland annat
köttsoppa med klimp, knäckebröd med västerbottenost samt löjrom från Bottenviken. Alla kunde
därför nöjda instämma i det tack inklusive blomsterbuketter som FSS ordförande Nicole Lindsjö
vidarebefordrade till Zandra och kollegor för ett välordnat arrangemang.
Göran Nilsson,
Movium
Artikeln tidigare publicerad i Movium Direkt nr 5 -2015

Projekten Svenska Frökällor
och Växtutveckling,
Ultuna
SLU

Svensk växtanvändning inom landskapsarkitektur i tätorter och på landsbygden samt plantering
inom miljövården och de areella näringarna t.ex. i anslutning till Nyla (nya inslag i landskapet) på
80-talet samt Omställning-90, planteringar på åkermark drabbades hårt av importerat växtmaterial
med dålig klimatanpassning, med stora plantavgångar som resultat. Främst drabbades ask, ek,
hassel, lönn och vårtbjörk t.o.m. i så klimatmässigt milda områden som zon 2-3, där dessa arter
växer vilt i det omgivande landskapet.
Dessutom hade det importerade materialet av vissa arter t.ex. slån mycket tveksamt genetiskt
status, såtillvida att det bl.a. bestod av korsningar med enkla plommontyper. Andra problem var att
namnförbistringen var omfattande i några för landskapsarkitekturen viktiga släkten, Sorbus (rönnar
och oxlar), Amelanchier (häggmisplar) samt Crataegus (hagtorn). Man kan förenklat säga att det
rådde fullständigt kaos på växtmaterialsidan.
Alla aktörer inom projektering, anläggning och förvaltning måste kunna lita på det material man
arbetar med. Växtmaterialet måste vara klimatanpassat, välspecificerat till fysiologiska och morfologiska egenskaper, vara friskt samt presenteras/säljas med korrekt namnsättning och i förekommande fall då det handlar om fröförökade växter också anges med frökällebeteckning.
E-plantor ger de den garantin.
De växter som tagits fram av de SLU-anknutna projekt, som startades på 80-talet samlades och
marknadsfördes under ett märke, E-planta. Varumärket äga av Stiftelsen Elitplantstationen, där
också kärnplantor och klonarkiv förvaras samt klonförökade sorter förökas till produktionsplanskolornas moderplantkvarter samt i viss mån även till deras produktion. Drygt 20 produktionsplantskolor har gått samman och bildat E-planta ekonomisk förening för att fortsätta utvecklingsarbetet
av plantskolesortimentet. E-systemet har funnits i ca 25 år. E-systemupplägget har adopterats av
norska plantskolor och ett samarbete pågår om materialutbyte och utvärderingar.

1983 startade undertecknad på Ultuna projekt Svenska Frökällor. Det praktiskt inriktade projektet
bedrevs på inst.f. skogsgenetik. Mentor var prof. Gösta Eriksson. Finansiärer var SNV, WWF samt
dåvarande Lantbruksstyrelsen (återförda handelsgödselmedelsavgifter). I ett senare skede
erhölls ett stort anslag från SLF för studier av de ädla lövträdens genetik. I slutet av 90-talet
flyttade projektet till inst.f. landskapsplanering, huvudarbetsgivare för undertecknad sedan 1975.
Projektet bytte samtidigt namn till Växtutveckling. Projektanslag gavs då endast ifrån E-planta. Det
största utvecklingsarbetet var då redan utfört. Undertecknad bedriver än idag i privat regi
utveckling av klimatanpassat växtmaterial med ett mindre anslag från E-planta.
Dessa två projekt med bas i Uppsala ligger bakom drygt 70 % av plantskolesortimentets E-sorter
av träd, buskar och klätterväxter. Undertecknad har ingått i arbetsgruppen för plantskoleväxter
sedan starten och varit en av två huvudaktörer i uppbyggnaden av E-systemet. Denna arbetsgrupp är sammansatt av representanter för plantskolorna, det offentliga gröna, trädgårdsanläggarna, fritidsodlingen samt forskningen.
En mycket viktig del i arbetet med växtutveckling och E-systemet har varit den omfattande
informationsverksamheten. Undertecknad har skrivit mer än 60 artiklar och faktablad i ämnet i alla
relevanta branschtidskrifter, deltagit i mässor med montrar och seminarier/paneler, medverkat i ett
stort antal kurser bl.a. i samarbete med Movium, Vägverket och E-planta. Utvecklingsverksamheten har också presenterats i en uppsats i Forest and Landscape Research,
Improvement of trees and shrubs by phenotypic selection for landscaping in urban and rural areas
– a Swedish example (Lagerström & Eriksson 1996) samt i den omfattande boken Urban Forests
and Trees, där undertecknad varit medförfattare i kapitlet om The selection of Plant Materials for
Street Trees, Park Trees and Urban Woodland, sid 257-280.
E-systemet har fått mycket stor genomslagskraft både inom den svenska plantskolenäringen och
projektering, anläggning och förvaltning. Svensk plantskoleproduktion har genom denna
verksamhet fått en mycket stor konkurrensfördel gentemot plantskolor på kontinenten.
Huvudorsak till detta är följande: Urvalsarbete för klimatanpassning kan bara utföras i ett
selekterande klimat, d.v.s. under svenska förhållanden.
Tomas Lagerström
landskapsarkitekt, tidigare universitetslektor i växtmateriallära, SLU, Ultuna

Stadsträdgårdsmästaren mötte Stadsarkitekten
För första gången möttes Stockholms nuvarande stadsträdgårdsmästare och stadsarkitekt i ett
offentligt samtal.
Den 26 november ordnade Movium en Partnerskapsträff där Elisabeth Rosenquist Saidac,
landskapsarkitekt och ny stadsträdgårdsmästare i Stockholms stad sedan september 2015 mötte
Karolina Keyzer, arkitekt och stadsarkitekt i Stockholms stad sedan 2010. Moderator under
samtalet var Lars Johansson, vice ordf. i FSS, landskapsarkitekt, universitetslektor och
avdelningschef på institutionen för stad och land, SLU Ultuna.
Samtalet kom att beröra olika aspekter kring hur vi bygger en attraktiv stadsmiljö med
välkomnande offentliga platser och rekreativa gröna utemiljöer med högt värderade
ekosystemtjänster.

Svenska Mästerskapen i
Trädklättring 2015

Svenska Trädföreningen anordnar årligen Svenska Mästerskapen i Trädklättring. Tävlingen
anordnas inom ramarna för International Society of Arboriculture (ISA) som är en internationell organisation för yrkesverksamma inom trädvårdsindustrin med över 16,000 medlemmar världen över.
SM har som syfte att samla yrkesverksamma trädklättrare och arborister för att utbyta erfarenheter
och nya arbetsmetoder. Dessutom är det ett av få evenemang som samlar yrkeskåren och därför
blir det också ett viktigt socialt arrangemang för branschen. Givetvis är det också en tävling som
skall avgöras och den segrande mannen och kvinnan blir representanter för Sverige i både EM
och VM!
Årets arrangemang kommer att hållas i Linköpings prisbelönta Trädgårdsförening 29-30 maj,
samtidigt som stadens trädgårdsmässa Live in Garden. Vi är otroligt glada och tacksamma över
det samarbete vi har med stadsträdgårdsmästare Lotta Johansson. Med hennes entusiasm och
intresse kommer årets tävling bli ett fantastiskt event.

Hur går tävlingen till?
SM i trädklättring består av 5 delmoment
och ett mästarmöte som utförs under två
tävlingsdagar.
Delmomenten är arbetsklättring, räddning,
kastlina, footlock och snabbklättring;
I ”arbetsklättringen” utför varje deltagare
fem bestämda stationer uppe i trädet och
blir bedömda utifrån säkerhet och stil.
Momentet är tidsbegränsat.
”Räddningen” består av ett simulerat verkligt
scenario. En skadad klättrare i form av en
docka skall tas ned på ett säkert sätt från
trädet. Momentet är bedömningsbaserat och
tidsbegränsat.
I ”kastlina” ska varje deltagare med hjälp av
en kastpåse och kastlina placera rep i redan
utvalda och markerade klykor högt uppe i
trädet.
Momentet ”footlock” är en repklättrinsteknik
som arborister använder för att ta sig upp
i träden med hjälp av ett frihängande rep.
När den tävlandes sista fot lämnar marken
startar tidtagningen och stannas inte förrän
klättraren ringer i den klocka som hänger 15
meter upp.
”Snabbklättring” är det moment där de
tävlande friklättrar från gren till gren upp i
trädet,
säkrade från marken av en annan person.
Snabbast upp gäller.
Det slutliga ”mästarmötet” utförs av de bäst
placerade. Varje person skall själv ta sig
upp i trädet, utföra bestämda stationer samt
ta sig ner och plocka ner sin utrustning ur
trädet inom den avsatta tiden. De tävlande
blir bedömda utifrån utförda moment,
säkerhet, stil, tekniska färdigheter samt tid.
Alla moment sker med arboristens egen
arbetsutrustning och med samma regler,
kontroll och krav som i yrket. Ytterligare
kontroll av utrustning sker på plats av
tävlingsledningen dagen före tävling.

I årets tävling deltar 30 tävlande och lika många
arbetar med arrangemanget. Om vädret tillåter
hoppas vi på många besökare till både tävlingen och
trädgårdsmässan.
Janina Allen,
Tävlingsarrangör Svenska Trädföreningen

Nybro

Landets finaste park 2015

FSS kommunprisvinnare får ännu ett pris!
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Badhusparken i Nybro vann priset Elmia Park Inspira i tävlingen om Sveriges vackraste och mest
inspirerande offentliga park i kategorin etablerade parker. Elmia Park Inspira är en tävling som
syftar till att lyfta fram våra vackra svenska parker och inspirera till flera besök. Priset är instiftat av
Elmia och delades ut för första gången på Elmia Park 2013.
– Vi är stolta och glada naturligtvis, och alla inblandade är jätteglada. Vi vill tacka alla som röstat
på oss och vi hoppas att den här uppmärksamheten ska leda till fortsatt utveckling av både parken
och närområdet, säger Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare i Nybro kommun på Elmias
hemsida.
Det var röster från allmänheten via webben och även från besökarna på Elmia Park under mässans tre dagar som avgjorde vilka som skulle vinna.
Totalt hade åtta parker landet runt nominerats till tävlingen. Badhusparken i Nybro tävlade i kategorin etablerad park. Jonsereds Trädgårdar i Partille vann kategorin nyetablerad/ombyggd park.
Grattis igen Nybro säger vi från föreningen!

NGSA-workshop i Haninge kommun

I dagsläget har tre svenska parker fått utmärkelsen Nordic Green Space Award (NGSA).
Fredrik Jergmo, Tankesmedjan Movium, fick möjlighet att leda domargruppens arbete som
juryordförande när Hagaparken fick Sveriges första utmärkelse 2013 på FSS-kongressen i
Solna. Här skriver han om hur Haninge kommun som första kommun använde NGSA som
verktyg i det interna arbetet med att utveckla en kommunal park.
Det finns både externa och interna skäl att ansöka om en NGSA. Externt ger det goda möjligheter
för kommunen att marknadsföra sig som attraktiv för både turister och arbetskraft samt nuvarande
och potentiella kommuninvånare. En kommun med välskötta utemiljöer och parker är helt enkelt
mer attraktiv att bo i, jobba i eller besöka. Internt ger ansökningsprocessen möjligheter att lyfta
fram eventuella brister i allt från strategiska dokument till praktisk parkskötsel. Kommunen kan
då välja att åtgärda eventuella brister innan en ansökan om en NGSA görs. Efter en ansökan och
bedömning kan juryns kommentarer dessutom ge ytterligare möjligheter att förbättra verksamheten. Målsättningen är gemensam för alla inblandade – att sätta fokus på och höja kvaliteten på
våra parker och grönområden.
I mars blev jag kontaktad av Jenny Blom i Haninge kommun som berättade att de precis gått i
hamn med den teoretiska delen av sin nya funktionsbaserade skötselplan. Inför startpunkten att
börja arbeta praktiskt med denna var de intresserade av att höja medvetenheten om vad skötsel
och underhåll kan betyda för kommunens anläggningar. Jenny deltog själv i testbedömningen av
Skytteholmsparken i Solna som kongressdeltagarna fick göra under FSS-kongressen 2013, och
tyckte det var väldigt givande diskussioner i samband med detta. Nu ville hon ge möjlighet till sina
kolleger att vara med om detsamma i en utvald park i den egna kommunen. Jag fick därför frågan
om jag kunde komma till Haninge och granska Åbyparken i Västerhaninge tillsammans med
personalen på park och natur, stadsbyggnadsförvaltningen, utifrån NGSA-kriterierna.

Foto: Fredrik Jergmo

En fin dag i början av september genomförde vi den första interna konsultationsdagen med hjälp
av NGSA i en svensk kommun. Jag inledde med en kort presentation för ett tjugotal medarbetare
på park och natur av vad NGSA egentligen är och hur kriterierna är indelade och utformade.
Eftersom vi eftersträvade att genomföra dagen med ett liknande upplägg som vid en riktig
bedömning åkte vi sedan ut till Åbyparken i Västerhaninge där Karin Mellberg, landskapsarkitekt
i kommunen, guidade oss runt under två timmar. Flera av medarbetarna kunde komplettera med
värdefulla erfarenheter från eget arbete i parken.
Efter lunchen delade vi upp oss i fyra grupper i parken. Kriterierna i utvärderingsformuläret
delades upp och besvarades på plats med många intressanta gruppdiskussioner. Jag gick runt
och lyssnade på bedömningsarbetet och rätade ut eventuella frågetecken. Överlag flöt arbetet på
med stort engagemang.
Efter ett par timmar i parken åkte vi tillbaka till kontoret där vi tillsammans lyfte fram och
diskuterade några bedömningar från varje grupp. Poängen skrevs upp direkt i datorn och med
hjälp av projektor kunde alla se kriterier, poäng, viktning och det totala resultatet. Vi lyfte såklart
gemensamt den självklara frågan: Har parken sådana värden att den förtjänar en utmärkelse?
Mer diskussion följde och en enig bedömning av personalen självt gav goda förutsättningar att
framöver lyfta kvaliteten i det praktiska arbetet med Haninges nya funktionsbaserade skötselplan.
Personligen tyckte jag dagen var rolig och givande, men vad tyckte medarbetarna själva
egentligen? Karin Mellberg fick direkt en intresseanmälan från en av parkarbetarna om att delta
ifall konceptet skulle tillämpas i fler av Haninges parker, så jag uppfattar det som att medarbetarna
var nöjda med dagen. Karin själv tyckte att ”NGSA-dagen var ett givande sätt att diskutera
parkkvalitet över ansvarsgränser och kompetensområden. Upplägget på dagen gjorde
diskussionen fokuserad samtidigt som den öppnade för dialog mellan personer som inte vanligtvis
möts i samtal om parkkvalitet. Dagen blev mycket uppskattad och flera tyckte att vi borde göra det
här på fler platser!”
Nu återstår att se om Haninge tar steget att lämna in en ansökan om en NGSA för någon av kommunens parker.
Fredrik Jergmo,
Movium

Krisen i trädgårdsbranschen

På bild: Staffn Lundstedt
Foto: Magnus Aronson

Inom trädgårdsbranschen finns ett stort behov av att nyanställa kvalificerad arbetskraft.
Samtidigt är det färre som söker till de utbildningsplatser som finns idag. På många håll har
utbildningarna inom trädgård lagts ner. Under Almedalsveckan i år bjöd Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation in branschen till ett Lunchseminarium om gröna jobb och presenterade samtidigt en färsk rapport - ”Kris i trädgårdsbranschen”.
Under seminariet medverkade bland annat Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare för
Gotlandsregionen i panelen. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation manade till krafttag för att
vi ska kunna vända trenden med allt färre sökande till trädgårdsutbildningarna . På många håll
har utbildningarna redan lagts ner trots att den gröna sektorn ropar efter kvalificerad arbetskraft. En rapport kring detta har sammanställts och redovisades i samband med seminariet. I den
konstaterades bland annat att Trädgårdsbranschen behöver nyanställa 2500 personer/år. Varje
år utbildas 150 trädgårdsarbetare i landet - högt räknat. Vi kontaktade Staffan Lundstedt som är
kyrkogårdskonsulent för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, för att höra hur de ser på
fortsatt arbete i frågan.
Hela rapporten kan du hitta på:
https://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/kris-i-tradgardsbranschen

- Hallå Staffan Lundstedt. I juni inför Almedalsveckan gick ni ut med pressmeddelande
kring den färska rapporten Kris i trädgårdsbranschen. Vad fick ni för gensvar?
- Vår rapport och den debattartikel som publicerades i samband med att rapporten släpptes fick
stort medialt genomslag. Debattartikeln publicerades i mer än tjugo tidningar över hela landet och
gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic besvarade artikeln i Sydsvenska dagbladet. I
sitt svar instämde hon i att sektorn gröna jobb riskerar stor arbetskraftsbrist de närmaste åren.
Till seminariet i Almedalen kom mer än sextio personer, Expressens Almedlsbilaga lyfte seminariet som ett av dagens tips, och under sensommaren och tidig höst har ett tiotal representanter för
framförallt utbildningsanordnare hört av sig till oss. Som arbetsgivarorganisation, med våra medlemmars behov för ögonen, fattade vi dock tidigt beslutet att vårt primära uppdrag var att synliggöra frågan om hotande arbetskraftsbrist. Däremot ingår det inte i vårt uppdrag att ”hands on”
starta grön utbildning, vare sig i egen regi eller som samarbetspart.
- Hur planerar ni att jobba vidare med frågan?
- Vi arbetar vidare med frågan på olika sätt, bland annat i de nätverk där vi ingår.
Redan i Almedalen kontaktade vi gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic och bjöd in
henne till kyrkogårdskongressen i Norrköping, en kongress som varje år samlar chefer och anställda från framförallt kyrkogårdsförvaltningar över hela landet. Där förde vi samtal med henne om
framförallt de snäva antagningsreglerna för yrkesbytare som avslutat annan gymnasieutbildning
än naturbrukslinjen inriktning trädgård.
I början av oktober i år bjöd Arbetsmarknadsdepartementet in intresserade att söka medel för insatser som leder till att nyanlända snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden. Inom ramen för
NYN, Naturbrukets Yrkesnämnd, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, tillsammans med
Kommunal, LRF, SLA (Sveriges lantarbetsgivare) Trädgårdsanläggarna samt Lanttjänstemännen
och Naturvetarna, sökt närmare tre miljoner kronor från departementet. Pengarna ska bland annat
användas för att ta fram material för utbildning i yrkessvenska, utarbeta modeller för självskattning/
validering av kunskaper och erfarenheter inom olika yrken inom trädgårdsbranschen samt översätta visst utbildningsmaterial till relevanta andra språk. Syftet med denna satsning är att hitta dem
med relevant utbildning och erfarenhet och bidra till att göra dem anställningsbara genom utbildning i bland annat terminologi och lagstiftning. På så sätt underlättar vi för exempelvis kyrkogårdsförvaltningarna att kunna anställa kompetent personal. Det kan röra såväl utbildade inom gröna
sektorn generellt som landskapsingenjörer eller trädgårdsmästare. I dagarna har vi fått besked
kommit att NYN fått pengar, jag är dock oklar över hur mycket.
Nu i höst tar arbetsgivarorganisationen också fram ett informationsmaterial som vänder sig till
elever i årskurs 9 inför valet till gymnasiet 2016. Samtidigt arbetar vi för att Svenska kyrkan som
attraktiv arbetsgivare ska bli mer synlig på de jobb- och utbildningssajter inom gröna sektorn vilka
vänder sig till unga. Finns tid och resurser kommer vi även överväga att marknadsföra Svenska
kyrkan som en attraktiv arbetsgivare gentemot relevanta högskolestudenter, exempelvis blivande
landskapsingenjörer och landskapsarkitekter. Studie- och yrkesvägledare är en annan målgrupp
där vi överväger en kommunikationssatsning av något slag.
Till sist; vi har möjlighet att söka medel från arbetsmarknadsdepartementet för att kunna ta fram ett
utbildningsmaterial i handledning för de kyrkogårdsförvaltningar, som via arbetsförmedlingen får
erbjudande om att ta emot nyanlända som sommarvikarier/praktikanter. En förutsättning för detta
är att arbetsförmedlingen säger ja till att betala kostnaden för handledningen på plats. I slutet av
november kommer vi att träffa Betty Malmberg, som sitter i utbildningsutskottet, för att höra vad
som planeras i denna fråga, och berätta om våra satsningar.

I vilken form ser ni att de olika branschföreningarna, som ex. vis Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare, kan samarbeta vidare kring dessa frågor?
- Vi samarbetar redan med flera andra i branschen, såsom Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN). Där
ingå Trädgårdsanläggarna (STAF), Sveriges lantarbetsgivare (SLA), Kommunal, Lantbrukarnas
Riksförbund (LRF), Gröna näringens riksorganisation (GRO), Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) och Naturvetarna. Vi har naturligtvis också ett nära samarbete med Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer (FSK).Stadsträdgårdsmästarna har vi kontakt med genom att vi är
med i Partnerskap Alnarp där även Sveriges stadsträdgårdsmästare ingår.
Tack för mycket bra och matnyttig information från Staffan Lundstedt och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete inombranschen inom denna fråga.
Nicole Lindsjö,
Stadsträdgårdsmästare Östersunds Kommun, Ordf. FSS

Bakgrund till Svenska kyrkans satsning:
Svenska kyrkan är en av de största arbetsgivarna i
landet för trädgårdsarbetare. Dessutom är kyrkan
en stor köpare av olika typer av varor och tjänster
inom trädgårdssektorn.
De kommande åren står Svenska kyrkan inför stora
pensionsavgångar bland utbildade kyrkogårdsarbetare. Samtidigt finns de på många håll inom
kyrkan stora behov och ambitiösa planer när det
gäller utveckling av kyrkogårdar och gröna rum.
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är
bekymrade över bristen på utbildad personal inom
sektorn. Redan idag är efterfrågan på trädgårds- Foto: Magnus Aronson
kunniga större än tillgången. Bara inom Svenska kyrkan bedöms nyrekryteringsbehovet ligga
på omkring 600 utbildade trädgårds- och kyrkogårdsarbetare under de närmaste fem åren.
Totalt behöver hela trädgårdssektorn, där Svenska kyrkan utgör en del tillsammans med exempelvis fastighetsbolag, nyanställa minst 2 500 personer årligen de kommande åren. Detta ska
ställas mot det faktum att det, högt räknat, utbildas omkring 150 personer per år (på gymnasieoch högskolenivå sammantaget).
För att synliggöra detta problem sammanställde Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i juni
i år rapporten Kris i trädgårdsbranschen.
Rapportens huvudslutsatser är:
•
Trädgårdsbranschens framtida utveckling avgörs av tillgången på kunnig
		personal
•
Situationen just nu är bekymmersam för i stort sett alla arbetsgivare inom sektorn
•
Det skulle kunna skapas tusentals jobb på kort tid – om fler fick relevant
		
utbildning.
Det poängteras från kyrkan att den hotande arbetskraftsbristen rör kompetent arbetskraft, inte
parkarbetare generellt. Ett faktum som bland annat arbetsförmedlingen instämmer i.
Hela rapporten finns att läsa på:
https://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/kris-i-tradgardsbranschen

Ekosystemtjänster

en ekonomiskt viktig del i
vår samhällsplanering

På årets FSS kongress i Skellefteå
fick vi en intressant presentation
av Tim Delshammar, lektor i
landskapsplanering vid SLU.
”Ekosystemtjänster, Hur
svårt kan det vara?”
Begreppet ekosystem
lanserades redan 1935
av Sir Arthur George
Tansley, engelsk botanist.
1997 gjordes en
systematisk översikt i en
tidig version om ekosystemtjänster av bla Costanza.
Mellan åren 2001-2005
utvecklar expertgruppen MEA
(Millenium Eccosystem
Assessment) systemet utifrån
aktuell forskning. Sedan 2007
arbetar en internationell expertgrupp
TEEB, The Economics of Ecosystems
and Bioversity, med metoder för att
integrera ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande.
Parkförvaltningar har alltid arbetat med ekosystemtjänster, kanske mest utifrån biologisk mångfald.
Men det finns stor potential för att arbeta mera strategiskt. Ekosystemtjänster finns redan idag
ganska väl integrerat i NGSA (Nordic Green Space Award) Men med hjälp av några tillägg eller
mindre förändringar i förklaringstexterna kan NGSA användas. Exempel på tillägg som Tim gav
var
•Pollination: finns det en strategi för att sköta och utveckla parken så att livsmiljön för
olika pollinatörer säkerställs. Årets kommunpristagare, Nybro kommun och stadsträdgårds
mästare Thomas Bergström, är ett levande exempel på detta.
•Kolinlagring: antalet träd i våra parker och städer som bidrar till att fånga och lagra
koldioxid.
•Råmaterial: tas parkavfall tillvara som kompost, bränsle eller annan användning
I ITree systemet finns ekonomiska uträkningar för exempelvis trädkronans utbredning i en stad
kopplat till dagvattenhanteringen och därmed ekonomiska vinster. Ett mycket bra verktyg för att
förtydliga bland politiken och beslutsfattare inom samhällsbyggnad.
Liselott Johansson,
Stadsträdgårdsmästare Linköpings kommun

Tid för,,

Julpyssel

Julen närmar sig med stormsteg.
Dags att hugga granar och ris och
damma av julbelysning och julpynt i
kommunförråden!
Vi efterlyser bilder på olika typer av
jularrangemang i våra offentliga
miljöer till kommande julnummer av
Dalecarlicabladet i december. Det
vore roligt om ni skickar in dem till
marie.larsson2@lidkoping.se senast
den 4 december.
Hälsar redaktionen

Boka in datum för nästa kongress redan nu!

Katrineholm
24-26 Augusti 2016
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