BRUK AV STAUDER I OFFENTLIG
MILJØ
- praktiske og kreative løsninger til lettstelte, fargerike og
holdbare plantinger i kommuner og borettslag
Arrangør: Staudegruppa Norsk Gartnerforbund
Tid: 19. mars 2019 kl. 09 - 16
Sted: Bruket, Schweigaardsgate 34C, Oslo
Pris: Student 800 kr, medlem NGF 1200 kr, Øvrige 1800 kr
(alle priser eks moms)

Påmelding til: maria.fall@gartnerforbundet.no (frist 8. mars)

Program:
09.00-09.30
Registrering , kaffe og velkommen
09.30 – 10.20
Naturstauder på vei inn i norske anlegg
v/ Torunn Hovland Ljone
Torunn Hovland Ljone har drevet staudegartneriet sitt i Ulvik i
Hardanger siden begynnelsen av 1990-årene og har deltatt og
bidratt på flere seminarer om bruk av stauder.
Hun har var den første i Norge som startet produksjon av
naturstauder for levering til anlegg. Formeringsmaterialet hun
bruker blir samlet i samråd med lokal botaniker. Hun har lang
erfaring som produsent av stauder og som rådgiver ved bruk av
stauder i anlegg.
På seminaret vil hun dele sine erfaringer så langt med oss og
kommer med råd og tips til brukere og planleggere rundt dette
temaet som blir mer og mer aktuelt.
se mer på www.ljono.no
Gamle stauder for restaurering og oppgradering
v/Gunn Hagen
Gunn Elisabeth Hagen tok steget ut og startet sin egen
produksjonsbedrift etter flere år som hagesenteransatt. I
gartneriet lager hun planter for kunder i lokalmiljøet i Kirkenær
men også for de som er spesielt interesserte i gamle
staudesorter. Hun er i dag medlem av ledergruppa i NGF
staudegruppe.
På seminaret vil hun bl.a. fortelle om gamle sorter stauder som
kan være aktuelle ved restaurering av eldre hageanlegg eller
beplantninger.
Se mer på www.hagenihagen.no

10.20 – 10.50
Kreative løsninger for små budsjett
v/ Eva Kleffelgård
Eva Kleffelgård arbeider nå i Botanisk Hage på Milde utenfor
Bergen. Før dette var hun gartner i Sel kommune i
Gudbrandsdalen. Aleine i jobben og med et lite budsjett men
med engasjement og interesse for bruk av stauder har hun
likevel anlagt flere mindre plantefelt i kommunen.
Hun vil fortelle om sine erfaringer og om sine kreative
løsninger for å få til et trivelig miljø i en "mindre" kommune.
11.15-12.15
Optimale plantinger i parker og bomiljø
v/ Mona Holmberg
Mona Holmberg har holdt mange foredrag om bruk av stauder
i offentlig miljø, både i Sverige, Norge, Tyskland m.fl. Hun
og hennes mann Ulf Strindberg driver som praktiske
landskapskonsulenter og de har oppdrag bl.a. hos forskjellige
"bostadsbolag", kommuner og andre oppdragsgivere over hele
Sverige. De er med i hele den praktiske delen av prosessen fra
planlegging til ferdig planting. Dette gir dem også mulighet for
å påvirke opparbeidingen av plantestedet før planting. Når
anlegget er ferdig tilbyr de enten kurs eller instruksjoner til
gartnerne som skal overta drift og vedlikehold.
Dette og hele prosessen med planlegging, sortsvalg, planting,
vedlikehold og gode råd vil hun ta grundig for seg under
seminaret.
Se mer på www.holmbergstrindberg.n.nu
13.00 - 14.00
Optimale plantinger i parker og bomiljø

Mona Holmberg forts
14.30 – 15.30
Optimale plantinger i parker og bomiljø
Mona Holmberg forts
Avslutning v/Ole Lima staudegruppa

Foto: Ole Lima

