
(By)træernes hemmelige liv
Den tyske skovfoged og forfatter Peter Wohlleben har stor succes med sine tanker om 
’Træernes hemmelige liv’, både blandt professionelle og lægfolk. Peter Friis Møller, 
træekspert og journalist, har nærlæst bogen og undersøger, om skovtræernes 
hemmelige liv kan inspirere os, der arbejder med bytræer.

Viden om sårbiologi og, når skaden er sket, sårbehandling kan forlænge et bytræs liv 
betragteligt. Vi har inviteret to absolutte eksperter på området til at forsyne deltagerne 
med den nyeste viden. Dirk Dujesiefken og Horst Stobbe fra Hamborg fortæller bl.a., 
hvordan sårbehandling med folie kan fremskynde sårhelingsprocessen.

Hvordan passer formklippede træer ind i vores tid? Svend Andersen belyser en drifts-
form med lang tradition fra en ny vinkel. Og med slægten Tilia drøfter insektforsker 
Hans Peter Ravn en gammel kending med fokus på biodiversitet og fremtidudsigter.

Derudover præsenteres nyt fra forskning og praksis, bl.a. om muligheden for at 
vaccinere mod elmesygen, de nyeste udviklinger på skadevolderområdet, træktest som 
vurderingsmetode for træers stabilitet, tveger og deres vurdering og betydning samt en 
analyse af et vækstmålingsprogram på nyplantede træer.

Seminaret arrangeres i samarbejde med Dansk Træplejeforening, der uddeler årets 
bytræpris på seminaret. 30 kr. af deltagergebyret går til Nordisk Fond for Bytræer, 
som støtter forskning og udvikling på bytræområdet. >>

INVITATION

Bytræseminar 2017
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Torsdag, den 16. november 2017  
på Frederiksberg

k ø b e n h av n s  u n i v e r s i t e t 
i n s t i t u t  f o r  g e o v i d e n s k a b  o g  n a t u r f o r v a l t n i n g



TID OG STED

Den 16. november 2017

Københavns Universitet

Auditorium A2-81-01

Thorvaldsensvej 40

1871 Frederiksberg C

TILMELDING

Tilmeldingsfristen er den 

9/11 2017. Til meldingen er 

bindende. Ved afmelding inden 

den 9/11 debiteres halvdelen af 

prisen. Ved senere afmelding 

debiteres hele prisen.  

Tilmelding på www.ign.ku.dk/

Efteruddannelse og kurser/Åbne 

kurser og konferencer

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Studielektor Oliver Bühler,  

olb@ign.ku.dk, tlf. 3533 1777.

PRIS

Deltagelse i seminaret koster 

1.800 kr. for abonnenter på Skov 

& Landskabs Videntjeneste samt 

medlemmer af Dansk Træplejefor-

ening. For øvrige 2.500 kr. 

Priserne er ekskl. moms.

 PROGRAM

09.00 Velkommen og introduktion til dagens program 
 Oliver Bühler, studielektor, IGN, KU

09.10 Ej blot til pynt: Formklipning af træer 
 Formklippede træer kan ses i mange sammenhænge 

med varierende udtryk og formål.  Er formklippede 
træer stadig et brugbart element, og hvilke forhold 
bør spille ind fagligt og økonomisk? Et inspirerende 
indblik i formningsmuligheder med lang tradition.

 Svend Andersen, Plantefokus

09.35 Lindetræet i fortid, nutid og fremtid
 Slægten Tilia fylder meget i bybilledet både herhjem-

me og i udlandet. Hvad betyder træet for biodiversi-
teten? Kan vi øge betydningen? Hvor godt er træet 
tilpasset fremtidens udfordringer? Hvad er det nu 
med de der døde humlebier?

 Hans Peter Ravn, seniorforsker, IGN, KU

10.00 Træ- og sårbiologi: Moderne træpleje og den 
nye CODIT 

 Beskæring af træer hviler på fundamentet af Alex 
Shigos CODIT-koncept. Prof. Dujesiefken har i mange 
år undersøgt træernes reaktion på sår og præsenterer 
udviklingen af CODIT modellen og ikke mindst dens 
praktiske betydning for den moderne træpleje. 
Foredraget holdes på engelsk.

 Prof. Dr. Dirk Dujesiefken, Institut für Baumpflege, 
Hamburg

10.40 Kaffepause

11.10 Nyt fra forskningen: Nye sårbehandlings-
metoder  

 En ny sårbehandlingsmetode har i undersøgelser vist 
forbløffende resultater, for eksempel efter storflade-
de påkørselsskader. Hør, hvordan plastikfolier og 
fladekallus hænger sammen – og kan være med til at 
forlænge skadede træers liv. Foredraget holdes på 
engelsk.

 Dr. Horst Stobbe, Institut für Baumpflege, Hamburg

11.40 Vurdering af tveger
 Tveger er en udfordring for forvaltere og udførende. 

Hvordan vurderes og håndteres tveger på den fagligt 
bedste måde? 
Simon Skov, seniorrådgiver, IGN, KU

12.00 Frokost

13.00 Uddeling af Dansk Træplejeforening 
Karsten Klintø, Dansk Træplejeforening

13.15 Nyt om skadevoldere på bytræer
 Aktuel viden om sygdomme, skadelige insekter og 

andre skadevoldere på bytræer.
 Iben Thomsen, seniorrådgiver, IGN, KU

13.45 Træernes hemmelige liv – naturføleri eller 
inspirationskilde?

 Hvad kan vi lære af den tyske skovfoged og forfatter 
Peter Wohllebens succesrige bog i skov og by? En 
træmands bedste bud.

 Peter Friis Møller, Skov- og Naturrådgivning

14.15 Nyt fra praksis: Træktest til vurdering af træers 
stabilitet

 Gamle træer bør bevares så længe som muligt. Hør, 
hvordan man ved at trække i træer kan vurdere deres 
stabilitet. Men undgå faldgruberne. 

 Dr. agro. Christian Nørgaard Nielsen, SkovByKon

14.30 Kaffepause

15.00 Nyt fra forskning: Vækst af nyetablerede bytræer 
– fra drift til dyrkning

 Omplantningschok, vækstkraft, og vanding: Hvordan 
viden om vækst kan hjælpe med praktiske problemstil-
linger som artsvalg, valg af etableringsmetode og 
prioritering af plejetiltag.

 Lars Christensen, beplantningsudvikler Københavns 
Kommune og Oliver Bühler, studielektor, IGN, KU

15.30 Elmesygen – en uafvendelig skæbne?
 I Holland har man med succes implementeret et 

vaccinationsprogram mod elmesygen. Hør, hvordan 
Amsterdam holder liv i mange tusind gamle, store 
elmetræer. Foredraget holdes på engelsk.

 Arnold Meulenbelt, BTL Bomendienst B.V., Holland

15.55 Opsamling

16.00 Tak for i dag
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