KURSINBJUDAN - Ny kurs!
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, inbjuder till kursen

KYRKOGÅRDENS BESKÄRNING
GRUNDLÄGGANDE BESKÄRNING AV BUSKAR, HÄCKAR,
KLÄTTERVÄXTER OCH TRÄD

KALMAR den 22 oktober 2019
Växtligheten på kyrkogårdar är viktig. Buskar, häckar, klätterväxter, perenner, utplanteringsväxter
och träd utgör viktiga beståndsdelar och har olika sociala, tekniska, biologiska samt arkitektoniska
funktioner. För att bibehålla och utveckla dessa funktioner måste de skötas och underhållas på rätt
sätt och vid rätt tidpunkt. Denna kurs behandlar den viktiga beskärningen av växter och då främst de
lövfällande och städsegröna växterna som finns runt om på våra kyrkogårdar. Det är betydelsefullt
att du som ansvarar för kyrkogårdens skötsel har kunskaper om hur, när och varför vi beskär samt
vilka redskap och hjälpmedel vi använder för de olika arbetena. Kursen kommer ingående att
beskriva hur beskärning av buskar, häckar går till samt grundläggande beskärning av park- och
prydnadsträd. Kursen kommer vidare att ge förslag på hur man ”rättar till” felaktigt beskurna växter
där så är möjligt. Kläder och skor tas med för utomhusbruk då vi går ut och tittar på växtligheten i
närheten.
Mål:
Att ge kunskaper om lämpliga beskärningsverktyg. Att ge förståelse hur växter reagerar på olika
beskärningsingrepp. Att skapa förståelse för hur beskärningstidpunkten kan vara av betydelse. Att ge
grundläggande kunskaper om hur olika växter beskärs på ett korrekt sätt. Att ge information om
arbetsmiljö och säkerhet vid beskärningsarbeten.
Målgrupp:
Kyrkogårdspersonal och andra utemiljöarbetare.

Kursinnehåll:
 Motiv till beskärning
 Beskärningsredskap och dess skötsel
 Olika beskärningsmetoder
 Snitteknik och grenlära
 Lämpliga och olämpliga beskärningstider
 Häckklippning
 Buskbeskärning
 Regler och rekommendationer kring vegetation
 Grundläggande trädbeskärning
 Arbetsmiljö och säkerhet

KURSEN:

KYRKOGÅRDENS BESKÄRNING

Tid och plats:

Tisdagen den 22 oktober, 08.30 – 16.00
Scandic Kalmar Väst, Dragonvägen 7, 392 39 Kalmar.
Telefon 0480-46 93 00

Föreläsare:

Trädgårdsingenjör Hans Bill, Tällberg

Kursavgift:

Inkl lunch samt kaffe för- och eftermiddag
2 950:-/deltagare från medlemsförvaltning
3 350:-/deltagare för övriga
Exkl moms

Kurslitteratur:

150:-/deltagare exkl moms

Anmälan

Anmälan senast den 22 september.
Hemsidan: www.skkf.se/utbildning
E-post: malou.ravelin@skkf.se eller via anmälningstalongen
nedan. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan
deltagare.

Upplysningar

SKKF:s utb.avdelning, Malou Ravelin, 08-673 83 13
Se även hemsidan: www.skkf.se
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