
Anläggning och etablering av
ängar 
Hur gör man för att uppnå bästa
möjliga ängsetablering utifrån
platsens egenskaper? Kan man ha
äng överallt? Inger har svaren!

Inger Runesson, Pratensis AB,
Biolog och ängsexpert

”Lawn project” På spaning efter 
hållbara alternativ till gräsmattor 
Höggräs, ört-gräsmattor och tradi-
tionell äng: John berättar om forsk-
ningsprojektet där man sökte efter 
alternativa, kostnadseffektiva och 
klimatvänliga gräsmattor. 
John Lööf Green, SLU 
Koordinator för utemiljö 

Om ängskötsel och invasiva arter 
Hur sköter man sina ängar i det  
offentliga? Kan slåttertiden påverka 
mångfalden? Invasiva arter är ett hot 
mot vår flora - vad kan vi göra?
 
Mats Runesson, Pratensis AB
Biolog och ängsexpert

Om biokol och dess möjligheter  
för ängar
Lina lär oss mer om hur biokol
fungera och vilken nytta den kan
göra i en ängsetablering.

Lina Pettersson, Veg Tech 
Agronom

ÄNGAR & BIOKOL
Vegetationsteknik på småländska 

NR 6 i Göteborg.

FÖRELÄSARE:

Nu är det dags för nästa seminarie med det  
högaktuella ämnet ängar, där etablering och  
skötsel ligger i fokus. Vi kommer även få veta mer 
om biokolets möjligheter i ängar, och om hur 
ogrässtråk och gräsmattor kan omvandlas  
till blomstrande ytor. 
 
Vi bjuder in dig som arbetar i det föreskrivande  
ledet eller med anläggning och skötsel, till en  
utvecklande dag med föreläsningar och  
diskussioner med våra inbjudna experter.
 
Vilka problem stöter du på?  
Kan äng etableras på alla marktyper? Hur sköter 
man uppsamling av klipp på ett effektivt sätt? Kan 
den biologiska mångfalden i våra vägrenar ökas?

Var: Lisebergs Wärdshus,  
Örgrytevägen 5, 402 22 Göteborg
När: Tisdagen den 4 februari 2020

Dagen börjar kl. 8.30 och rundas av ca kl. 15.30 
Anmälningsavgift är 1900kr exkl. moms.  
Sista anmälningsdag är den 20 januari. 
I avgiften ingår fika och lunch.
(meddela oss för specialkost)

Begränsat antal platser. Först till kvarn. 
Anmälan och frågor till anmalan@vegtech.se 
Kostnadsfri avbokning senast 20 januari kl 15.00. 
Därefter är din anmälan bindande men kan  
överlåtas till annan deltagare.

VÄLKOMMEN!

Projekt ”Kraftledningsgatan”
I ett industriområde har ett
ogrässtråk omvandlats till
blomstrande ängar med öppen
dagvattenhantering. Hur driver
man ett sånt projekt? 
Ida Karlsson, Krook & Tjäder  
(fd Växjö kommun) 
Landskapsarkitekt

Veg Tech


