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Riksförbundet Svensk Trädgård 
är en ideell organisation med medlemmar i 
trädgårdsföreningar över hela landet. Våra 
nästan 160 föreningar finns från Lappmarken 
i norr till Skurup-Söderslätt i söder. Förbundet 
har också enskilt anslutna medlemmar.  
 
Riksförbundet Svensk Trädgård är en 
mötesplats för alla trädgårdsintresserade och 
främjar trädgårdskultur och ett lustfyllt od-
lande. Vi arbetar med att förmedla och sprida 
kunskap om odling och trädgård till våra 
medlemmar, föreningar och allmänhet och för 
att trädgårdskunskaper bevaras och förs 
vidare.  
 
Riksförbundet Svensk Trädgård sprider 
kunskap om miljövänlig och resurssnål odling 
och bevakar fritidsodlarnas konsumentin-
tressen. Vi fångar upp nytt inom forskning 
och försöksodling – ett miljöarbete som 
gynnar våra odlare och gör våra trädgårdar till 
grönare lustgårdar i framtiden.  
 
Riksförbundet Svensk Trädgård bildades år 
1900. I ändamålsparagrafen finns att läsa: 
”Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell 
organisation – religiöst och partipolitiskt 
obunden. Förbundets ändamål är att främja 
den fritidsmässiga trädgårdsodlingen och att 
verka för en allmän förbättring av 
trädgårdskulturen och boendemiljön i landet 
genom utrednings-, rådgivnings- och 
informationsverksamhet, utgivning av 
tidskrifter och annan litteratur samt genom 
initiativ riktade till myndigheter, företag och 
andra organisationer. 
 
Förbundet skall vara en huvudorganisation för 
trädgårdsföreningar och deras regionala 
sammanslutningar samt enskilda personer. 
Det skall också arbeta för förbättring av 
fritidsodlingens villkor i landet. Förbundet 
skall också främja samarbetet med 
hushållningssällskap och andra organisationer 
som verkar för fritidsodling på såväl det 
nationella som det nordiska planet.”  
(ur Riksförbundet Svensk Trädgårds stadgar) 

 

 

 
”Att i gemenskap odla 

trädgårdsintresset under 
trivsamma former, 

verka för ökad kunskap 
om trädgård samt 

stimulera trädgårds- 
intresset i regionen” 

 



 
 
Riksförbundet Svensk Trädgårds 
verksamhetsplan för år 2013 formulerade 
verksamhetens mål och utgjorde en ram för 
arbetet under året. 
 
2013 har varit ett intensivt år på många sätt. 
Mycket har hänt på många fronter och även 
om medlemsantalet gick ner något är vår 
ekonomi är just nu mycket stabil. Årets 
resultat gick långt över förväntad budget, i 
huvudsak eftersom lönekostnaden har varit 
lägre men också tack vare ökade inkomster 
från kurs och resor. 
 
Vi har ett mycket kompetent och hårt 
arbetande kansli som får verksamheten att 
snurra även under svåra tider. 
Arbetsbelastningen på personalen på kansliet 
har varit hög under det gånga året, dels för att 
jag fortfarande var delvis sjukskriven fram till 
maj men även för att vi under hösten 
förlorade en av våra medarbetare som hastigt 
avled.  
 
Vi är ett riksförbund - vid årsskiftet kunde vi 
konstatera att vi har medlemmar i alla 
Sveriges 290 kommuner. Från Kiruna i norr 
till Trelleborg i söder, från Strömstad i väst 
till Haparanda i öst, i varje kommun finns 
medlemmar. Och som riksförbund är det 
också vår uppgift att verka för alla våra 
medlemmar.  
 
Vi på Riksförbundet Svensk Trädgård står för 
objektiv kunskap som vi förmedlar genom vår 
tidning Hemträdgården, våra rådgivare och 
vår hemsida.  Vi skall verka för att i 
gemenskap odla trädgårdsintresset under 
trivsamma former och verka för ökad kunskap 
om trädgård samt stimulera 
trädgårdsintresset i regionen. Det står i vår 
verksamhetsplan och är de ledord vi har i vårt 
arbete.  
 
 

 
 
Något som har varit flitigt diskuterat under 
året i såväl press som bland våra egna  
medlemmar är beslutet EU-kommissionen tog 
i maj om förslag till nya förordningar som 
gäller växtförökningsmaterial (PRM=plant 
reproduction material), växtskydd, djurhälsa 
och kontroll. Det har varit många 
spekulationer, mycket oro och svårt att tolka 
hur detta kommer att påverka fritidsodlare i 
Sverige och även runt om i Europa. Man 
undrar över vad detta nya förslag kan 
innebära för oss som köper, byter och säljer 
fröer och annat växtmaterial.  
 
Genom FOR har vi på olika sätt varit med att 
påverka hur förslaget behandlas. Det senaste 
från EU är dock att jordbruksutskottet i 
februari med 37 mot 2 röster har föreslagit 
EU-parlamentet att förkasta hela förslaget och 
skicka det tillbaka till EU-kommissionen. 
Förra årets påtryckningar från organisationer 
över hela Europa har gett resultat. Just nu är 
framtiden för hela förslaget oviss men vi 
kommer att bevaka utvecklingen under 2014. 
 
Er förbundsdirektör 
 
Inger Ekrem 
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Åke Truedsson                              Benne Odén                            Birgitta Rämert     

                    
Gunilla Berglund                           Lennart Froby                         Catharina Kihlström Lexén 

                     
Mariana Mattson                       Inger Palmstierna                            Lena Widell 

 
FÖRTROENDEVALDA 2013 

Förbundets styrelse 
Ordinarie ledamöter har varit följande: 
 
Ordförande: Åke Truedsson, Vellinge. Omvald 2013 för två år 
1:e vice ordförande: Benne Odén, Bonässund. Omvald 2012 för två år  
2:e vice ordförande: Birgitta Rämert, Uppsala. Omvald 2013 för två år 
Ledamot: Gunilla Berglund, Avesta. Omvald 2012 för två år 
Ledamot: Mariana Mattsson, Blåvikssjön. Omvald 2013 för två år  
Ledamot: Inger Palmstierna, Landskrona Omvald 2013 för två år  
Ledamot: Catharina Kilström Lexén, Göteborg. Nyval 2013 för två år 
Ledamot: Lena Widell Södertälje / Gotland. Omvald 2012 på två år. 
Ledamot: Lennart Froby, Åkersberga. Omvald 2012 på två år. 
 

Styrelsemöten 
Styrelsen har haft fem protokollförda möten; den 4 februari, den 16 mars, konstituerande möte efter 
fullmäktige den 17 mars, samt möten den 16 augusti och 25 november. 
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Styrelsen har under 2013 haft följande ansvarsfördelning; 
Ordförande: Åke Truedsson. Vice ordförande, Ekonomi: Benne Odén. Andre vice ordförande, Forskning och 
utveckling: Birgitta Rämert. Personalfrågor, Representation i FOR: Lena Widell. Personalfrågor: Lennart 
Froby. Redaktionsråd: Inger Palmstierna. Redaktionsråd, förenings och medlemsutveckling: Mariana 
Mattsson, förenings och medlemsutveckling: Gunilla Berglund. It- frågor: Chatarina Lexén. 

Valberedning 
Anette Thomasson (sammankallande) Malmö, Sten Wadensjö, Östersund, samt Åsa Wennström, 
Uppsala  
 
Revisorer 2013 
Ordinarie: Jan Ekeman, auktoriserad revisor, revisionsbyrån Revidea, Täby. 
Av förbundet vald revisor: Jouko Månsson, Ronneby. Suppleant: Ann-Sofie Freyhult, Västerås 
 
Firmatecknare 
Firmatecknare har under året varit ordförande Åke Truedsson och förbundsdirektör Inger Ekrem. 
 
Fullmäktige 
Fullmäktige hölls på Memory Hotell i Kista den 16-17 april. Kallelsen publicerades i Hemträdgården nr 1 
2013. 

Mötet öppnades av ordförande Åke Truedsson och 
förbundsdirektör Inger Ekrem. Förbundsdirektören 
berättade kort om Riksförbundet Svensk Trädgårds 
nuläge. Tre av ledamöterna i Riksförbundet Svensk 
Trädgårds styrelse höll intressanta föredrag. Ett av 
föredragen handlade om hur viktig valberedningen 
är för föreningarnas fortlevnad. Mariana Mattsson, 
verksam i Lappmarkens trädgårdssällskap, höll 
föredraget ”Kontinuerlig succession eller så får man 
kölista till styrelsen.” Där presenterades många bra 
tips om hur man genom en bra valberedning ser till 
att det finns människor som vill jobba för föreningen 
både i styrelsen och med andra uppdrag. Vår digitala 
verklighet gör att många föreningar har egna 
hemsidor. Vissa krav ställs på de bilder som 

publiceras på hemsidor och i sociala medier. Om detta berättade Inger Palmstierna i sitt föredrag ”Att 
publicera bilder på nätet.” Hon är en van fotograf, har skrivit flera böcker och är ofta förekommande med 
text och bild i Hemträdgården. Riksförbundets ordförande Åke Truedsson höll ett intressant och matnyttigt 
föredrag om vitlök och andra lökar.  
Vår trädgårdsrådgivare Ann-Catrin Thor berättade om resultaten från zonenkäten och kunde konstatera att 
zonkartan fortfarande håller.  Lördagen avslutades med gemensam middag och mingel, en värdefull arena för 
utbyte av kontakter och idéer. 
 
Söndagens fullmäktigemöte genomfördes effektivt, med bra diskussioner och engagerade ledamöter.  
I det formella fullmäktigesammanträdet 17 april deltog 31 delegater, 9 ledamöter ur styrelsen, revisor, en 
observatör samt förbundsdirektören och ytterligare en representant från kansliet. Som mötesordförande 
valdes Ann-Sofi Freyhult, Västerås och som sekreterare Marianne Åhlén. Styrelseledamot Margareta 
Källberg tackades av efter fyra år i styrelsen och Catharina Kihlström Lexén, Göteborg, valdes in som ny 
ledamot. Även valberedning och revisor omvaldes. 
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Lise‐Lotte Björkman        Ann‐Catrin Thor                 Inger Ekrem               Marianne Åhlén          Stella Westerlund           Christina Säll            Annika Åberg      Charlotte Bravinger 
 Trädgårdsrådgivare      Trädgårdsrådgivare         Förbundsdirektör        Org.sekreterare           Marknadsansvarig          Chefredaktör                Kanslist                    Ekonomi 

Personal 
Under 2013 har det varit 2 heltidstjänster, en 
80 % och 3 halvtidstjänster, en 60%, samt en 
20%. 
Följande personer har varit anställda 2013: 
Heltider: Inger Ekrem, förbundsdirektör och 
Marianne Åhlén, organisationssekreterare. 
Christina Säll, Hemträdgårdens redaktör 80%, 
Lise-Lotte Björkman, trädgårdskonsulent 50 
%, Ann-Catrin Thor, trädgårdskonsulent 60 
%, Stella Westerlund, marknadsansvarig, 
50%, Annika Åberg, kanslist även med arbete 
på hemsidan, 50% fram till oktober (då hon 
hastigt avled), 20% Charlotte Bravinger 
ekonomi. 
 
Kansli- och redaktionsmöten 
Kansliet har haft regelbundna kanslimöten 
under året, möte för verksamhetsanalys, 
redaktionsmöten samt möten kring Tusen 
Trädgårdar, mässa och hemsida. 
Kanslimötesprotokollen finns tillgängliga för 
styrelsen. 
 
Förbundsdirektören 
Förbundsdirektör Inger Ekrem har det 
övergripande ansvaret, leder och bevakar 
verksamheten gentemot budget, samt 
rapporterar till styrelsen. 
 
Förbundsdirektören 
Förbundsdirektör Inger Ekrem har det 
övergripande ansvaret, leder och bevakar 
verksamheten gentemot budget, samt 
rapporterar till styrelsen. 
 

Fortbildning 
Inger Ekrem och Stella Westerlund har 
deltagit i heldagskursen Medlemsdagen om 
Medlemsmodellen kring föreningsutveckling. 
Annika Åberg Har utbildat sig i Wordpress. 
Inger Ekrem Har deltagit i seminarium hos 
skatteverket gällande moms och skatt för 
ideella organisationer. Lise-Lotte Björkman 
har varit på kurs på Balsgård om nya bärsorter 
samt en kurs i växtnäring och 
trädgårdsdesign. 
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  2012  2013  2014  2015 

Föreningsmedlemmar  210  210  230  230 
Enskilt anslutna medl.  275  275  295  295 
Hushållningssällskap  675  675  695  695 
Studenter  210  210  230  230 

 
 
 
Medlemsavgifter 
Riksförbundet Svensk Trädgårds medlems-
avgifter var 2013 oförändrade mot föregående år. 
 

Föreningsmedlemmar 
Antalet föreningsanslutna medlemmar uppgick 
den 31 december 2013 till 27 753 Totalt fanns 157 
föreningar och tre läns- eller regionförbund. 
Dessutom har 60 föreningar familjemedlemskap 
vilket medför ytterligare 2 789, till föreningarna, 
betalande familjemedlemmar. Vidare har vi fem 
hushållningssällskap anslutna. Vi har också 58 
prenumeranter på tidningen, framförallt bibliotek 
och liknande institutioner. 12 studentmedlemskap 
var registrerade vid årsskiftet. 
 
Enskilda medlemmar 
Antalet enskilt anslutna medlemmar var 2 494. 
 
Totalt antal – förändring 
Antalet medlemmar per sista december 2013 var 
29 822, föreningsanslutna och enskilda, 
samt 2 789 familjemedlemmar totalt 32 611. 
Motsvarande antal 2012, 32 986 medlemmar.  
Varje år tappar förbundet ca 11-12% av våra 
medlemmar som sedan ersätts med nya eller 
återanmälningar.  Årets totala minskning av 
medlemsantalet blev något under 400 medlemmar, 
något över 1 %. 

 
Medlemsvärvning 
2013 registrerades totalt 2 838 medlemskap 
avseende 2013. Av dessa var 2 636 helt nya 
medlemmar, mot 3 486 förra året. Det aktiverades  
 

 
 
 
även 202 medlemskap av tidigare avslutade 
medlemmar.   
760 anmälde sig via hemsidan. Medlemmarna 
svarar hur de fått information om Riksförbundet 
Svensk Trädgård och trädgårdsföreningarna. Det 
går att lämna flera alternativ.  
 
41  % ”via trädgårdsförening” 
34 % ”via internet” 
29 % ”via familj och vänner” 
12 % ”Hemträdgården på bibliotek/väntrum” 
8 % ”via trädgårdsmässor” och övriga kampanjer 
5 %  pratat med rådgivare/på en plantskola 
1 % ”via Facebook” 
15 % har uppgivit ”Annat” 
6 % av dem som anmälde sig via hemsidan 
uppger att de varit medlemmar tidigare. 
 
På trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 
värvades 124 nya medlemmar, 48 nya medlemmar 
tillkom genom Grönt Kort-kursen och genom 
resorna med Favoritresor fick vi 14 nya 
medlemmar och 22 nya medlemmar anslöt sig 
under trädgårdskryssningen till Estland 2013. 
Under året anmäldes 42 värvningar via hemsidan 
Vi hade ingen stor värvningskampanj 2013.  
År 2013 inkom 234 gåvomedlemskap, varav 120 
anmäldes via hemsidan. 
Övriga nya medlemmar kommer främst genom 
trädgårdsföreningarna eller via mail alternativt 
post från privatpersoner. Genom sina lokala 
aktiviteter värvar föreningarna många nya 
medlemmar. 
 
Nya och nedlagda föreningar 
Flera har varit i kontakt med kansliet med intresse 
om att starta förening, men inget konkret har 
kommit ur detta ännu. Uppföljning fortsätter 
under 2014.  Skaraborgs länsförbund lades ner 
under året samt Stockholms Universitets TF, 
Borlänge-Tuna TF och Uppsala Läns 
trädskötarförening. De flesta medlemmar valde att 
flytta sitt medlemskap till en annan 
trädgårdsförening eller bli enskilt anslutna. 
Forshaga Hemträdgårdsförening lämnade 
förbundet eftersom flerparten av föreningens 
medlemmar inte var medlemmar av förbundet och 
detta strider mot våra stadgar.  
 

  2012‐12‐31  2013‐12‐31 
Föreningsanslutna  28 153  27 753
Familjemedlemmar  2 731  2 789
Enskilt anslutna  2 492  2 494
Totalt  32 986  32 611
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Övergripande verksamhet 
Den övergripande verksamhet som finns upptagen i våra stadgar täcker tre områden: 
Vi skall öka kännedomen om organisationen och dess verksamhet internt och i omvärlden, 
vi skall vårda och värva medlemmar för att med ökade medlemstal stärka organisationens 
inflytande och vi skall ytterligare förbättra vår kunskapsförmedling, vår kommunikation och 
vår service. Detta har varit utgångspunkten för årets verksamhet. 
Att synas och nå ut till fler presumtiva medlemmar är ett led i arbetet för att hjälpa och stödja 
föreningarna inom Riksförbundet Svensk Trädgård. 

Kansli 
Kansliet är beläget i Täby norr om 
Stockholm. Vi har varit trångbodda men 
under 2013 utökades kontorsytan med 
ytterligare två rum för att ge plats åt den 
dagliga verksamheten. 
 
Medlemsservice 
Medlemsservice har under året skötts av 
Marianne Åhlén med assistans av Annika 
Åberg. Arbetsuppgifterna är mycket 
varierande, men har tyngdpunkt på hantering 
av medlemsregistret. Utöver det har Marianne 
även ansvarat för ett antal andra projekt och 
uppgifter. 
 
Medlemsservice har: 
• hållit den kontinuerliga kontakten med 
föreningar och medlemmar via telefon och e-
post (ca 15 000 per år). 
• skött de dagliga postrutinerna, kontroll av 
fakturor, avstämning av plusgirot, arkivering 
av dokument och TS-statistik. 
• medverkat i det allmänna genomförandet av 
trädgårdsmässan samt planering av 
medlemsservices del i montern, på 
regionmöten och alla kanslimöten. 
• skött utskick av och fakturering av 
beställningar i form av småskrifter (som bl.a 
särtryck), väskor, vykort, tyg samt zonkartan.  
Medlemsservice handhar också och skickar 
ut: 
• välkomstbrev till nya medlemmar samt 
gåvopaket, kampanjpremier 
• värvningsmaterial som foldrar och tidningar 
• beställda särtryck, faktablad, miljöfoldrar 
och övriga publikationer 

• beställda väskor och vykort till föreningarna 
• styrelseinformation som går till 
föreningarnas styrelser tillsammans med listor 
till kassörerna på vilka betalningar som 
inkommit 
• underlag och kopior för TS-statistik 
Marianne Åhlén har även deltagit i 
fullmäktigemötet, regionmötena i Sölvesborg 
och Nässjö samt trädgårdskryssningen till 
Estland. 
 
 
Medlemsregistret 
I arbetet med medlemsregistret har ingått 
• drygt 2800 ny- och återegistreringar med 
tillhörande fakturering och betalning, 
påminnelser, uppdateringar och ändringar 
• att informera föreningarna om gällande 
ändringar, nyregistreringar och avslut samt att 
spåra ett stort antal okända adresser och 
betalningar. 
• att skicka ut aktuella listor och etiketter till 
föreningarna 
• att ta fram, iordningställa och korrekturläsa 
underlag för årsaviseringen samt sköta alla 
kontakter med tryckeriet.  Med årsavisering 
menas de inbetalningskort för årets avgift som 
skickas ut till medlemmarna i de lokala 
föreningarna. 
• att skicka adressfilerna för Hemträdgården 
till tryckeri, 6 nummer per år, dryga 30 000 
varje nummer. 
• att registrera och bevaka inkomna 
medlemsavgifter samt ta fram underlag och 
listor för utbetalningarna till föreningarna. 
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Aktivitetsbidrag 
Föreningar inom Riksförbundet Svensk 
Trädgård kan varje år söka bidrag till kurs- 
och informationsverksamhet inom miljövänlig 
trädgårdsodling. Bidragen beviljas, genom 
FOR, från Jordbruksverket. 
Anslaget var 2013 på 170 000 kr, och har 
betalats ut till de 43 föreningar som ansökt 
om och fått bidrag. Maxbeloppet som kan 
sökas per förening och år är 4 000 kr. 
 
Bidrag har betalats ut till: Adolfsbergs Trgf, 
Alingsås Trgf, Arnäs Trgf, Barkens Trgs, 
Bräkne Hoby Trgf, Gislaveds trgf , 
Glanshammars Trgf, Huddinge-Botkyrka 
Trgf, Kalmar Trgf, Karlstads Trgs, 
Katrineholms Trgf, Kristinehamns Trgf, 
Kungsbacka Trgv, Kungälvs Trgf, 
Lappmarkens Trgs, Ljungby Trgf, Lunds 
Trgs, Mariestads Trgf,  Norrköpings Trgs, 
Olofströms Trgf , Sjöbo Trgf, Skara Trgf, 
Sollentuna Trdgg, Stora Lundby Trgf, Stranda 
Trgs, Södra Ölands Trgv, Sölvesborgs Trgf, 
Telgebygdens Trgf, Tibro Trgf, Trosabygdens 
trgf , Trgf i Jämtland, Trgo i Hudiksvall, 
Tyresö Trgs, Täby Vallentuna Trgf, Uppsala 
Trgs, Vårgårda Trgf, Vännäsbygdens Trgs, 
Västerorts Trgs, Växjö Trgf, Åkersberga 
Trgs, Åmåls Trgf, Örebro Norra Trgf och 
Österlens Trgs. 
 
Försäkringsskydd 
Våra trädgårdsföreningar har genom Svensk 
Trädgård ett försäkringsskydd hos Läns-
försäkringar. Försäkringen innehåller fyra 
olika delar. 
 

1) Ansvarsförsäkring: 
Gäller vid skadeståndskrav för sak- 
och personskada som uppstår till följd 
av verksamheten i föreningen eller 
genom skadebringande egenskaper i 
levererade produkter från föreningen. 
 

2) Förmögenhetsbrottsförsäkring: 
Gäller för skada som föreningar 
orsakat genom förskingring, 
undandräkt eller grov förskingring, 
trolöshet mot huvudman. Bedrägeri, 
bedrägligt beteende eller grovt 
bedrägeri, stöld, snatteri eller grov 
stöld. 
 

3) Rättsskydd:  
Gäller för ersättning till juridisk hjälp 
vid till exempel avtalstvister och 
liknande när en rättsprocess har 
påbörjats. 
 

4) Olycksfallsförsäkring: 
Gäller för våra medlemmar som i 
föreningsaktiviteter invalidiserat sig. 
Gäller även för t.ex bussutflykter i 
föreningens regi samt resor till och 
från föreningsaktiviteter. 

 
 
Hemträdgården  
 

 
Hemträdgården utkom år 2013 med 6 
nummer om 68 sidor vardera. Totalt blev det 
408 sidor varav knappt 19 sidor är annonser, 
samt cirka 11 sidor radannonser och 2 bilagor. 
(Jfr. 2012: 13 sidor annonser, ca 11 sidor 
radannonser och 3 bilagor). Av 
radannonsörerna har 21 st valt att ha en länk 
på förbundets hemsida.  

Chefredaktör och ansvarig utgivare är 
Christina Säll. I tidningens idéråd har Lise-
Lotte Björkman och Ann-Catrin Thor ingått. 
Idérådet har även biståtts av Stella Westerlund 
och Inger Ekrem. Riksförbundet Svensk 
Trädgårds styrelses redaktionsråd har varit 
Inger Palmstierna och Mariana Mattsson. 
Formgivning Lasse Mellquist, Lasse 
Mellquist Layout. Annonser Hélène 
Ulvander, Media Mix. 
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Tidningarna nr 1–4 trycktes av JMS 
Mediasystem AB i Helsingborg på 
Svanenmärkt papper. Efter konkurs av 
tryckeriet JMS Mediasystem AB trycktes nr 5 
och 6 hos Sörmlands Grafiska i Katrineholm, 
på Svanenmärkt papper. 

Övergripande tema detta utgivningsår har 
varit de ätliga trädgårdsväxterna under 
vinjetten Ät din trädgård, med början i nr 2 
som kom ut inför trädgårdsmässan Nordiska 
trädgårdar. Temat fortsätter även nästa år, 
men kompletteras med nytt tema. Andra 
teman under året har varit: Årets fröer, 
Medelhavsodling, aprikoser, persikor, 
vedartade prydnadsväxter, gräsmatteogräs, 
besöksträdgårdar, perenner och 
trädgårdsböcker. Serien naturapoteket har 
pågått även under detta år. 

Trädgårdsrådgivning 
Lise-Lotte Björkman och Ann-Catrin Thor 
svarar i rådgivningstelefonen som är öppen 
tisdag, onsdag, torsdag 09.00-12.00, på 
onsdagar även 13-00-16.00. De svarar på 
rådgivningsfrågor per e-post och vanliga brev. 
Rådgivarna delar på en heltidstjänst och har 
också delat upp vissa arbetsuppgifter sig i 
mellan. Båda rådgivarna skriver artiklar i 
Hemträdgården och svarar på trädgårdsfrågor. 
Båda har kontakt med media och svarar på 
frågor från andra aktörer kring våra pågående 
projekt. Ibland skriver de även i andra 
tidskrifter på beställning.  
Våra rådgivare planerar och genomför besök 
hos föreningar samt medverkar i löpande 
planering av kansliets verksamhet och sitter 
med i Hemträdgårdens idéråd. De turas om 
att vara med på regionmötena, sommarmötet 
och resor. Båda rådgivarna var med på 
trädgårdskryssningen till Estland i maj. 
 
Lise-Lotte har ansvaret för Trädgårdsspanarna 
i form av planering, kontakt med spanarna, 
rapportering, utvärdering och rapportering. 
Hon är huvudansvarig för planering, program 
och bemanning av vår monter på mässan 
Nordiska Trädgårdar. Lise-Lotte har också 
specialansvar för frågor som rör sniglar och 
speciellt den spanska skogssnigeln med 
uppdatering även av fakta till FORs 
snigelsida. Hon är även en av Riksförbundet 
Svensk Trädgårds representanter i FORs 

mässgrupp. Under mässan Nordiska 
Trädgårdar var Lise-Lotte trädgårdsrådgivare 
i vår monter samt höll föredrag från de öppna 
scenerna. 
 
Ann-Catrin har utöver det gemensamma 
rådgivningsarbetet även fungerat som 
kursansvarig, faktaansvarig och reservlärare 
på kursen Grönt Kort för fruktträdsbeskärare. 
Hon har även ansvarat för fortbildningskurser 
för redan examinerade Grönt Kortare. Ann-
Catrin är ansvarig för produktion och 
eventuell revision av Riksförbundets 
faktablad. 
2013 producerades nya bladet ”Byt växter – 
inte skadegörare.”  
Ann-Catrin arbetar med frågor som rör 
zonkartan och hur man går vidare med frågan 
om hur den kan utvecklas framgent.  Ann-
Catrin har kontinuerligt medverkat i Sveriges 
Radios omtyckta program P4 Extra med Lotta 
Bromé, som trädgårdsexpert. 2013 sådde 
Lotta och Ann-Catrin luktärter och lyssnarna 
fick följa deras utveckling. Under mässan 
Nordiska Trädgårdar var Ann-Catrin 
trädgårdsrådgivare i vår monter samt höll 
föredrag från de öppna scenerna. 
 
 
Trädgårdsspanarna 2013 
Trädgårdsspanarna är medlemmar som utför 
enkla försök i sina egna trädgårdar på vårt 
uppdrag.  Dessa försök bidrar med kunskap 
och ger värdefull konsumentupplysning i 
ämnet trädgård. Spaningarna startade år 2002. 
Deltagarna valdes slumpmässigt ut bland alla 
som ville delta. Hänsyn togs till spanarnas 
postnummer för att få en spridning över hela 
landet. Totalt rapporterade 88 personer in 
resultat från spaningen. 
 

 
 
I år testades olika fiberdukar från 
konsumentförpackningar, i allt från 
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diversehandeln till trädgårdsbutiken. Hur 
hållbar är den? Vilken lönar det sig att köpa? 
Borde vi kanske efterfråga en annan kvalitet 
än den som erbjuds? Detta var några av de 
frågor vi sökte svar på.  
För att bedöma fiberdukarna har spanarna fått 
svara på olika frågor. Svaren är subjektiva, 
påverkas av olika förhållanden i olika 
trädgårdar men speglar fritidsodlarens 
verklighet. 
 
 Rapporten från trädgårdsspaningen 
publicerades Hemträdgården nr 6 2013 och på 
www.tradgard.org under Kunskap, där 
rapporter från alla tidigare spaningar finns 
samlade. 
 
 
Faktablad 
 
Faktabladet nummer 37: 
”Byt växter inte 
skadegörare.”  
trycktes 2013. 
Faktabladsserien om 
ekologisk odling, har 
givits ut sedan 1990. Faktabladet delades ut 
till medlemmar på trädgårdsmässan Nordiska 
Trädgårdar. 
 
 
 
 
Zonkartan 

Intresset för zonkartan är stort 
både från trädgårdsägare och 
från kommersiella krafter som 
plantskolor, tidningar och 
förlag. De senaste har generat 
en viss inkomst under året. 
Nytt pris på publicering av 
zonkartan i tryck infördes, 
priset är 1000 kr per trycksak 
och år. Webbpublicering 
oförändrat 1 500 kr. 

Ann-Catrin Thor och Lise-Lotte Björkman 
har under rubriken ”Trädgårdsaktuellt” 
publicerat artiklar kring odlingszonerna.  
Artikel med utvärdering av enkäten om 
zonkartan publicerades i nr 1 av 
Hemträdgården. En version med grafik 
publicerades på hemsidan med markering var 
i Sverige trädgårdsreportaget är gjort.  

Zonkartan finns med i artiklar i varje nummer 
av Hemträdgården med angivande om var i 
Sverige trädgårdsreportaget är i från. 
Medlemmar har tillgång till detaljerade 
länskartor i färg under medlemsinloggningen. 
 
Besök hos föreningar   
Trädgårdsrådgivarna  
Ann-Catrin Thor och Lise-Lotte Björkman 
har vid 24 tillfällen hållit föredrag, informerat 
eller haft kortare kursverksamhet och varit på 
följande föreningsbesök: 

• 6 feb Trädgårdsklubben Blåklinten, 
Linköping, Besök i kända och okända 
trädgårdar (A-C) 

• 7 feb Mariestads Trädgårdsförening (A-C) 
• 12 feb Västerås Trädgårdssällskap, 

Miljövänlig trädgård 11 gröna punkter (A-C) 
• 6 mars Ringsjö Trädgårdsvänner, Höör (A-C) 
• 23-24 mars Västerbottens läns 

Trädgårdsförbund, inspirationsdagar i 
Skellefteå (A-C)  

• 11-14 april Nordiska trädgårdar, 
trädgårdsmässa i Stockholm (A-C, L-L) 

• 23 april Täby-Vallentuna Trädgårdsförening, 
Odla bär - vanliga arter och bra sortval (L-
L) 

• 17-18 maj, Trädgårdsresa med TallinkSilja 
till Estland och trädgårdmarknaden i Turi 
(L-L) 

• 25 maj Trosabygdens Trädgårdssällskap, 
sticklingsmarknad, trädgårds-rådgivning 
(L-L) 

• 16-18 aug Sommarmöte, Landskrona (L-L) 
• v.35 Sollentuna Trädgårdsgille, 

Beskärningskurs (A-C) 
• 17 okt Emådalens Trädgårdss., Högsby, 

Trädgårdens växtskydd – de besvärligaste 
skadegörarna (L-L)  

• 13 nov besök i Sjuntorps och Trollhättans 
trädgårdsföreningar, De mest gångbara 
perennerna (A-C) 

 
 
Förbundsdirektören  
Har förutom att hålla i regionmötena i 
Lappmarken, Sölvesborg och Nässjö, besökt 
trädgårdsföreningarna i Olofström och 
Örebro. 

Hemsidan www.tradgard.org 
Hemsidan har 2013 haft ca 40 000 helt nya 
besökare och runt 46 000 återbesökare. 
En klar ökning i trafiken på hemsidan ser vi 
kring facebookinlägg, trädgårdsmässan 



12 
 

Nordiska trädgårdar och när vi publicerar våra 
pressmeddelanden. 
Hemsidan är en viktig del i Riksförbundets 
kommunikation med omvärlden och fungerar 
både som en förlängning av Hemträdgården i 
de fall där det finns information som inte får 
plats där samt som ett verktyg att nå ut med 
aktuell information snabbt. 
Den planerade utvecklingen av hemsidan har 
skjutits på framtiden på grund av sjukdom och 
att den av kanslipersonalen som ansvarade för 
uppdateringen av hemsidan avled. 
 
I dagsläget informerar vi om våra 
medlemsförmåner, nyheter som är av intresse 
för våra medlemmar, kurser och våra resor 
med olika samarbetspartners samt 
tillhandahåller listan över de som har Grönt 
Kort i fruktträdsbeskärning. Det finns 
inloggning för såväl medlemmar som för 
föreningarnas styrelser med sidor och material 
enbart för dessa. 
Enkäter, medlemsanmälningar och 

beställningar sköts 
enkelt via 
hemsidan. Under 
sidan ”Press” läggs 
både 
pressmeddelanden 
och pressbilder ut. 
Material därifrån 
används av både 

webbsidor, bloggar och tidskrifter. Ett avtal 
med Mynewsdesk ingicks i november 2013 
och vårt nyhetsrum lanserades i december och 
kommer ersätta den egna sidan med 
pressmeddelande på vår hemsida. 
 
Facebook 

Facebook är ett 
effektivt sätt att nå ut 
till både befintliga 
och blivande 
medlemmar. 
Vi hade vid årsskiftet 
nära 2000 ”likes” och 
de ökar. På Facebook 
läggs nyhetsblänkare 

ut med länkar tillbaka till vår hemsida. Vi 
gjorde en särskild kampanj för våra julpaket 
via Facebook i december. 
 
 

Regionmöten 
Genom regionmötena vill Riksförbundet 
Svensk Trädgård skapa en mötesplats genom 
att samla föreningarna inom en region för att 
erbjuda möjlighet till ökat utbyte mellan 
föreningarna i form av tips, idéer och att hitta 
samordningsmöjligheter. Detta baserar sig på 
ett styrelsebeslut som fattades 1998 där man 
efter en provomgång, som mottogs positivt, 
beslöt att fortsätta med träffarna i den mån det 
är möjligt, så att varje region får en konferens 
vartannat år. Två representanter från varje 
förening deltar fritt på mötet. 
 
Under hösten 2013 hölls tre regionmöten med 
temat ”Trädgårdar och föreningar i den 
digitala världen”. 

 
Första regionmötet för hösten hölls i 
Sölvesborg 28 sept. Åtta föreningar från 
Skåne, Blekinge och Halland deltog: Ringsjö 
Trdgv, Skånska Trdgf, Sjöbo Trdgf, Svängsta 
Trdgf, Olofström Trdgf, Sölvesborg Trdgf, 
Ronneby Trdgf och Kungsbacka Trdgv. Anna 
Visuri från Ackerbrinks höll föredrag. 
Regionmötet i Västerbotten hölls 5-6 okt där 
länsförbundet och 10 föreningar deltog: 
Västerbottens Läns Trädgårdsförbund, 
Nordmalings Trgs, Lövångers Trgs, 
Vännäsbygdens Trgs, Lappmarkens Trgs, 
Byskebygdens Trgs, Skellefteå Trgs, 
Vindelns Trgs, Bjurholms Trgs, Umeå Stads 
Trgs och Malå Trgs. Anna Visuri från 
Ackerbrinks höll föredrag. 
Regionmötet för Kalmar, Kronoberg, 
Östergötland och Jönköpings län hölls  
9 november i Nässjö.  
11 föreningar deltog. S:ta Ragnhilds Trdgf, 
Nässjöortens Trdgf, Värnamo Trdgf, Växjö 
Trdgf, Urshults Trdgf, S Ölands Trdgv, 
Stranda Trgs, Kalmar Trdgf, 
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Hultsfreds Trdgf, Oscarshamns Trdgf och 
Emådalens Trgs. Föredragshållare var Marie 
Andervin. 
 
 
Sommarmötet 
Sommarmötet är öppet för alla medlemmar i 
Riksförbundet Svensk Trädgård. 
Landskrona Trädgårdssällskap välkomnade 
till Sommarmöte samtidigt som staden firade 
600 år och det årliga Trädgårdsgillet ägde rum 
16–18 augusti, med trädgårdsmarknad, 
flytande trädgårdar, gamla och nya 
kolonistugor i landets äldsta koloniområde.  
Efter lördagsmorgonens samling med 
information av arrangörernas hjärntrust, Inger 
Palmstierna, Lennart Halldin och Lars Wall, 
presenterade Eivor Johansson ”Landskrona en 
trädgårdsstad med historia” som också är 
titeln på jubileumsskriften till stadens 600-
årsjubileum. 

  
De drygt 100-talet sommarmötesdeltagarna 
från hela landet passade på att botanisera på 
trädgårdsmarknaden med 50-talet utställare, 
där trädgårdshantverkare, trädgårdsbutiker 
och blomstersällskap lockade med sina 
utvalda produkter.  

På Grön scen alldeles intill hölls spännande 

föredrag av Christel Kvant, Lars Wall och 
Karin Berglund. På söndagen besöktes 
utvalda trädgårdspärlor i och kring 
Landskrona. Vi fick också besöka c/o 
Kolonin, utställningen med elva nyritade 
kolonistugor med tillhörande odlingar. 
Under Sommarmötet utdelas traditionsenligt 
Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer ”för 
förtjänster om trädgårdsodling”.  
 
Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer 
Riksförbundet har sedan 1945 haft förmånen 
att föreslå mottagare av Kungliga Patriotiska 
Sällskapets medaljer för ”förtjänster inom 
trädgårdsodling” Medaljerna ges till personer 
som bidragit till att främja trädgårdskonst, 
odling eller forskning om trädgård. Årets 
medaljörer var Björn Aldén, Göteborgs 
botaniska trädgård,  Elisabeth Nilsson, 
Elitplantstationen och Lena Nygårds, 
Programmet för Odlad Mångfald.  

Elisabeth Nilsson , Björn Aldén och Lena Nygårds 
 
För både yrkesverksamma och fritidsodlare är 
ett bra och klimatanpassat växtmaterial 
mycket viktigt. Med nuvarande 
klimatförändringar och effekterna av dem är 
växtmaterialet viktigare än någonsin. 
Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse 
hade därför valt att föreslå dessa tre personer 
som alla hjälper svenska odlare att få tillgång 
till bästa möjliga växtmaterial. 
Medaljerna delades ut av förbundsordförande 
Åke Truedsson och förbundsdirektör Inger 
Ekrem.  
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Svensk Trädgårds eldsjäl 
 
 

För femte året 
delade vi ut 
utmärkelsen 
Svensk Trädgårds 
eldsjäl. 
Utmärkelsen ges 
till en medlem i en 
trädgårdsförening 
som har förmågan 
att entusiasmera 
andra och 
osjälviskt gör 

insatser för föreningens bästa.  Föreningarna 
eller en medlem nominerar en kandidat inom 
föreningen, en jury väljer  
bland de inkomna nomineringarna och 
utmärkelsen delas ut på Trädgårdsmässan 
Nordiska Trädgårdar i Älvsjö. (Se s 19) 
2012 års eldsjäl blev Bernt Viktorsson för 
hans arbete i Örebro Norra 
Trädgårdsförening. Bernt kunde inte själv 
närvara vid prisutdelningen. Priset delades ut 
av Gunnel Carlson och Inger Ekrem och 
mottogs av föreningens ordförande Gun 
Nilsson.  
Minnesgåvor till förbundet går oavkortat till 
detta pris. 
 
 
Grönt Kort i fruktträdsbeskärning 
 
Utbildningen startades 1996 och var mellan 
1999 och 2009 ett samarbete mellan 
Riksförbundet Svensk Trädgård och 
Kratschmer AB. Från och med 2010 drivs 
kursen helt i Riksförbundet Svensk Trädgårds 
regi och huvudkursledare är Henrik Morin. 
Ann-Catrin Thor har tillsammans med Morin 
reviderat kursmaterialet, och ansvarar för 
kursens innehåll.  Kursen ger ett certifikat 
efter godkänt skriftligt och praktiskt prov. 
Syftet är att verka för en bättre vård av 
fruktträd som utförs genom entreprenörer 
samt att skapa medlemsnytta inom 
trädgårdsföreningar.  
Kursen är även avsedd för den som leder 
studiecirklar i beskärning. Kurserna är 
veckokurser. 
2013 deltog 32 personer på de två kurserna 
Grönt Kort för fruktträdbeskärare på Julita 

gård i februari-mars. Alla utom två klarade 
slutprovet och de får möjlighet till ett nytt 
prov senast nästa år. Kursledare var Henrik 
Morin, hjälplärare Håkan Svensson och 
examinator Harald Kratschmer. Ytterligare en 
kurs hölls för första gången i augusti under 
JAS perioden, också denna på Julita. 
 
Även fortbildningstillfälle anordnades för 
dem som redan har Grönt Kort i 
fruktträdsbeskärning.  
15 april hölls en kurs i rosbeskärning med 
Henrik Morin i Linköping. Kursen den 24 
april som skulle handla om ympning ställdes 
in eftersom kursledaren Håkan Svensson, 
hastigt avlidit. 
En lista över certifierade fruktträdsbeskärare 
finns på förbundets hemsida. 

 
Logotypen för Grönt Kort har fått godkänd 
copyright.  
 
   
Medlemsvärvning och medlemsförmåner 
 
Kampanjer för att värva nya medlemmar 

Medlemmar som värvat en ny medlem har fått 
välja en present, väska eller vykortspaket.  

Under mässan Nordiska Trädgårdar värvades 
över 120 nya medlemmar i vår monter. 

Erbjudande till studerande på SLU och 
trädgårdsutbildningar har gått ut.  

Ett erbjudande till de ca 95 medlemsföretagen 
i Trädgårdsanläggarna (tidigare STAF) om 
prenumeration på Hemträdgården gav magert 
resultat. 

14 nya medlemmar har vi fått genom 
samarbetet med Favoritresors deltagare i 
trädgårdsresor och Favoritresor betalar deras 
första år. 
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Kampanjen med julpaket i Hemträdgården nr 
6 gav 90 nya medlemmar (2012 sålde vi 56 
julpaket). 

 
Medlemsrabatter för alla medlemmar 
 
Stella Westerlund har förhandlat fram nio nya 
medlemsrabatter. Nu ger totalt 43 företag 
rabatt. Lokalföreningarna har också särskilda 
rabatter. 
 
Klostra Handelsträdgård gav 15 % rabatt på 
köksträdgårdsplantor tom 28 februari, därefter 
5 % De stod också för medlemspresenten, 
1500 småplantor, på Nordiska Trädgårdar.  
 
Tuna Trädgård, Hjälsta, Örsundsbro, ger 10 % 
på alla växter  Snigelshopen.se ger 10 % i sin 
webbshop. 
 
NewGarden ger 10 % på trädgårdsprodukter 
och 5 % på växthus, robot- och 
åkgräsklippare. 

Glashusen.se ger 5 % rabatt på hela 
sortimentet växthus. 
 
Cederrothts levererar Blomstra (Vallco) i 
storförpackning (200 l) till föreningarna och 
bjuder på frakten. 
 
Medlemserbjudande att köpa boken Fåglarnas 
trädgård av Eva Stenvång Lindqvist och 
Niklas Aronsson, Sveriges Ornitologiska 
förenings förlag, till specialpris. 
 
Julklappspaket, Stora julpaketet med 
handredskapet Lucko från Svea Redskap som 
extrapresent. 

 

Marknadsföring/press 
 

Kontakter med press/media 

År 2013 har Stella Westerlund skickat ut tio 
pressmeddelanden som också lagts upp på 
hemsidan med pressbilder 

Tidningen Hemträdgården i  ny,  
f räsch form 
Nytt faktablad Byt växter – inte skadegörare! 

Bernt Viktorsson, Örebro Norra 
Trädgårdsförening är Trädgårdens eldsjäl 
Nu är det klart - Tusen Trädgårdar blir 
söndagen den 29 juni 2014 
Gröna Pennpriset till Mariana Mattsson 
Inger Palmstierna skapade Årets täppa på 
Nordiska Trädgårdar 
Rädda humlor och bin i vår omgivning – i 
samarbete med FOR 
 Riksförbundet Svensk Trädgård delar ut 
Kungliga Patriotiska Sällskapets 
trädgårdsmedaljer, med separat presentationer 
av mottagarna 
Den 29 juni 2014 är det dags igen för Tusen 
Trädgårdar – alla trädgårdsintresserades 
julafton! 
Årets trädgårdsspaning: Stora skillnader på 
fiberdukarna! 

 

Pressmeddelandena om Nya faktabladet, 
Trädgårdens eldsjäl och Tusen Trädgårdar 
lades också upp i Nordiska trädgårdars 
pressrum. 
 
Ett avtal med Mynewsdesk ingicks i 
november 2013 och vårt nyhetsrum 
lanserades i december, med pressmeddelandet 
om Trädgårdspaningen om fiberdukar, som 
fick stor spridning. Den första månaden hade 
nyhetsrummet 147 visningar och det ökade 
följande månad till 675 visningar.  
 
 
Artiklar i press och på hemsidor, i urval. 

• Så väljer du rätt tidning för din unika 
trädgård (bl a Hemträdgården), 
VetlandaPosten, 9 jan 

• Zonkartan fungerar, Odlaren nr 1, 
2013 

• Lust, spontanitet och rejäla tag, 
Trädgårdens eldsjäl, Allers Trädgård 
1, 2013 

• Se upp med tjuvåkare (faktabladet Byt 
växter), Land 18, 2013 

• Råd som kan rädda, växthjälp 
(faktabladet), DN Bostad 12 april 

• Göran Greider: Den nya bokfloran 
längtar efter ekologi, DN 13 april 

• ”60 % av svenska hushåll tycker att 
odling är roligt.” Intervju med Lise-
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Lotte Björkman, Hus & Hem 
Trädgård nr 3, 2013 

• Sweden: For Garden and Nature 
Lovers, av Stella Westerlund, om 
Tusen Trädgårdar. Scan Magazine 
(inflight tidning)  April 2013 

• Våga ympa! Så här barkympar du ditt 
äppelträd, sju steg med bilder, A-C 
Thor. Vi i villas websida, maj 2013 

• Låt fåglarna trivas i din trädgård 
(boken Fåglarnas trädgård), DN 
Bostad 31 maj 

• Givande vårmarknad – Kungsbacka 
Trädgårdsvänner, Allt om Trädgård nr 
6, 2013 

• Hur vattnar man bäst i trädgården, 12 
tips från Ann-Catrin Thor, Allers 
Trädgård nr 6-7, 2013 

• Är du också trädgårdsfrälst? 
Sommarspaning ekonomi, Expressen 
16 juli  

• Öppet hus för alla gröna själar. Ann-
Catrin Thor ger fem tips för hur du 
lyckas med grönytan. Svenska 
Dagbladet 21 juli 

• Skönne svenske havefester, 
(Sommarmötet i Landskrona) Danska 
Haveselskabets Nyhetsbrev, 14 aug 

• Medaljer till tre för gott arbete inom 
trädgårdsodling, Viola nr 9, 2013 

• Hon för fram öns gröna kulturarv och 
får medalj (Lena Nygårds) Gotlands 
Allehanda 21 aug 

• En dag i äpplets tecken (Åkersberga 
Trädgårdssällskap), Åkersberga 
Kanalen 15 okt 

• Regionmöte på Gammplatsen, 
Västerbottningen 18 okt 

• Knölig historielektion, Lise-Lotte 
Björkman talade om potatis när 
Alingsås trädgårdsförening firade 30 
år. Alingsås Tidning 25 okt 

• Planera din trädgård på hösten! Ann-
Catrin Thor rekommenderar. Bilaga i 
Upsala Nya Tidning 

• Tusen Trädgårdar i hela Sverige, Det 
händer, Trädgårdsliv nr 4, 2013. 

• Favoritresor annonserar om 
trädgårdsresor ”Resan är i samarbete 
med Riksförbundet Svensk Trädgård 
och medlemmar har specialpris” i 
Allers Trädgård (flera tillfällen)     

 

Radiomedverkan 

Ann-Catrin Thor har 
också under 2013 
medverkat i Radio P4 
Extra med Lotta 
Bromé en gång i 
månaden. Hon har 
chattat med lyssnarna 
efter en del program. 
Många av hennes 

bilder och tips har lagts upp på P4 Extras 
hemsida. Det är Sveriges största 
aktualitetsprogram med drygt 1,6 miljoner 
lyssnare. 
Odla med P1 besökte Ann-Catrins trädgård, 
programmet hade temat sten och design.  

Tv-medverkan 
Under Nordiska 
Trädgårdar 
intervjuades Lise-
Lotte Björkman i 
ett inslag i finsk-
svenska 
nyhetsprogrammet 
Uutiset. 

 
Andra sätt att synas 

 
Profilprodukter 
 
Väskan med plats för växter, med det 
ljusgröna logotypemönstret har sålts till 
föreningar och använts som värvningspresent. 
Väskan och vykorten var också valbara vid 
medlemsvärvning. En nybeställning av 
väskan gjordes för att användas på 
Estlandsresan. Tallink Silja köper in den av 
oss och ger till resenärerna. 
 
Roll-up, formgiven av Carina Länk, finns i tre 
exemplar som lånas av föreningarna. Den 
användes flitigt på Trädgårdsmässan, bl a vid 
de öppna scenföredragen. Några föreningar 
har också tagit fram egna roll-ups och beach-
flaggor med vår ursprungliga som förebild. 
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Den nya mappen, med det gröna mönstret och 
logotypen, används bl a till att packa 
välkomstpaket för nya medlemmar.  

Planering pågår för andra profilprodukter som 
synliggör Svensk Trädgård och kontaktarbete 
för samarbeten för nya medlemsrabatter pågår 
fortlöpande. 
 
Samarbete 
Stella Westerlund har arbetat fram en 
överenskommelse med tidningen Vi, om 
samarbete kring deras specialnummer ”Vi 
Trädgård” (mars 2014) med bl a två 
helsidesannonser med medlemskampanj för 
oss, har påbörjats. 

 
Sponsring  
Sponsorer till Svensk Trädgårds monter på 
Nordiska trädgårdar var Blomsterlandet, 
Flisby, Hasselfors Garden, Klostra 
Handelsträdgård, Lilla Fiskaregatans 
trädgårdsbutik, MedUrs, Nelson Garden, 
Odlingskragen.se, Weibulls Horto, Splendor 
Plant samt Tiits trädgård och BMG Skog.  

Svea Redskap gav ett mycket förmånligt pris 
på Lucko till julpaketen. 

Hemträdgården  

Hemträdgården ligger på www.tidskrift.nu, 
Sveriges 
kulturtidskrifters 
webbplats. 
Hemträdgården är 
med i den tryckta 
katalogen över 
Sveriges 
kulturtidskrifter.  
Tidningen delades ut 
på Bok&Bibliotek i 
Mat & 

Trädgårdsavdelningen. 
Ett stort antal Pressbyråer och Press-
Stopbutiker säljer Hemträdgården. 
Distributionen av Hemträdgården i Norge 
som görs i samarbete med Listo AB, fortsätter 
och liksom en mindre distribution på Åland. 

 
Studieverksamhet 
Det fortsatta samarbetet med 
Studiefrämjandet i samband med Tusen 
Trädgårdar har fungerat mycket bra. De har 
tagit en stor del av arbete och kostnader med 
bl a utskick. De erbjuder medverkan på olika 
sätt, bl a med att ordna studiecirklar och 
kurser. Ann-Catrin Thor ha varit med och 
planerat och tagit fram en studiehandledning 
till kommande kurser med Grönt Kort-
utbildade lärare, ”Våra fruktträd”.    
 
Resor 
En ny trädgårdskryssning med Tallink Silja 
till Estland och trädgårdsmarknaden i Türi 
genomfördes i maj 2013, den fjärde i 
ordningen. 465 resenärer, de flesta 
medlemmar, lyssnade på kända 
föredragshållare ombord, bl.a Gunnel 
Carlson, Åke Truedsson och Gunnar Kaj, och 
handlade på marknaden. Utvärderingarna 
visade att en överväldigande majoritet var 
mycket nöjda med resan och dess innehåll. 

 

Trädgårdsresorna i samarbete med 
Favoritresor fortsätter. 2013 gick två resor till 
Italien, en med trädgårdskreatören Lars 
Krantz och en med rosexperten Lars-Åke 
Gustavsson, samt till Chelsea Flower Show 
och utvalda trädgårdar och till Sydengelska 
trädgårdar, båda med Elisabeth Svalin 
Gunnarsson. De resenärer som varit 
medlemmar i mer än ett år, har fått 1000 kr i 
rabatt. Favoritresor betalar också ett års 
provmedlemskap för dem som inte är 
medlemmar. Resorna var mycket lyckade, 
med nöjda resenärer. Favoritresor annonserar 
flitigt i dagspress och trädgårdstidningar med 
våra resor, ”i samarbete med Riksförbundet 
Svensk Trädgård”. Stella Westerlund har 
huvudansvaret för trädgårdskryssningen och 
kontakterna med Favoritresor. 
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Tusen Trädgårdar 
 
Tusen Trädgårdar är ett 
samarrangemang 
mellan Riksförbundet 
Svensk Trädgård, 
Gunnel Carlsons 
Trädgårdsriket och 
Studiefrämjandet. 
Evenemanget hålls 

vartannat år, senast 2012. Under året har 
styrgruppen för Tusen Trädgårdar, där Inger 
Ekrem och Stella Westerlund ingår, förberett 
inför 2014 års evenemang (söndagen den 29 
juni) och arbetat med planering, information, 
marknadsföring och trycksaker. 
Trädgårdsrikets nya förbättrade webbplats har 
skapats. Foldern Välkommen till Tusen 
Trädgårdar har förnyats (RST), 
Studiefrämjandet har gått ut med sin broschyr 
”Tusen möjligheter”. Vi har gemensamt tagit 
fram och skickat/lagt ut pressmeddelanden på 
våra respektive hemsidor och via 
Mynewsdesk.  Kontaktytorna mellan 
Studiefrämjandets lokalavdelningar och 
Svensk Trädgårds lokalföreningar, samt med 
media och med andra organisationer har 
utökats. 

Under Nordiska Trädgårdar hölls ett 
uppföljningsmöte om Tusen Trädgårdar 
tillsammans med Trädgårdsriket och 
Studiefrämjandet. 
 

 
Vårt arbete i och genom FOR 
 

 
Fritidsodlingens Riksorganisation är ett 
samarbetsorgan för ideella organisationer med 
huvudsaklig inriktning på fritidsodling. 
Organisationen bildades år 1989 av 
Riksförbundet Svensk Trädgård, Svenska 
Förbundet för Koloniträdgårdar och 

Fritidsbyar, som nu heter 
Koloniträdgårdsförbundet och Sällskapet 
Trädgårdsamatörerna, STA. 
 
Senare har som medlemmar antagits; 
Förbundet Organisk Biologisk Odling, 
FOBO, Föreningen Sesam, Gesneriasterna, 
Svenska Clematis Sällskapet (upplöstes år 
2007), Svenska Dahliasällskapet, Svenska 
Hoya Sällskapet, Svenska Orkidésällskapet, 
Svenska Pelargonsällskapet, Svenska 
Rhododendronsällskapet, Svenska 
Saintpauliasällskapet, Svenska 
Rosensällskapet, Svenska Örtasällskapet, 
Sveriges Pomologiska Sällskap och 
Sällskapet Blomstervännerna. 
Medlemsföreningarna har tillsammans över 
75 000 medlemmar. 
På FORs representantskapsmöte i april deltog 
tio representanter från Riksförbundet Svensk 
Trädgård. Inger Ekrem sitter som vice 
ordförande i FOR. FOR har haft fem 
protokollförda styrelsesammanträden samt en 
vinterkonferens. 
 
FOR har också kunnat fortsätta att lämna 
bidrag till medlemsorganisationerna för 
verksamhet med information, rådgivning och 
studier. 
 
I syfte att driva konsumentfrågor för 
fritidsodlingen är Rikförbundet genom FOR 
anslutet till Konsumentorganisationen 
Sveriges Konsumenter, som bland annat ger 
ut tidskriften Råd & Rön.  
 
FOR bevakade under 2013 frågan om vad 
som händer med EUs nya förordning om 
växtförökningsmaterial på flera olika sätt. 
Genom FOR är Riksförbundet representerat i 
Jordbruksverkets referensgrupp för översyn 
av förslaget till förordning där vi har 
möjlighet att framföra våra synpunkter.  
FOR har skrivit till EU-kommissionär Cecilia 
Malmström inför beslutet i kommissionen i 
maj och påtalat allvarliga brister i det 
ursprungliga förslaget. FOR har även skickat 
in remissyttrande till Jordbruksverket på det 
nuvarande förslaget och har deltagit i 
seminarium på svenska EU-kommissionens 
kontor och där också ställt frågor och framfört 
synpunkter.  
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Genom FOR har vi deltagit i en hearing 
anordnad av Livsmedelsverket och 
Jordbruksverket och vi har genom FOR 
skrivit till EU-parlamentarikerna i EU:s 
jordbruksutskott, AGRI, och miljöutskott, 
ENVI, för att uppmana dem att de ska bevaka 
de skrivningar som värnar om den småskaliga 
odlingen och för en bevarad biologisk och 
genetisk mångfald. 
 
På www.for.se finns remissvar, yttrande mm 
gällande EUs lagförslag om 
växtförökningsmaterial. 
  
I december 2013 hölls FOR:s vinterkonferens, 
dels som förberedelse för föreningarnas 
medverkan på trädgårdsmässan  
2014 men även för att diskutera FOR:s 
verksamhet och utbyta erfarenheter. 
  

 
 
Representanter för Nordiska Trädgårdar 
informerade om den kommande mässan och 
ändringar inför året. Annica Larsdotter visade 
bilder och berättade om den del av 
mässområdet som är reserverad FOR och 
FORs medlemsföreningar. 
 
Ett föredrag om hur man som organisation kan 
nå ut genom olika sociala medier hölls av 
Inger Ekrem samt Ulrika Flodin Furås från 
Koloniträdgårdsförbundet.  
Förutom Inger Ekrem deltog Lennart Froby 
från Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse. 
 
 
 
 
 
 
 

Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 
 

 
Sedan 2002 är vi genom FOR medarrangör av 
mässan Nordiska Trädgårdar på 
Stockholmsmässan i Älvsjö. Det är den 
ledande publikmässan i Norden inom 
trädgårdssektorn. 
FORs samverkansavtal med Stockholms-
mässan gäller till och med mässan 2014 
därefter skall nytt avtal förhandlas fram. 
 
 

 
Vi är med i planeringen av de öppna 
föredragen på scener, och har även många 
egna föredragshållare, däribland våra egna 
rådgivare. 
 
Mässan är en viktig mötesplats för både 
fritidsodlare och yrkesfolk inom park och 
trädgårdssektorn. År 2013 var antalet 
mässbesökare 56 681. På mässan fanns mer 
än 350 utställare. Liksom tidigare år 
utnyttjade ett stort antal av Riksförbundet 
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Svensk Trädgårds medlemmar möjligheten att 
besöka mässan till nedsatt pris. FORs avtal 
med mässan garanterar att vår rabatt på 
entrébiljetten är den högsta som kan erbjudas. 
Medlemmar som visade sitt medlemskort i 
montern fick förutom det nya faktabladet även 
en liten ärtskottsplanta.  
 

 
 
I vår monter träffar vi våra medlemmar, 
knyter kontakter och möter 
trädgårdsintresserade från hela landet. Vår 
monter som även 2013 var formgiven av 
trädgårdsdesigner Lise-Lotte Björkman hade 
som tema Den ätbara trädgården. 
 
Montern hade ett utmärkt läge i A-hallen nära 
entrén för bussresenärer och parkering. 
Tillsammans med de övriga 
medlemsföreningarna i FOR och andra 
organisationer bemannade vi över 1000 m2 
monteryta.  
 

Från en av scenerna mottog 
Mariana Mattsson årets 
Gröna Pennpris, bland annat 
för sitt engagemang i 
Lapplands kulturbotaniska 
trädgård. För 
Hemträdgårdens 

läsare är hon välkänd krönikör och skribent 
och även hon ledamot i Svensk Trädgårds 
styrelse. Gröna Pennpriset delas ut av Gröna 
Pennklubben som är en sammanslutning av 
svenska trädgårdsjournalister, -fotografer och 
-illustratörer. 

 
Tävlingen Årets 
Täppa, där man 
med givna 
medel och under 
begränsad tid 
skulle bygga 
upp en täppa 
vanns till vår 

glädje av Inger Palmstierna, ledamot i 
Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och 
tillika flitig skribent i Hemträdgården.  
 
 
Nordiskt samarbete 
De nordiska organisationerna hade ingen 
gemensam mötesdag 2013. Men ambitionen 
är att försöka få till stånd en träff under 2014. 
Kontakt med våra nordiska 
systerorganisationer har skett via mail eller 
telefon med utbyte av information och 
pressmeddelanden. 
 
 
Övrig representation 
Riksförbundet Svensk Trädgård är 
representerad i styrelsen för Stiftelsen 
Trädgårdsodlingens Elitplantstation i 
Kristianstad (EPS) genom Åke Truedsson, 
Inger Ekrem är viceordförande i FOR, 
Frtidsodlingens RiksOrganisation och sitter 
med i FORs mässgrupp.  
Lena Widell är ledamot i FOR 
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