
SKOGSTRÄDGÅRDSKURS MED 
FOKUS PÅ MARKSKIKT

Kosters Trädgårdar, Sydkoster, 16-17 juni med praktisk fortsättning 18 – 19 juni

Kursledare: Anders Kjellsson, Helena von Bothmer och Joppe Svensson

Skogsträdgården är ett spännade begrepp som svarar på många av de hållbarhetsproblem odling av 
ettåriga växter för med sig. Tidigare skördar, bättre fertilitet och motståndskraft mot angrepp är några 
av fördelarna med skogsträdgårdsodling. Under denna kurs får du ett grepp om idén bakom skog-
strädgårdar och hur de kan fungera. Fokus under dessa dagar kommer ligga på markskiktet och dess 
växter och funktioner.

Anders Kjellsson har nyligen gett ut boken Skörda nya smaker: En upptäcksresa i trädgården. Han 
driver även Ensamma trädets plantskola; en plantskola med inriktning mot ovanliga ätliga växter och 
bär.
Helena von Bothmer är permakulturdesigner och har under de senaste 15 åren byggt upp Kosters 
Trädgårdar med sin man Stefan. Joppe Svensson är trädgårdsmästare från DaCapo med specialintresse 
för ätliga växter.

Grunder för markskikt i Skogsträdgårdar. Preliminärt schema 

Lördag startar vi 11.00 
   - Introduktion skogsträdgårdskonceptet, fördelar och nackdelar och markskiktets funktion 
   - Ståndorter och att identifiera var en växt hör hemma (kärr, vatten, torräng, skogsmarkskikt, bryn) 
Lunch 
   - Olika perenners karaktärer, tillväxt, rotsystem och förökning av perenner 
   - Ätliga perenner, ettåriga örtartade växter och tvååriga örtartade växter, provsmakning 
   - Mer än perenner i marksiktet, ettåriga grönsaker, svampodling och marktäckande buskar 
   - Kvällsaktivitet Promenad med landskapsobservation och vilda ätliga växter och jazzmusik med 
Ewan Svensson och Hanna Svensson (se kosterstradgardar.se)

Söndag 
   - Markskiktsväxter med funktioner: pollinering, näringsackumulering, nyttodjursfrämjare. 
   - Workshop, design av markskiktet i en given skogsträdgårdsdesign 
   - Skuggning och vad den innebär för markskiktet 
Lunch 
   - Etableringstekniker – hur planterar man en skogsträdgård, olika mulcher, hantering av gräs mm. 
Avslut söndag 16.30 för del 1



Måndag – tisdag
Under dessa två dagar får du i praktiken prova på en del av det vi lär oss dagarna innan. Fokus kom-
mer att ligga på olika marktäckningstekniker blant annat plantering av både ettåriga och fleråriga 
grönsaker. Vi går också genom olika förökningsmetoder med fokus på markskiktsväxter. Arbetet sker 
främst i den påbörjade skogsträdgården på Kosters Trädgårdar.

Avslut tisdag: 14.30
 

Praktiskt

Kursen hålls på Kosters Trädgårdar. Maten äts i vår restaurang, frukost, lunch och middag. Där server-
as ekologisk mat som lagas från grunden. Vi kommer att vara både inne och ute och kläder efter väder. 
Ta med arbetshandskar och regnkläder!

Boende ordnar du själv (se kosterorna.com för förslag).

Kostnader
Lördag – söndag: 1500:-/pp inkl kurs, mat och musik
Måndag – tisdag: 750:-/pp inkl mat.
Moms ingår i priserna.
Kursavgift betalas till bg 5129-4429 senast 12 juni. Inbetalning gäller som anmälan till kurs. 

Anmälan och frågor till:
helena@kosterstradgardar.se eller tel 0702563401
Senast: 12 juni 2012. 
Max 20 deltagare


