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Alnarps landskapslaboratorium, skötsel av bryn och 
tätortsnära skogar. 
Björn Wiström SLU Alnarp 
 
Vi kommer att lyssna till en timmes föreläsning av Björn Wiström som är 
forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och 
förvaltning , SLU Alnarp. 
 
Han forskar och undervisar i vegetationsbyggnad och landskapsvård. 
Huvudfokus för hans forskning är skötsel och design av tätortsnära skog 
och natur. 
 
Efter föreläsningen går vi ut i Alnarps landskapslaboratorium som 
omfattar ca 20 hektar och är till för experimentell design, konstruktion 
och skötsel. Laboratoriet består av skogsbestånd och bryn, väg- och 
läplanteringar, ängsmark, våtmarker och vatten. 
Turen tar ca 1,5 timme. 
 
Onsdagen den 10 april 2019  kl.15.30 
 
Plats: Utanför Agricum (byggnad nr 3 se kartbilaga) SLU Alnarp 
 
Anmälan senast lördagen den 6 april till  
birgit@timner.com 
0734-07 00 88 
 
 
Välkomna önskar  
Haidi , Ina och Birgit 
 
DF] 
Alnarp Map 9-2016-2 - SLU 
 

 
P.S. Vi har inte ordnat någon gemensam förtäring, men tag med 
egen ”fikakorg” och så kan vi sitta i parken och ha lite eftersnack. 
D.S. 
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