
Nekrolog: Vidar Lundetræ 

Brått og uventet kom meldingen om at Vidar Lundetræ var gått bort. En bauta innen trepleie- og 

anleggsgartnerfaget som vi kjenner som kunnskapsrik og langt fra redd for å tråkke opp nye spor i 

det grøntfaglige landskapet. Vidar formet og slipte sin fagkunnskap gjennom mange år i Parkvesenet i 

Oslo kommune. Her utviklet han en modenhet som kom godt med når han også påtok seg ansvar for 

den gartnerfaglige opplæringen i etaten. Vidar var alltid gnistrende engasjert og var aldri redd for å 

kaste seg inn i fagdiskusjonene som så ofte bidro til å løfte vår felles kunnskapsarv til et høyere nivå. 

Etter mange år i Park og Idrettsvesenet kastet Vidar seg ut i det private næringslivet der han var med 

på å starte firmaet Park & lanskapspleie. Mange var vi som mente at dette aldri kom til å gå bra, men 

bedriften som var den første i sitt slag (med fokus på parkvedlikehold) skulle snart gjøre dystre 

spådommer til skamme. Park og Landskapspleie ble etter hvert en mønsterbedrift som gjenspeilet 

Vidars ubendelige tro på å levere et stykke arbeid til litt høyere kvalitet enn hva som var beskrevet og 

forventet. Vi setter det gjerne på kontoen for omdømmebygging og sier ikke mer.  

Vidar Lundetræ har også hatt viktige roller i organisasjoner som Treets venner og Norsk 

Trepleieforum – og for all del, en rekke andre organisasjoner også.  

I Norsk Trepleieforum vil vi alltid huske Vidar som en modig pådriver til at Norge skulle ta på seg 

vertskapsrollen for ISA’s tredje Europakonferanse i 2002. Sammen med flere fra styret i NTF 

mønstret Vidar til et enestående dugnadsarbeid som sørget for at det for første gang i Norge ble 

avholdt en trepleiekonferanse av internasjonalt format på høyt vitenskapelig og fagpraktisk nivå.    

Vidar Lundetræ var en stor faglig ressurs og jobbet iherdig for kunnskapsløftet innen både trepleie- 

og anleggsgartnerfaget. Mange er vi som nyter godt av det i dag. 

Vi i fagmiljøet takker deg for ditt pågangsmot, evnen til både å søke og dele kunnskap og ikke minst 

din omtanke for både mennesker og fag.  

Vår tanker går til familien 


