
 

Fondet ønsker å stimulere og høyne 
fagets nivå og status ved 
kompetanseutvikling og 
kompetanseformidling innenfor 
artsvalg, vekstforhold, planting, pleie og 
skjøtsel av bytrær.  

 

Fondet ønsker dessuten å oppmuntre 
nye initiativer, som kan stimulere 
hensiktsmessig bruk av trær i 
forbindelse med nyanlegg.»  

 

«Nordisk Fond for Bytrær støtter forskning og utvikling av bytrærs 
vekst, planting og skjøtsel i Norden.  
 



Hva? 
 

o Stiftet i 1990 som Skandinavisk Fond for Bytrær.  

o Fusjonerte i 2006 med Nordisk Anleggsgartnerlegat og ble dermed til Nordisk Fond for 
Bytrær. Norge var aktivt med i oppstarten av Fondet i 1990, representert ved Knut A. 
Thorvaldsen fra Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML).  

o Fondet har idag en grunnkapital på ca. 700.000 Dkr. Grunnkapitalen tilføres løpende nye 
donasjoner, primært via de tre skandinaviske trepleieforeningene. De senere år har Fondet 
også fått donasjoner fra nasjonale bytreseminarer som avsetter et beløp per deltager til 
Fondet. Private firmaer har også begynt å donere midler til Fondet på en årlig basis.  

o Nordisk Fond for Bytrær er inne i en meget positiv utvikling. Målet er å oppnå en 
grunnkapital på 1 mio.Dkr innenfor en 5-års periode.  

o Fondet har løpende utdelt legater til nordiske forskere, skribenter og studenter.  De senere 
år har Fondet også medvirket til å avholde en internasjonal konferanse via en større 
donasjon på 100.000 Dkr og støtter nå videreutvikling/revidering av VAT03. 

 



 
• Thomas B. Randrup, Formand, utpekt av styret 
• Helene G. Berger, medlem, utpekt av Norsk Trepleieforum 
• Eva Persson, medlem, utpekt av Svensk Trädförening 
• Karsten Klintø, medlem, utpekt av Dansk Træplejeforening 
• Anders Matthiessen, medlem, utpekt av Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere  
• Ingjerd Solfjeld, særlig kyndig, utpekt av styret som representant fra Norge  
• Palle Kristoffersen, særlig kyndig, utpekt av styret som representant fra Danmark   

• Johan Östberg, særlig kyndig, utpekt av styret som representant fra Sverige 

Hvem? 
 
Fondet er etablert med et styre bestående av representanter fra hver av 
de tre skandinaviske trepleieforeningene, en person fra den nordiske 
anleggsgartnerforeningen samt ytterligere en person fra hvert Skandinavisk 
land med særlig tilknytning til forskning og utdannelse innen planting og pleie 
av bytrær.  
 



Hvordan? 

 
Søknader; 

o Fondet har mulighet for å utdele ca. kr. 
50.000,- per år. Fondet avgjør suverent om 
den ønsker å støtte søknaden helt eller 
delvis (eller ikke). 

o Deadline for søknader er 1. april og            
1. oktober. 

 

 

Se på hjemmesiden for mer informasjon om 
selve Fondet, tidligere tildelinger, hvordan 
søknader skal utformes og hvor de skal sendes 

 

http://nordiskfondforbytre.org 
 

 

 


