Arborist från Sverige erhöll ISA:s Trädvårdsspris!
de Gouret Litchfield i Ballingslöv ,har utvecklat trädklättringsutrustning och
startade det första trädvårdsföretaget i Sverige.

CHAMPAIGN, Ill. (30 juli 2017) - de Gourét Litchfield från Ballingslöv, Sverige har av

International Society of Arboriculture (ISA) tilldelats årets Millard F. Blair-pris för
exceptionella bidrag till praktiskt trädvård. Utmärkelsen ges för att hedra dem som
gjort enastående insatser för att främja praktiskt trädvårdsarbete.
de Gourét Litchfield, ägare och vd på Svensk TrädVård & Utbildning AB i Ballingslöv,
startade Sveriges första trädvårdsföretag och medverkade till grundandet av Svenska
Trädföreningen, som nu är ISA:s svenska avdelning. Under 16 års arbete i ISA:s
styrelse har han också introducerat svenska arborister i den internationella
organisationen. de Gourét är också mycket engagerad i de klättrande arboristerna i
branschen och klättrar själv regelbundet i sitt arbete.
"de Gourét har varit en entusiastisk och outtröttlig frivillig kraft för ISA och trädvård,"
säger Michelle Mitchell, ISA: s styrelseordförande. "hans oändliga arbete som
styrelseledamot i ISA och volontär för klättringsmästerskap har inspirerat många
både i Sverige, Latinamerika och i USA".
de Gourét har utformat innovativ utrustning för användning av trädklättrare. "Allt detta
började eftersom jag tyckte att det fanns några saker jag kunde förbättra för
näringen", berättar de Gourét Litchfield. "Det var så vår första klättersele kom till."
Dessa specialutvecklade klätterselar har sedan använts över hela Europa.
Han deltager också regelbundet som funktionär i trädklättringstävlingar över hela
världen. de Gouréts medverkan vid dessa tävlingar har även lett till andra
innovationer, till exempel Cambium Saver, en anordning som skyddar trädets bark
mot slitage från klätterrepet samtidigt som friktionen minskas.
de Gourét Litchfield har också varit en stark anhängare av att få in kvinnor i
branschen och han hjälpte till att organisera den första kvinnliga trädklättringskursen i
Sverige. "Kvinnor använder olika metoder och muskler för att klättra," säger

de Gourét. "Jag menar att kvinnor är lika starka som män när de lärt sig att använda
utrustning och metoder som passar just dem."
de Gourét Litchfield uppmärksammades under öppningsceremonin i ISA: s årliga
internationella konferens och utställning på söndagen den 30 juli i Washington, DC.
"Vi fortsätter att stödja utmärkelserna på grund av den stora skillnaden som eldskälar
som de Gourét gör - inte bara inom vår bransch, utan än viktigare, för att förbättra
vårt intresseområde och våra urbana skogar, säger Robert Bartlett Jr., ordförande
och vd för Bartlett Tree Experts, sponsor av The Awards of Distinction.
OM ISA
International Society of Arboriculture (ISA), med huvudkontor i Champaign, Ill. USA,
är en ideell organisation med 30 000 medlemmar, som stöder trädvårdsforskning och
utbildning runt om i världen. För mer information om ISA och Certified Arborists,
besök www.isa-arbor.com.

