
 

Bilaga 1. Lilla Skräddaröd 
Jona Elfdahls Diplomeringsarbete 
Jag har valt att lyfta över en del av arbetet på denna bilaga för att underlätta för läsaren.  
 

Lilla Skräddaröd 
 
Observation av delområdena 
 

 
 
Detta är en bild av själva gården. Den röda linjen är gården och Desingområdets gränser.  
De sju delområdena beskrivs sedan var för sig utifrån fyra rubriker som är samma för varje 
delområde.  



 

A- innergården och dalsänkan söder om huset. 

 
A-Geografi, begränsningar och resurser: 
Dalsänka i söder. Otroligt skyddat läge mellan två kullar öster och väster.  
(bortsett från att det inte finns några träd på kullarna)  
En rad mogna träd, sly och stenmur mot söder som skyddar mot en stor åker. 
 
A-Topografi och Vatten: 
Sänka. Platsen blir lätt blöt. 
Innan vi byggde vägen 2010 var det som att köra i lera.  
Det står dock inget synligt vatten ens vid islossning. 
Mikroklimat, Sol & vind: 
Bra mikroklimat. Full sol på sommaren. Fler soltimmar ju längre söderut på platsen. Längst 
söderut är det en halvtimme tidigare sol på morgonen och en halvtimme längre på kvällen under 
vår och sommar. 
Vind från väster över kullen. 
 
A-Jord & indikatorväxter: 
Detta har varit gårdens odlingsplats.  
Hög mullhalt. Det har eroderat från båda håll.  
Tungt packad jord med mycket sten. Mer sandrik jord på södersidan. 
Gammal vall. Timotej, klöver och maskros (insådd). 
Mycket åkersork. 
 
A-Interaktion, känsla och atmosfär: 
Här finns ett fokus, känslan av att man är i världens centrum. 
Däremot kan man känna sig lite utsatt med full insyn utifrån och uppifrån kullarna och husen. 
Ingen utsikt.  
Själva innergården närmast huset består bara av en massa stigar kors och tvärs till olika dörrar 
och grindar. Den är öppen, platt och tom.  
Tryggt vid laduväggen och under en stor ask som står där.  I övrigt en plats man inte vill vara 
på.  Det känns alltid som att det kommer någon, då man ser alla ljusen från bilarna uppe på 
vägen och det känns som att man själv också är eller borde vara på väg.  



 

B-  Sydöstra sluttningen. 

 
 
B-Geografi, begränsningar och resurser: 
Sluttar mot väster. (kvällssol) 
En rad mindre ekar avgränsar mot fältet i söder. 
 
B-Topografi och Vatten: 
Slänt 10m. Bra med vatten. Frodigt. Torkar inte ut lika fort som sluttningen på andra sidan då 
denna inte har någon morgonsol.  
 
B-Mikroklimat, Sol & vind: 
Eftermiddags och  kvällssol. Frodigt. Ganska skyddat från vind, iallafall jämfört med uppe på 
krönet/höjden. 
 
B-Jord & indikatorväxter: 
moränjord med mycket sten. 
frodig vall, blåklockor indikerar att marken är kalkrik. 
 
B-Interaktion, känsla och atmosfär: 
Fin plats att vara på. Hela områdets bästa kvällssol. 
Utsikt över dalen och det omgivande landskapet. Vägen stör något.  



 

C- Sydvästra sluttningen. 

 
 
C-Geografi, begränsningar och resurser: 
Denna mark köptes till vår gård 2017. 
En rad mogna träd, sly och stenmur mot söder. 
Öppen liten angränsande ängsmark i väster. 
Trädpartier och skog i norr. 
En viltstig går utmed vår markgräns på krönet väster om denna plats. 
Det är rikligt med åkersork och en otroligt massa mördarsniglar. 
 
C-Topografi och Vatten: 
Sluttningen vätter ner mot öster. 
Här är torrare än övriga dalen. 
 
C-Mikroklimat, Sol & vind: 
Full sol från gryning till sen eftermiddag. Utsatt för vinden upp mot höjden. 
 
C-Jord & indikatorväxter: 
Mager hög vall.  Stånds, johannesört. maskrosor. 
betydligt sandigare än övriga dalen, blåklockor indikerar att marken är kalkrik. 
 
C-Interaktion, känsla och atmosfär: 
Det har känts fruktansvärt att denna del varit avstyckat från vår mark då den har varit en 
självklar och naturlig del av dalgången. Sedan vi köpte den har gården känts hel. 
Härifrån har vi en mycket fin utsikt över hela gården.  
Tryggt och rofyllt i den norra delen. 
Känningar av den närmaste grannen i väster.  



 

D- Gamla blomsterträdgården i väst. 

 
 
D-Geografi, begränsningar och resurser: 
Här ligger en gammal blomsterträdgård väl skyddat mellan två stengärdsgårdar. 
Trädgården är igenväxt med unga träd och sly. Syren, björk, gran, bok. alm. 
Längst bak i trädgården finns en anlagd terrass med trapp-ansats och en gigantisk kryp-Tuja. 
Stora bokar mot väster. 
Syrensnår mot norr. 
 
D-Topografi och Vatten: 
Dalsänka. väldig fuktig. 
Längs med norrsidan går en gammal väg på en ås som hindrar vattnet från att rinna vidare 
norrut. 
 
D-Mikroklimat, Sol & vind: 
Skugga mesta delen av dan av 4 stora träd i öster och högt sly i söder. 
Väldigt skyddat läge. 
 
D-Jord & indikatorväxter: 
Gammal blomsterträdgård. lökväxter liljor..... 
Bästa mullen på designområdet. En meter ner till leran. 
 
D-Interaktion, känsla och atmosfär: 
Tryggt. Trevlig plats att vara på. Vild känsla. Hängmatte stämning. 
Helig plats på höjden vid den upphöjda terrassen. 
För nära grannarna för att det skall kännas avskilt. 

  



 

E- Norra dalen. 

 
 
E-Geografi, begränsningar och resurser: 
Skog i nordväst. 
stengärdsgård med fullvuxna körsbär i norr. 
körsbär, slånbär, gins och hassel i en tät snårskog på sluttningen mot väster. 
resten av dalen är frodig vall. 
trekammarbrunn med mark-infiltration. 
Filterbrunn för järnfiltret. 
Ett dike utmed hela kanten väster, söder och  öster vittnat om när man grävt ner jordvärme. från 
detta arbete finns också gropar och högar i början av den östra sluttningen.  
Vi har inte hittat någon karta över arbetet. 
 
E-Topografi och Vatten: 
Vattensjukt i dalen. Här ligger smältvatten tidigt på våren. Frodigt i sluttningarna. 
 
E-Mikroklimat, Sol & vind: 
Mer skyddad mot vind än i den södra dalen. 
Tät blandskog i väster och norr. 
Grannarna fällde 2017 ett stort granparti i väster som orsakat väldigt mycket mer vind. 
Full sol framför allt i den norra delen. 
 
E-Jord & indikatorväxter: 
Frodig vall. Mycket skräppor och nässlor i söder. 
Frodigast på dalens östra sida trots att här är ren sandjord. Här är det alltid fuktigt med små 
björkar som hittat fäste i den frodiga vallen. i skogen i nordöst växer orkidéer vilket indikerar att 
marken är rik på kalk. 
Södra och östra delen ligger i skugga långt in på dagen under en stor blodbok. 
 
E-Interaktion, känsla och atmosfär: 
väldigt trygg plats framför allt i västra sluttningen och den norra delen. 
lämplig boplats eller arbetsplats i nordväst. Här är man helt i fred.  



 

F- Östra högplatån. 

F-Geografi, begränsningar och resurser: 
Högplatå med ängsvall. detta är högsta punkten av Rörums backar. 
Brytpunkten var landskapet planar ut från branta äppelodlingar och ängssluttningar till böljande 
åker och skogsmark. 
Hagmarken ligger upphöjt ett par meter ovan vägen som går mellan Rörum och Östra 
Vemmerlöv med en egen infart till Designområdet. 
 
F-Topografi och Vatten: 
5 meter över norra dalen. 
Här är ganska torrt. 
 
F-Mikroklimat, Sol & vind: 
Utsatt för vind från alla håll utom öster (varifrån det blåser väldigt sällan). 
En rad unga ekar skyddar i söder mot åkermark. Skogar i öster. 
Stenmur med sly och fullvuxna träd i norr mot kuperad åkermark. 
Framför allt vindar från väster och söder men även från  norr framför allt vintertid. Hur stilla det 
är här alltid en lätt bris. 
Alltid full sol. 
 
F-Jord & indikatorväxter: 
Mager vall med väldigt mycket johannesört och Ärttörne, även ett stort område med lupiner. I 
kantzonen ner mot huset växer rikligt med nässlor. Hela högplatån är karg, hårt packad med 
mycket stenig och grus. 
 
F-Interaktion, känsla och atmosfär: 
Här är utsikt över landskapet vilket är underbart. 
skön plats att vara på när det är varmt imed att det alltid fläktar. 
platsen är någon meter ovanför vägen vilket också gör den trygg och bilarna blir inte något hot 
eller stressmoment. 
Över lag känns denna plats ganska kunglig.  



 

G- Baksidan. Norr om huset. 

 
G-Geografi, begränsningar och resurser: 
Inramat av stengärdsgård med sly av framför allt syren 
Platsen består av två terrasser med två meters höjdskillnad. 
Den övre delen ligger i anslutning till baksidan av ladan, en meter ner från östra högplatån. Den 
ser ut att ha används som hönsgård med rester av hönsnät runt hela stengärdsgården. Här står 
designområdets enda gran samt elskåp för inkommande el. Den har också en kringmurad 
gödselplatta med en gjuten kanal ut från ladan med en liten dörr för små djur typ får. Här är 
skugga och möjlighet att ta upp en dörr från köket eller kall skafferiet. 
Den nedre terrassen ligger något högre en dalsänkan. Här finns två urinbrunnar en stor blodbok 
och även här en igenvuxen stengärdsgård av jasmin vilket gör platsen skuggig och sval hela 
dagen.  Det är också en meters höjdskillnad från markplan vilket gör det möjligt att till exempel 
få plats med en tunna vid utbyggnad av en komposttoalett. Här finns en trappa ner till 
matkällaren. 
 
G-Topografi och Vatten: 
Övre terrassen är torrare medan den nedre alltid är fuktig. 
Imed att här är skugga ligger snön kvar här några dagar längre än ute på fälten. 
 
G-Mikroklimat, Sol & vind: 
Här är väldigt vindskyddat men med ganska lite sol. Det är mer sol i den övre terrassen. 
 
G-Jord & indikatorväxter: 
Övre terrassen har en rik och mullhaltig jord med mycket sten. Här växer rikligt med tjockt gräs 
och nässlor. 
Den nedre terrassen även den frodig, tät gräsmatta utan mossa. Under jasminen växer rikligt 
med kirskål och några inplanterade tigerliljor. 
 
G-Interaktion, känsla och atmosfär: 
Trygg och omhuldad baksida. Den övre känns som ett trevligt rum igenväxt med grönska 
medan den nedre känn lite mer orolig, en genomfart både från husets bakdörr och från den övre 
terrassen.  



 

 

Tillgångar 

Jona:  
Mer detaljerad lista på mina kopplingar till Permakultur:  
 
-Hjälpte till på Kosters trädgårdar och fick min första bok om permakultur 1999. 
 
-Min första Permakulturkurs gick jag med Barbara Brodegger på Ekotopia 2012.  
 
-Skogsträdgårdskursen på Glokala folkhögskolan med Esbjörn Wandt 2014 
 
-PDC kursen på Holma Folkhögskola 2015  
 
-Handledde under två veckor 5 studenter från skogsträdgårdskursen vid uppbyggandet av vår 
Hållbarhetsfestival “Det löser sig” 2016.  
 
-Under festivalen 2016 ledde jag en workshop där vi anlade en skogsträdgård.  
 
-Gästlärare på Skogsträdgårdskursen 2017 på Holma med Konst i skogsträdgården. Kursen var 
framför allt praktisk var eleverna i olika grupper fick gestalta några av mina favoritverk inne i 
skogsträdgården för att få upp ögonen för vad samtidskonst är för någonting. 
 
-Diplomeringsgrupp med My Kjellberg, Andreas Johansson och Chris Wegweiser under 
handledning av Esbjörn Wandt under 2017. Vi har även deltagit i Esbjörns PDCkurs för att lära 
av hans pedagogik, för att i gruppen reflektera över vad vi uppskattar och vad vi själva skulle 
göra annorlunda.  
-Vid 5 tillfällen (2015-2017) har studenter från skogsträdgårdskursen praktiserat hos mig på Lilla 
Skräddaröd.  
 
-Påbörjat ett samarbete 2017 med Sofiaskolan (Waldorfskolan i Rörum) och påbörjat en 
skogsträdgård. 
 
-Hållit en kurs tillsamman med Andreas Johansson om Permakultur och fröodling i Permakultur 
Skånes regi 2017.  
 
-Undervisat i “odling och jord” tillsammans med Andreas Johansson på Esbjörns PDC-kurs 
2017. 
 
-Stöd i diplomeringsarbetet av Helena von Bothmer.  
 



 

-People and permaculture course, med Peter Cow, Kosters Trädgårdar 2017 
 
-aktiv i ett nötodlingsprojekt som i Holmastiftelsen var 6 personer med lång erfarenhet av 
nötodling stödjer varandra och provodlar olika sorter och arter på olika platser i Sverige.  
 
-”Permaculture Training of Teachers Course” med Aranya och Hannah Thorogood 2018. 
 
-Nötodlingskurs med Martin Croford 2018 
 
-Assistent till Aranyas PDC i Heathercombe 2018. 
 
 
 

Socialt nätverk/Sociala resurser 
Grannar/Samarbetspartners/Vänner och föräldrar. 
 
Etta är samtidskonstnär med examen i Fri Konst på Rietveld Akademien. Hon flyttade till 
Österlen 2013 efter att ha bott 15 år i Amsterdam.  Etta har arbetat dagligen med mig och Elin 
både med vårt gemensamma konstnärskap och med att driva Gylleboverket. Hon arbetade 
tidigare med film och med sitt författarskap ofta med en otroligt romantisk dröm om naturen.  
Etta har sedan början av 2018 flyttat in på gården och arbetar nu med att göra platsen till sin. 
Etta har både en nästan omänsklig handlingskraft och är trogen sina åtaganden. Hon har helkoll 
på allt vad som sker omkring henne och man kan räkna med henne i alla lägen. Hon är väldigt 
bra på att bygga skissartat och snabbt.  
Hon har en väldigt romantisk äppelodling i Rörum med vilken hon utvecklat en väldigt fin kontakt 
med träd. I denna odling kommer vi att bygga en skrivarstuga som också kommer att dra in 
pengar vid uthyrning. Hon gick PDC med Anja i Heathercombe 2018.  
 
An & Per är mina föräldrar och de är pensionärer sedan länge och bor i Göteborg.  
De hjälper gärna till när vi har byggprojekt med ritningar och konstruktionsberäkningar, kommer 
på smarta lösningar och är även själva med och jobbar när det finns tillfälle. De tror alltid på mig 
och peppar mig att allt är möjligt.  
 
Ariel på Ekogården. Är en mångsysslare som kan allting man behöver kunna på en gård. Ariel 
hjälper mig framför allt med att dra el och olika rörarbeten men har även en smedja och mer 
avancerade verkstäder än mig vilka jag alltid får låna om jag till exempel behöver svetsa. Ariel 
har också en grävmaskin och en frontlastare. Jag brukar hjälpa honom när han behöver en 
extra hand.  
 
Dirk är en annan granne som är smed och väldigt kreativ byggare. Han hjälper mig framför allt 
med allt som behöver svetsas som jag inte kan svetsa själv.  



 

 
Per är byggare och har Österlens ekoisolering. Han brukar spruta ekofiber till mig som vän för 
självkostnadspris.  
 
Markus är också byggare med inriktning på lera. Han är väldigt bra på olika material, produkter 
och är väldigt bra bollplank inför olika byggen. Jag får alltid låna tvångsblandare och köpa 
lergranulat av Markus.  
 
Lisa är Ettas syster och bor i Rörum. Hon är otroligt bra på att baka, dekorera och göra det lilla 
extra inför fester eller kurser.  
 
Axina är en väninna i området som ofta är på gården och hjälper till med både byggnationer och 
med odlingarna. Axina lever på räntan av ett arv och spenderar tiden på det som känns känns 
rätt i stunden. Hon använder sig av vårt projekt som ett sätt att jorda sig och som ett 
sammanhang som ger henne mening. Axina är också med som stödmedlem på Gylleboverket 
var hon fr.a uppskattar att vara med att göra fester.  
 
Jag är medlem i liten förening som har två fjällkor i Baskemölla. Det innebär att jag köper min 
mjölk genom att sätta in pengar i en pott och bocka av när jag åker förbi och hämtar mjölk ur 
föreningens kyl. Jag är också med och mjölkar när någon av de andra är bortresta eller sjuka. 
Det är för mig den allra största lyx att gå upp medan det är mörkt och leta mig fram till ladan 
med korna där  
 

  



 

 
 
 

Övriga resurser i närområdet 
Skola, mataffär, ställen att få material ifrån m.m. 
 
Gården ligger på krönet av Rörums backar, 4 km från havet och 2 km från Sofiaskolan (en 
Waldorfskola i Rörum), 6 km till Gärsnäs som har en mataffär och pendeltåg till Ystad och 
Malmö.  Det går väldigt dåligt med bussar förbi gården. Ofta får man ta cykel ner till Rörum där 
det regelbundet går bussar mellan Simrishamn och Kristianstad. 
Österlen är på alla sätt en avkrok vart man än skall förutom att vara här. Det ligger nere på en 
udde så det finns ingen som har vägarna förbi någon annanstans ifrån.  
Däremot verkar alla ha vägarna förbi här om somrarna. Sveriges kulturelit har sommarhus här 
eller kommer hit för att hälsa på vänner. Det är en väldigt viktig resurs för vår kulturplattform 
Gylleboverket. 
Gylleboverket är en social knutpunkt i lokalsamhället med samarbeten med en rad olika 
organisationer. Gylleboverket är en del av och numera varunamnet på mitt och Ettas 
konstnärskap, varför jag valt att skilja det från gårdens design och presentera en egen design 
över ett nedslag i denna verksamhet (Tankesmedjan) även om Gylleboverket fyller en viktig 
social roll även för själva gården. 
Området är exponerat för turism sommartid.  
Närmaste grannen är ett gårdshotell som har fullt från att det öppnar för säsongen tills att de 
stänger.  
Holmasågen och Gyllebo Träteknik är två “bonnasågar” i närheten som säljer lokalproducerat 
virke till väldigt bra priser.  
Biogas Österlen producerar biogas genom kompostering av matavfall och rester från 
djurindustrin i Kristianstad.  
Österlens Ekoisolering handahåller med väldigt bra byggmaterial. Ekofiber från Sverige och 
Perlit från Danmark.  
Bara Mineraler tillverkar ett väldigt bra lermjöl från centrala skåne som är väldigt lättarbetad när 
man blandar lerputs.  
Jag har idag ett El-abonnemang med el av vindkraft från Skåne. 
Ved får jag från arborist arbeten.  
Trädgårdsavfall och grenar från olika trädgårdsjobb. Jag har även tre olika arborist firmor som 
gärna dumpar grenar vid mindre beskärningar i närområdet. 
Fiskrens skänks till min kompost från fiskhamnen i Simrishamn.  
Döda djur från vägarna antingen som mat, till mig om det är nydött, till katterna om det är 
halvbra och till komposten om det är gammalt.  
Djur för komposten plockar jag bara upp på våren och hösten när jag bygger komposter. Det är 
en väldigt bra källa till mineraler och kväve. 



 

Observation och analys av bioregionen 
Anledningen att tänka på bioregion är för att öppna sig lite i sitt förhållande till vad som är lokala 
material och resurser. Det finns väldigt stora möjligheter när vi tänker att vi befinner oss ett 
gemensamt område med möjligheter till samarbeten mellan stad och land.  
Vi använder till exempel Gylleboverket i utbyte med den större regionen. Tar in lärare och 
föreläsare från städerna, erbjuder lokalbefolkningen ett kulturklimat som man annars förknippar 
med stora städer. Vi erbjuder konstnärer från de närliggande städerna ett stycke tystnad och 
arbetsro, som inte alls finns att tillgå på samma sätt i en stad.  
På liknande sätt tänker jag att vi som bor här ute på landet får försörja städerna med mat.  
 
Närheten till stora städer ger också ett större antal människor möjligheten att gå våra kurser och 
komma på våra festivaler.  
I min bioregion som är Skåne och Själland har vi väldigt mycket platta odlingsmarker, mycket 
lera och väldigt många människor. Vi är Sveriges port till Europa och med väldigt stor kulturell 
och etnisk variation. Däremot är mitt direkta lokalområde väldigt etniskt homogent “vitt” med 
stora rasistiska utmaningar.  
Min bioregion har stort behov av träd och arborala lösningar till våra jordbruk. Eftersom vi har så 
öppna ytor med ett monokulturellt jordbruk med öppna jordar är vi väldigt utsatta för 
klimatförändringar.  
När vi bygger försöker jag först se vad som finns här ute. Skog skall vara från området, liksom 
lera och halm mm medans tex Perlit som är ett fantastiskt isoleringsmaterial för tex. golv 
tillverkas av returglas i Danmark.  
Med avancerad teknologi, som min Biogasbil, min dator eller mobiltelefon är det svårare att 
tänka lokalt eller på bioregionen. Ju enklare teknik desto lokalare möjligheter.  
  



 

Utvärdering/Reflektion 
 

Mätbara SMARTA-mål.  
Smarta mål skall vara tydliga, rimliga, mätbara och tillsammans motsvara vår målbild. Bara då 
är det möjligt att i utvärderingen utvärdera huruvida vi har lyckats med att genomföra våra mål 
eller inte.  
Jag har delat in de smarta målen under följande rubriker.  
-Fixa till de system som idag är dysfunktionella. 
-Gemenskap/mötesplats/läroplats 
-Resiliens 
-Självhushåll 
 
Fixa till de system som idag är dysfunktionella:  
Väg till fastigheten till 2011. 
Miljövänligt transportmedel till 2012.  
El till motorvärmare och skydd för bilen och lastaren under vinterhalvåren till 2013.  
Ersätta vattentoaletten med en kretsloppslösning var vi kan få ut fekalier och urin som resurs till 
2022. 
Förrådsutrymmen för trädgårdsverktyg till 2016 och vedbod (förutsatt att vi fortsätter elda på 
vintrarna) till 2020.  
Designa ut våra liv ur husen till att vara mer inne i naturen, vagt progressivt mål som är knutet 
till utekök, eldplats, trädhus och biopool 2017-2023.  
 

Gemenskap:Mötesplats/läroplats 
Utrymme för att fler skall kunna bo på platsen för gemenskap och för att dela på kostnader och 
resurser, en ny lägenhet till 2017, ett hur för volontärer och konstnärer i residens till 2020 och 
ytterligare en lägenhet till 2025. 
Mötesplats i trädgården med matlagningsmöjligheter till 2018.  
Utrymme för volontärer och vänner utanför hemmet då Salomo min yngsta son har autism. Steg 
1: Gästhuset till 2016  
Steg 2: wwoofer huset i kombo med uteköket 2018.  
Steg 3: Woofer Huset med eget kök och vardagsrum till 2020.  
 
 

  



 

Resiliens 
Vindskydd åt sydost, Havtorn och hassel till 2012.  
Vindskydd åt väst, pil och ätbar kastanj till 2016  
Vindskydd åt nordost Kastanjer och Brödtallar till 2022. 
Bin för Pollinering och honung till 2015.  
2020 skall mestadels av de regnvatten som faller på byggnadernas tak samlas in och användas 
till bad, bevattning och till våtmark för en ökad mångfald av djurliv och växter.  
 
 
 

Självhushåll 
Mark behöver brytas för att odla grönsaker 2011.  
Perenna odlingssystem med fruktbärande träd och buskar kombinerat med grönskande ätligt 
örtskikt som komplement till de ettåriga gränserna förlänger odlingssäsongen av färska 
grönsaker. Från 2015 skall vi odla ¾ av vår mat i form av bär, frukt, kött, nötter och grönsaker.  
Egen hånung till 2014. 
Små djur (så att man kan äta dem direkt) för köttproduktion till 2015. 
Hållbara sätt att odla mat till dessa djur 2023. 
Självhushåll på nötter till 2022. 
Nötproduktion för försäljning till 2025. 
Undersöka om kastanj kan ersätta säd till stödfoder av höns och kaniner 2020.  
Egen produktion av ved och stubbskott odling 2025. 
Grönsaker och förädlade frukter och bär behöver någonstans att lagras för vintern.  
Steg 1:temporära lösningar 2010. Steg 2: långsiktig lösning till 2020. 
 

Finansiering av implementering:  
Från 2012 har jag som en bisyssla årligen odlat frön till Runåbergs Frö. Jag har förhållit mig till 
de pengarna som att de tillhör gården. De har täckt de utgifter som jag haft i trädgården och till 
material för ekonomibyggnader och verktyg.  
2013 & 2014 hade jag ett välbetalt filmuppdrag vilket möjliggjorde att jag kunde investerade i 
material att bygga om uthuset. 
2017 fick jag igenom ett nötodlingsprojekt genom LEADER (EUs landsbyggdsutveckling). Jag 
utformade projektets budget så att jag skulle kunna få in så mycket som möjligt av 
implementeringen i projektet vilka jag har genomfört under 2018. Jag har lyckats vrida och 
vända på projektet så att det har räckt till långt mycket mer än vad jag utlovade med nästan 300 
tärd istället för 90 och har passat på att gräva för en jordkyl när ändå grävaren var här samt 
dränerat odlingarna på södra dalen mot en stenkista om det skulle bli väldigt mycket regn under 
någon period. Projektet betalar även en nötodlingskurs med Martin Crawford samt vår biopool.  
 



 

Skogsträdgårdens fördelar:    
Jorden behöver inte längre plöjas. Jorden degraderas därför inte av produktionen. Istället för att kompakteras av 
tunga maskiner bidrar skogsträdgården med en ökad biologisk aktivitet till naturlig uppluckring och genomsläpplighet. 
Jordens organiska material minskar inte utan ökar naturligt med de vedartade växternas cykler. Ökad andel organiskt 
material bidrar till jordens närings- och vattenupptagningsförmåga och dess förmåga att hålla vatten och 
näringsämnen under säsongen.  
Jorden skiftar från att vara dominerad av bakteriell nedbrytning till nedbrytning av ett sammankopplat nätverk av 
svampar. Detta skifte innebär också att jorden och därmed livsmedelsproduktionen går från årliga utsläpp av 
koldioxid till en betydande inbindning av atmosfäriskt koldioxid (framför allt genom svamparnas glomalin).  

 
De svåraste problemen som följer av att marken brukats av monokultur reduceras kraftigt. Avsaknaden av de 
samarbeten, växtkonstellationer och strukturer som naturliga ekosystem har, bidrar till populationsexplosioner av 
skadedjur, bakteriella och fungala sjukdomar. Genom att efterlikna skogarnas ekosystem blir konventionell kemisk 
kontroll överflödig.  
 
Skogsträdgårdar har minimala problem med insektsangrepp. Ogräskontroll utgörs under etableringsfasen av täcka 
marken med tjocka lager organiskt material Efter något år när rotogräset är borta kan skuggtåliga perenna blommor 
och växter som på olika sätt stöder träden planteras in för att täcka marken under träden.  
 
Avsaknaden av kemisk bekämpning har en radikalt positiv inverkan på områdets biologiska mångfald i alla 
kategorier.  
Näringsämnen behöver inte tillsättas för att säkerställa tillfredsställande produktion. Till följd av ett 
svampdominerat ekosystem bryts näringsämnen från oorganiskt material i jorden ner och görs tillgängligt för växterna 
genom mycorrhiza. Hela nätverket omfördelar näringsämnen, d.v.s. fysiskt förflyttar tillgängliga näringsämnen så de 
ger maximal fördel för systemets uppkopplade växter. Det saprofytiska fungala nätverket bryter ner och lagrar 
näringsämnen från döda växter och djur under hela året. Systemets primära kvävekällor är kvävefixerande växter 
som vi planterar in mellan bärbuskar, frukt- och nötträd. Läckage och bidrag till övergödning är därmed obefintligt.  
 
Träd håller fast om jorden med sina rötter och skyddar den från att erodera vid extrema väderförhållanden och i 
branta sluttningar. Träden skyddar varandra mot starka vindar, jämnar ut temperaturen över dygnet och året så att 
det blir svalare på dagarna och varmare om nätterna och vintrarna. De skapar tillsammans ett gynnsamt mikroklimat 
för känsligare arter. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 



 

Designkartor över mina tre första skogsträdgårdar. 
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