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Sammanfattning 
 

Engelska trädgårdar och Transition Towns, vilken inspiration och vilket kompetenslyft för oss 

trädgårdsföretagare från Blekinge! 

Så kort och koncist skulle man kunna sammanfatta kompetensutvecklingsresan till Engelska 

trädgårdar som genomfördes den 27 mars till 2 april 2012 av Länsbygderådet i Blekinge. 

Resan anordnade som en del av ESF-projektet Blutsam(Blekinge utveckling i samverkan) 

under ledning av Vision & Kompetens/Jan Forsmark och med Elisabeth Svalin Gunnarsson 

som föreläsare/guide samt med lokala experter på de platser som besöktes. 

Blutsam vänder sig till företag med mindre än 10 anställda utanför centralorter. Syftet med 

projektet är att främja företagens framtida tillväxt och stabilitet. 

Resan genomfördes med besök på 10 olika platser med den gemensamma nämnaren att de 

skulle ge en inblick i engelsk trädgårdsnäring och ekologiskt hållbara framtidssatsningar inom 

näringen med angränsande verksamheter. 

Det huvudsakliga området för studier på plats var Totnes och dess nära omgivningar samt 

platser under resorna till och från området. I Totnes finns det numera världskända Transition 

Towns(TT) som i sin svenska tappning heter Omställning Sverige(OS). TT:s koncept utgår 

från de stora utmaningar som står framför oss i form av energibrist p g a Peak Oil
1
, 

miljöbelastningar, ekonomisk turbulens samt lokalt skapande av lösningar på utmaningarna. 

I Totnes nära omgivning besöktes flera intressanta verksamheter som Occumbe farm, 

Dartington Hall Gardens, Agroforestry Research Trust, Food link project. På en dryg timmes 

resa besöktes Eden project, Heligan gardens och Bodmin Plant & Herb Nursery. Under resan 

till och från Totnes besöktes Beth Chatto, Aylett Nurseries och Coggesham.  

 

De mycket kunniga värdar/föreläsare som tog emot oss berättade på ett inspirerande sätt om 

sina verksamheter och svarade på insiktsfulla frågeställningar från deltagarna. Inför resan och 

besöken hade deltagarna förberetts av Jan Forsmark och Elisabeth Svalin Gunnarsson på de 

olika besöksmålen med både bilder och presentationer. Resan följdes upp med resonemang 

om intryck, tankar och idéer på färjeresan hem. Tankar som kommer att följas upp under maj 

månad. 

 

Några av frågeställningarna som diskuterades var: 

- Hur kan vi utveckla de verksamheter vi har i en ekologisk riktning? 

- Hur kan vi öka vår samverkan i framtiden? 

- Vilka konkreta projekt blir resultat av resan? 

 

                                                
1 Peak Oil är det begrepp som används för att beskriva den tidpunkt då vi förbrukat 50% av den fossila olja som 

finns. Efter att Peak oil inträffat kommer mängden tillgänglig olja att minska och energipriserna att öka med 

konskvenser för hela samhället.  
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Kompetensutveckling för trädgårdsföretagare i Blekinge. 
 

Sveriges trädgård ligger i Blekinge! 

 

Men hur kan Blekinge fortsätta att vara Sveriges trädgård i framtiden? 

 

En utmanande frågeställning som Länsbygderådet i Blekinge tog sig an inom projektet 

BLUTSAM, Blekinge utveckling i samverkan. Bengt Grönblad och Anders Andersson  

samlade en grupp på 40 trädgårdsföretagare vid 4 tillfällen för att hitta svar på frågan. Ett av 

svaren blev - Låt oss göra en kompetensutvecklingsresa till Engelska trädgårdar med 

inriktning på ekologiska förebilder. 

 

Efter några månaders förberdelser och planering var det dags att ge sig av till Totnes med 

omgivningar. Att valet föll på området beror på dess rikedom av fina förebilder, både nya och 

gamla samt på erfarenheterna från Transition Towns Totnes med dess olika projekt i 

närområdet. 

Blekinge-Esbjerg 
 

En tisdag i mars  med fint väder var det dags att kliva på bussen för den första etappen, 

Blekinge-Esbjerg. En resa på ca 8 timmar inklusive raster. Med lite filmer från Viktorianska 

trädgårdar gick resan mycket snabbt. 

 

Kvällen på båten ägnades åt att lära känna varandra och inta en trevlig middag med utsikt 

över ett sällan skådat spegelblankt hav. 

 

 
Så lugn har väl aldrig en resa till England varit? 
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Harrwich – Totnes 
 

 
Janne och Elisabet fångar deltagarna i sin presentation av resan 

 

Efter en rik frukost samlades gruppen för det första seminariet som innehöll: 

- Presentation av resan, dess besöksmål och deltagarna 

- Jan orienterade gruppen i Transition towns tankar med exempel och Elisabeth pratade 

om  trender inom trädgårdsnäringen 

 

Väl framme i Harwich hann vi nästan bara sätta oss tillrätta i bussen innan det var dags för det 

första besöket på Beth Chatto. 

Beth Chatto 
 

Två guider mötte oss. Den svenska trädgårdsmästaren tog hand om en grupp medan den andra 

fick engelsk guidning. Trädgården har nämligen en svensk trädgårdsmästare anställd sedan 10 

år tillbaka.  

 

Vilken miljö !  

 

 

   
Guidning i den underbara trädgården 

 

Trädgården från 1960 ligger invid Beth Chattos hem och hörde tidigare till familjens 

fruktodling. Den har olika problemområden - det var för torrt, för vått och då trädgården 

skapades även för övervuxet. Detta gav grunden till dagens trädgård där man specialiserat sig 

på växter i ståndort, särskilt den torra och den våta marken, men också skugga, lerjord, 

woodland mm. Beth Chattos grusträdgård är vida berömd och visar upp en stor samling 

växter passande för just den platsen och hela trädgården ger fantastisk inspiration och 

kunskap för den växtintresserade. En mycket välsorterad plantskola hör till trädgården. Den 

fick avsluta rundvandringen. 

 

Mycket nöjda, även om besöket blev väl kort, kunde vi njuta av en lätt lunch innan resan 

fortsatte mot Totnes. 

 

Även resan till Totnes fylldes med filmer från engelska trädgårdar och korta presentationer av 

vad som skulle möta oss vid framkomsten. 
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Lite försenade p g a vägbyggen mötte vår värd Hal Gilmore oss. Kvällens sena föreläsning 

handlade om Food link project. Projektet går ut på att koppla samman odlare med butiker och 

restauranger med målet att få en större lokal produktion av livsmedel och en lokal marknad 

för produkterna.  

 

I sydvästra England finns det många små livsmedelsproducenter vilket har byggt upp ett 

varumärke för området som kännetecknas av hög kvalitet och rikt utbud. Trots detta säljs det 

mesta på andra mer avlägsna marknader med långa transporter. Samtidigt köper området in 

livsmedel från andra avlägsna platser. De långa transporterna kommer att bli dyra i en framtid 

som kännetecknas av minskad tillgång med högre pris  på drivmedel varför man vill bryta 

mönstret och stödja den lokala  konsumtionen. Projektet vill skapa ett mer resilient2 system 

för livsmedelsproduktion. 

 

Food link project
3
 stöds av The lottery's Local Food Programme och administreras på deltid 

av Holly Tiffen.  "Jag är angelägen att få alla parter med i arbetet att få produkterna till sina 

konsumenter genom att alla möts i olika sammanhang. Genom arbetet hoppas vi kunna skapa 

kreativa förslag så vi kan maximera mängden lokalproducecrad mat i Totnes. 

 

 Hol l y t i ff en 

Holly Tiffen berättar om projektet    En härlig kvällsmåltid 

 

Det blev inte bara en givande föreläsning utan vi fick avnjuta en middag gjord på lokala 

produkter. Till middagen fick de som så ville smaka på ett lokalproducerat vin. Mycket nöjda 

och lite trötta sökte vi oss till de små och familjära hotellen The Four Seasons och Old  Forge 

för att inta en natts behövlig vila inför nästa dags besök. 

Totnes med omgivningar  

 

Efter att ha intagit den engelska frukosten med bacon, ägg, blodpudding, vita bönor, rostat 

bröd, kaffe/te var vi redo för en guidad tur med Hal Gillmore i Transition Town och 

Encredible Edible Totnes
4
. 

 

Under morgonvandringen berättade Hal på ett fängslande sätt om hur staden etablerade. 

                                                
2 Resiliens innebär att skapa ett system som i detta fall kan förse befolkningen med lokalal livsmedel för att 

undvika problem vid t ex kriser som transport/importhinder eller höga transportkostnaders genomslag på 

livsmedelspriserna. 
3 http://www.transitiontowntotnes.org/projects/food-link-project 
4 http://www.transitiontowntotnes.org/content/incredible-edible-totnes 

http://www.transitiontowntotnes.org/projects/food-link-project
http://www.transitiontowntotnes.org/content/incredible-edible-totnes
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Totnes  Heligan Bodmin Eden 
 

 
 

Totnes är en marknadsstad vid mynningen av floden Dart i Devon , England inom South 

Devon. Området Totnes tillhör Area of Outstanding Natural Beuty ett område som bedöms ha 

betydande landskapsvärde i England. Det ligger ungefär 35 km söder om staden Exeter och är 

administrativt centrum i South Hams kommunfullmäktige.   

Totnes har en lång historia som går tillbaka till AD 907 när dess första slott byggdes. Det var 

redan en viktig marknadsstad vid 12-talet. Indikationer på sin forna rikedom och betydelse 

ges av antalet handlarhus byggda i under 16-1700-talet. 

Idag är staden, med sin befolkning på 7.444 inv, är ett blomstrande centrum för musik, konst, 

teater och fysiska hälsa. Staden kännetecknas i dag för sitt nytänkande. Schumacher Collage 

ligger strax utanför staden centrum. 

Transition Town Totnes 
 

 
Transition Town Totnes symbol 

( En peak oilkurva som ryms i stadsporten) 

 

Insikten om att klimatkrisen och energikrisen hänger ihop har skapat Transitionrörelsen. Det 

är en ny folkrörelse som startade i Totnes i England år 2006 och som nu sprider sig snabbt 

över hela världen. Grunden är människors gemensamma engagemang för att skapa ett gott liv. 

Att börja förbereda sig för ett liv efter oljan och samtidigt minska miljöbelastningen kan verka 

omöjligt men det är både nödvändigt och realistiskt. Det är till och med så att ju längre vi 

väntar med den nödvändiga omställningen av samhället desto dyrare blir det och desto färre 

valmöjligheter har vi. 

 

 

Transition Town Totnes är en dynamisk, gemenskapsstyrd organisation som stärker den 

lokala ekonomin, minskar kostnaderna för att leva och förbereda sig för en framtid med 

mindre olja och ett förändrat klimat. Vem som helst kan delta. Alla behövs. Personer som 

deltar har skiftande bakgrund, ålder och erfarenheter. Över 30 projekt har startat och det finns 

http://en.wikipedia.org/wiki/River_Dart
http://en.wikipedia.org/wiki/Devon
http://en.wikipedia.org/wiki/Exeter
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Hams
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nio temagrupper igång. Vi har en stor lokal förankring och har bidragit över £ 1 miljon till den 

lokala ekonomin genom bidrag, jobb och turism.  

 

Under de stop vi gjorde under promenaden beskrev Hal också grunderna för Transition Town 

Totnes- peak oil, klimatförändringarna, den turbulenta ekonomin och varför det är så viktigt 

att hitta lokala lösningar på dessa så komplexa utmaningar. I Totnes finns bl a ett kooperativt 

solelsföretag, en lokal valuta, Totnespundet
5
 och ett projekt som når de flesta innevånare, 

Transition Street. Det sista ett upplägg med möten(studiecirklar) för att diskutera hur man 

tillsammans och i sitt eget hushåll kan minska miljöbelastningen och spara energi. 

 

I Encredible Edible vill man visa Totnesborna hur man kan odla grönsaker genom att 

odlingen sker på allmän plats. Förutom grönsaksodling planterar man träd med en äldre 

person och ett barn som beskyddare av trädet.. 

 

På frågan om vad som händer om innevånarna plockar från odlingen så svarade Hal – det är 

det som är meningen. Vi sätter nya plantor! Idé har t o m spridit sig till tunnelbanestationer i 

London. 

 

   
Incredible Edible Totnes 

Occombe farm 
 

Den rika morgonpromenaden gick sen över i en kort busstur till Occombe Farm
6
. 

 

Det övergripande syftet med Occombe Farm
7
 är att återkoppla människor med mat, jordbruk 

och landsbygd samt påverka den lokala matkulturen i södra Devon. Gårdsbutiken, Butchers, 

Café, Education Centre och natur Trail visar folk hur viktig maten för vår hälsa, för miljön, 

för ekonomin och för samhället. Occombe ger ett exempel på vad som är möjligt och är en 

katalysator för att förbättra det sätt på hur livsmedel produceras, säljs och konsumeras i 

regionen. De har en mycket enkel tro – ”Den mat vi äter formar landskapet vi lever i”. De val 

vi gör som konsumenter påverkar jordbrukarna och hur de hanterar landskapet. Occombe 

Farm drivs av Torbay Coast & Countryside Trust - en unik lokal välgörenhet tillägnad att ta 

hand om vilda djur. Torbay.Stiftelsen förvaltar 1750 hektar mark inklusive Occombe Farm, 

                                                
5 http://www.transitiontowntotnes.org/totnespound/home 
6 http://www.occombe.org.uk/ 
7 http://www.occombe.co.uk/mainintro.cfm?id=333 

http://www.transitiontowntotnes.org/totnespound/home
http://www.occombe.org.uk/
http://www.occombe.co.uk/mainintro.cfm?id=333
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Cockington Country Park, Berry Head National Nature Reserve och South West Coast Path 

via Torbay  

 

 
 

En magnifik guidning fick vi av Laura Creen, med canadensiskt ursprung. som visade 

tankarna bakom frilandsodling, växthusen, smågrisarna och den utbildning/studiebesök som 

bedrivs på gården. Många frågor ställdes och besvarades under vandringen kring t ex 

maskinpark, odlingsföljder, bevattning och besökarna/kunderna. Inspirerande att se en så rik 

verksamhet på en så begränsad yta med både odling och boskap samt butik med kött och 

grönsaker från trakten samt ett café med ett rikt lokalproducerat utbud av enklare rätter och 

fikabröd. 

 

Efter en lunch i det underbara vårvädret bar det av till nästa besöksmål Dartington
8
 

Under resan till besöket berättade Hal bakgrunden till skapandet av platsen. 

Dartington hall 
 

Dartington Hall Gardens ligger vid en krök vid floden Dart. År 1925 då Leonard och Dorothy 

Elmhirst började sitt stora landsbygdsexperiment, ville de också skapa en trädgård på 

Dartington, en trädgård som skulle värdera verk från tidigare generationer. Trädgården de 

skapade skulle pryda landskapet snarare än konkurrerar om uppmärksamhet. Det skulle 

framför allt vara en intim personlig trädgård som de var angelägna om att dela med 

andra. Designers som har gjort viktiga bidrag inkluderar H Avray Tipping, Beatrix Farrand 

och Percy Cane. 

 

Schumacher College  som ligger på Dartingtons ägor grundades 1991 med Satish Kumar, 

John Lane och andra. Det namngavs efter EF Schumacher. Det är ett internationellt centrum 

som erbjuder kurser i lärande för hållbar livsmiljö. Schumacher College är den internationellt 

mest kända delen av The Dartington Hall Trust. 

Bortsett från ett årligt program för en, två eller tre veckors kortkurser, erbjuder de även 

en MSc i holistisk vetenskap, i samarbete med University of Plymouth.  

 

 

 

 

                                                
8 http://www.dartington.org/grounds-and-gardens 

http://en.wikipedia.org/wiki/Satish_Kumar
http://en.wikipedia.org/wiki/E.F._Schumacher
http://en.wikipedia.org/wiki/Dartington_Hall
http://en.wikipedia.org/wiki/MSc
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Plymouth
http://www.dartington.org/grounds-and-gardens


 

10 
 

Agroforestry Research Trust,9 Martin Crawfords skogsträdgård 
 

   
Martin Crawford guidar i sin skogsträdgård 

 

Martin Crawfords skogsträdgård är en ideell välgörenhetsorganisation som forskar i 

tempererat skogsbruk med fokus på träd, buskar och perenna grödor. 

 

Trädgården har som filosofi att skapa en odling där träd, höga och låga växter stödjer 

varandra när det gäller näringsämnen, fukt, skydd och skörd. Svamparna i backen stödjer 

träden genom sin transport av näringsämnen och som kolfälla. Växter som ger pollen och 

nektar ökar mängden pollineraande insekter som bin som i sin tur ger högre skördar. En av 

grundprinciperna är att låta jorden vara orörd så att man inte stör mikrolivet och håller 

koldioxidläckaget så lågt som möjligt. 

 

Besöket blev en av resans absoluta höjdpunkter. Martin Crawford fångade hela gruppen med 

sin kunskap och sitt engagemang för sin skogsträdgård. 

 

I en till synes ganska rörig och skräpig skogmiljö växt de mest fantastiska och ovanliga växter 

– alla som en del av ett skogens skafferi till nytta för Crawfords familj. Sechuan-peppar 

odlades för att slippa långa transporter av vanliga pepparsorter, myntor växte i en egen glänta 

– och blir aldrig några problem  när de ”tar över” som de brukar göra i vanliga små 

trädgårdar. Ramslök, den vilda vitlöken prunkade under för oss okända träd, speciella typer av 

vildhallon och fruktträd.  

 

Mitt i en glänta låg en stor stock som brutits av från trädet intill. Där hade Crawford 

svampodling, plugghål var fyllda med mycel och kommer att ge skörd av ostronskivlingar om 

några år. I sitt växthus hade han också mindre stockar som legat i ett mycelbad. De gav svamp 

inom en vecka och skördades konstant. 

 

Dagen avslutades på en lokal restaurang, New walk Brasserie, som aktivt stödjer Transition 

Town Totnes genom samarbete och sin meny. 

 

Åter en dag av härliga exempel på vad som kan göras lokalt för ett hållbart samhälle med 

odlingar för lokal konsumtion och som exempel för andra att ta efter eller inspireras av. 

 

 
 

 

                                                
9 http://www.agroforestry.co.uk/ 

http://www.agroforestry.co.uk/
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Eden med omgivning 
 

Nu stundade fler spännande besök. Efter ca 1 timmes bussresa på smala och krokiga vägar 

nådde vi fram till Eden
10

 project. 

Eden  
 

Välkänt av de flesta, Eden projekt har världens största växthus, de märkliga, runda 

”bubblorna” som ligger längst ner i ett f d kaolin-brott. I de olika växthusdelarna finns växter 

från hela världen ordande i biom – vegetationsområde. Här finns också en omfattande och 

intressant del för kunskap och lärande – för både barn och vuxna och en välfylld butik. 

 

                  
Eden projects gigantiska växthus och fantasifulla skapelser 

 

Här vandrade vi runt i de fantastiska växthusen, några tillsammans med Hal och andra mer 

kunniga på egen hand för att njuta av den rika växtligheten och de fantasirika skapelserna i de 

stora växthusen och i miljöerna utanför. Här fanns granitägg på 80 ton, en humla på ca 2 

meter, en skrotskulptur som skapats av gamla datorer men också underbara odlingar, tropisk 

och medelhavsmiljö. Allt skapat utifrån en vision! 

 

 
I djungelväxthuset 

 

Kan man göra något liknande hemma? Blanda odling med fantasiskapelser. 

 

Efter en ny kort bussresa stannade vi för nästa besök 

                                                
10

  www.edenproject.com 
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Bodmin Plant & Herb Nursery 
 

Denna plantskola annonserar sig själva som: den plats du inte längre trodde fanns!” Det är 

alltså inget Garden center utan just en gammaldags plantskola med personal som kan svara på 

frågor och hjälpa till. De har specialiserat sig på örtartade växter och perenner men har också 

buskar, träd, gräs, klätterväxter, alpina växter, fruktträd, grönsaker mm.  

 

 
Intresserade besökare. 

 

Vilken genomtänkt idé det finns med plantskolan. Nära till en bäck, så ekologisk som möjligt, 

sälja direkt till kund. Ack så vackert och så kunnig personal.  

 

Efter en introduktion från ägaren, där det fanns utrymme för frågor vandrade vi runt och 

andades in prakten och mångfalden. Några återvände till ägaren medan andra sökte reda på 

växter och frön som inte finns att köpa i Sverige. 

 

Nu blev vägarna riktigt smala och slutade med att vi fick lyfta av grindar för att vända och 

inte fastna med bussen längre fram. Ibland är gps inte den bästa vägvisaren! 

Heligans lost gardens11
  

 

    
Heligans lost gardens lockande miljöer och blomning. 

 

Många av oss minns den fantastiska TV-serien för ett antal år sedan där den 

törnrosaslumrande trädgården väcktes till liv efter att ha lämnats vind för våg under kriget.  

                                                
11 www.heligan.com 
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Idag är trädgården restaurerad och helt fantastisk även om man ibland saknar den där 

romantiken som låg i det förfallna. En viktoriansk köksträdgård, en fruktträdgård, växthus, en 

park med massor av hortensia och exoter och mycket annat.  

 

Vandringen i trädgården, skogen, odlingarna var mäktig. Vilket arbete att restaurera denna 

100-åriga trädgård till vad den är i dag. Skogar av rododendron, köksträdgård, växthus, 

tegelmurar med spaljerade träd, allt sammanlänkat av slingriga grusstigar ibland med avbrott 

för en gräsmatta eller en vattensamling. 

 

Vad kan vi göra i Sverige av våra gamla odlingsmiljöer och parker? Idéerna susade i våra 

huvuden när vi inte togs av all den prakt som fick hjärnan att bara vara stilla och sinnena 

njuta. 

National Trust i Coggesham 
 

Samhället är känt för sina nästan 300 kulturmärkta byggnader och tidigare omfattande antika 

handel. 

 

Vid ett kortare stop i Coggesham besökte vi två av National Trusts objekt, en restaurerad lada 

från 1100-talet och att köpmanshus från 1500-talet med en bedårande trädgård. 

 

 

           
Ca 1970 före restaureringen     Ladan 2012                           Köpmanshuset-Paycockes 

St Albans 
 

Kvällens stop blev St Albans. 

 

St Albans ligger ca 35 km norr om centrala London. Dess namn var Verulamium under 

romersk tid och fortfarande finns ett stort, utgrävt romerskt område kvar med ett museum.   

Ortens namn kommer från Sankt Alban, den förste kände kristne britten och den förste 

martyren. Ett kloster upprättades år 793 e Kr på platsen där han dödades och staden växte upp 

omkring det.  

St Albans har, trots att det numera är en förort till London, medeltida hus, smala gator och en 

behaglig lunk. Staden har, även för att vara i England, en ovanligt rik flora av pubar, flera av 

dem i bruk sedan femtonhundratalet – idag ligger ölkonsumentorganisationen CAMRA:s 

huvudkontor här.  

 

Här hann vi bara lasta in våra väskor på rummen innan vi rusade iväg till kvällens middag på 

den närliggande puben. Vilka intressanta samtal som pågick medan vi åt i denna genuina pub. 

Samtal om allt vi upplevt och alla idéer som fötts.  
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Aylett Nurseries 
 

Detta Garden center ligger precis intill St Albans och är ett komplett garden center som säljer 

det mesta man kan tänka sig – allt från växter av alla slag till redskap, presenter, fröer, 

drivhus, trädgårdsskjul och mycket annat. Fullmatat, välordnat och trevligt. 

Se mer: / 

 

                                                                         
Blommor och utrustning i vacker inramning 

 

Nu började resan närma sig slutet så det kunde handlas lite inspirerande växter, frön och 

trädgårdsredskap mm som är användbara i den egna verksamheten. En kruka att ställa över 

rabarber så att den  håller en ljus färg och inte blir så hård var något som de flesta av oss 

aldrig sett. Så snart får vi se desaa krukor i svenska handelsträdgårdar skulle jag tro. 

 

Åter på färjan och den väntade middagen med utsikt över ett inte alls så lugnt hav som när vi 

reste över. Det skulle visa sig att alla inte mådde så gott på hemresan. 

 

Besök vi inte hann med. 

Edulis Growers of rare plants12 
 

Detta är en liten, liten plantskola som har specialiserat sig på rara växter och framförallt på 

ätbara växter – perenna grönsaker av olika slag. Det drivs av en spännande man, Paul Barney, 

som har en bakgrund på The Centre for Alternative Technology i Wales, permakulturodlare 

och forskare på Aberystwyth Universitet i Organic Farmin systems. Han är också 

Landskapsarkitekt och designar trädgårdar. Han har vunnit en guldmedalj på Hampton Court 

Flower show för sin underbara Vitlöks-älskarens trädgård och satsar mycket på ätbara växter. 

Sedan några år tillbaka driver han Edulis i en gammal förfallen viktoriansk muromgärdad 

trädgård nära Pangbourne. 

  

                                                
12 www.edulis.co.uk/product 
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Uppföljningsseminarium från resan 
 

Så var det dags att sammanfatta intrycken och komma fram till några gemensamma slutsatser. 

 

Janne ledde seminariet kring några frågeställningar som redovisas nedan. 

 

Vad kan vi göra tillsammans? 

- När vi nu lärt känna varandra kan vi tipsa kunder om varandras verksamheter och 

kompetens. 

- Fortsätta att träffas för att byta erfarenheter och göra saker tillsammans. 

- Hälsa på hos varandra för att lära av vad andra gör. 

- Hålla kontakt mellan våra träffar och besök. 

- Skapa en gemensam symbol för trädgårdsnäringen i Blekinge-Sveriges trädgård 

 

Vad vill vi ha hjälp med/stöd till? 

- Marknadsföring, folder,  koordinator 

- Information om ekonomiskt stöd, lnst, Leader, Arbetsförmedling mm 

- Hemsida, info mm 

- Bankkontakter t ex JAK, Ekobanken 

- Att inte tappa taget utan fortsätta under året 

- Se varandra som samarbetspartners 

- Gemensamt bildspel om våra verksamheter 

 

Hur kan ni sprida erfarenheterna från resan? 

- Berätta om resan 

- Sprida dokumentationen och de bilder vi har i olika sammanhang 

- Hela landet genom Hela Sverige skall leva 

- Länsstyrelsen, näringsdepartementet, jordbruksverket 

 

Vad vill ni se på kommande studiebesök/utbildningar? 

- Alnarps terapiträdgård 

- Sofiero 

- Fredriksdal 

- Radala 

- Musteri 

- Öland och havtorn 

- Facebook 

 

Vad skulle ni vilja se på en kommande resa? 

 

- Produktion 

- Solelsanläggningar 

- Trädgårds- och plantskolor i tidigare led 

- Odligskooperativ 

 

 

Konkreta idéer var t ex: 

 

- Hur skapar vi projekt för att föra över den kunskap vi har till en yngre generation 

genom arbetsmarknadsprojekt/utbildningar/studiecirklar 
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- Hur skapar vi projekt för nya svenska som är intresserade av 

odlingsprojekt/företagande? 

- Hur anlägger man en skogsträdgård för allmänheten 

Utvärdering 
 

Som sista övning fick alla fylla i en utvärdering som täckte programmens alla inslag. 

 

Sammanfattningsvis var alla mycket nöjda med allt på resan. Här följer några citat som 

hämtats från samtliga med minst ett exempel: 

 

- Totnes var ett underbart besök skulle gärna besöka det igen 

- Det har varit en underbar resa. En härlig blandning av människor med mycket 

kunskap, jag har sugit åt mig som en svamp. 

- Från att ha tanken att lägga ner verksamheten hemma ger den här resan inspiration till 

att vidareutveckla verksamheten på olika sätt. 

- För kort besök på Beth Chatto, att vi fick hoppa över ett besök och lång bussresa 

- Mycket välordnad ur planeringsynpunkt och duktiga resevärdar och guider 

- Jag är så tacksam att jag fått ta del av denna resa  

- Överträffat höga förväntningar 

- Massor av ny inspiration 

- Sammanfattningsvis en helt fantastisk resa med kunniga, trevliga och inspirerande 

guider och genomförare. 

- Guiden Elisabeth och arrangören Jan var verkliga proffs på sina områden vilket 

förgyllt resan ytterligare 

- Överhuvudtaget en fantastiskt välplanerad resa 

- En upplevelse att få se Eden, vilket projekt 

- Bäst: Heligan, Eden, Martin Crawford och info om Transition Totnes med Hal i 

spetsen 

- Under den här resan har jag träffat så många positiva och glada människor 

- Elisabeth och Janne, vilka underbara personer, engagerade, stor kunskap. Bosse 

chaufför, en härlig människa rattade bussen förträffligt 

- Ett stort tack till Bengt som fixade denna resa 

- Ett stort tack för att jag fick följa med på denna resa 

 

 

  

  



 

17 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Presentation av kursledningen 
 

Janne Forsmark                     

Ägare och vd för Vision& Kompetens/Änga Gård Är utbildad ämneslärare i samhällskunskap 

och ekonomi och har arbetat inom yrket i ca 25 år på högstadium, folkhögskola och 

gymnasium. Därefter har jag blandat mina uppdrag mellan projekt, kortare anställningar och 

konsultuppdrag. För närvarande är jag koordinator för den svenska delen av Transition 

Towns, Omställning Sverige. Under hela min yrkesverksamma tid har jag varit intresserad av 

miljöfrågor varför det är en förmån att få ägna sig åt det på heltid just nu. Vid sidan om mina 

tidigare uppdrag har jag tidigare ägnat mig åt ekologisk grönsaksodling, fårskötsel, biodling. 

För närvarande har jag ett kryddföretag som säljer ekologiska kryddor, Änga Gård. 

I mitt nuvarande uppdrag för Hela Sverige skall leva och Omställning Sverige har jag varit i 

Totnes 3 gånger och varje gång fascinerats av landskapet och den odlingslust som finns 

förutom de trevliga människor jag lärt känna inom Transition Totnes. 

 

 

 

  

Elisabeth Svalin Gunnarsson   

Är kulturvetare (historiker) i grunden men uppvuxen i en trädgårdsfamilj. Min farfar var 

trädgårdsmästare, utbildad på Jordberga gods på 1910-talet och sedan arbetande på Slättåkra 

och Säbyholm. Farfars bröder var också trädgårdsmästare med handelsträdgårdar i Saxtorp 

och Kristianstad. Min egen familj har haft många trädgårdar och just i ögonblicket gör jag det 

bästa jag kan av ca 600 kvm i Vaxholm.  

Jag har skrivit artiklar och böcker och föreläst om trädgård ur en kulturhistorisk vinkel sedan 

1987 och har utkommit med böcker som Den gröna labyrinten, Kinesisk trädgård, Dahlior 

och nu i mars kommer I trädgårdsmästarens spår, om gammal trädgårdsmästarkunskap och 

hållbara trädgårdar. 

Jag är en ständig resenär till Storbritannien, och ja – jag är anglofil! –  och har rest i de trakter 

vi ska besöka – en underbar del av världen! Jag hoppas vi ska få en riktigt trevlig tur 

tillsammans! 

 



 

18 
 

Bil 2 Program för trädgårdsresa till Devon och Cornwall  
Tisdag 27 mars 

9.45               Avresa från Jämjö,  
Ronneby resecentrum kl. 10.30 
Sölvesborg Blekingeporten JET macken ca kl. 11.00 

Om detta inte passar utan ni vill ansluta på annan plats ringer ni chauffören 

Bo Jönsson 070-5727279 

18.45             Avfärd från Esbjerg 

19.30 ca Middag 

 

Onsdag 28         

9.00-11.30    Konferens, Jan Forsmark kring Transition och  

 Elisabeth Svalin Gunnarsson kring Engelska trädgårdar 

12.00             Ankomst Harwich 

12.30             Avresa från Harwich 

13.00             Studiebesök Beth Chatto Gardens, ca 2 mil längs vägen. 25 min resa.  

 Vi börjar med en kort tur på 30 minuter, där alla också kan få  

 möjlighet att fråga om både växter och verksamhet. Därefter går man själv och 

 tittar och besöker plantbutiken, samt äter en enkel lunch i deras Tea-room. 

14.30            Avresa. Från Beth Chatto är det som kortast 45 mils resa, vilket tar ca 5,5 

 timmar om allt går som det ska.  

20.00 Välkommen till en måltid i Omställningens tecken med lokala råvaror från en 

radie av 5 mil från Totnes. Måltiden lagas av det nya Transition Enterprise 

catering företaget. Vi får en introduktion till Food Link–Projektet. 

 

Torsdag 29 mars  

 TEMA:Transition Town Totnes och lokala mat initiativ. 

Lär om Transition – Varför? Hur? Lär känna staden genom sina 

samarbetsformer. Besök hos några pionjärer inom lokal mat 

09.00  Morgonpromenad   

Promenad till Steamer Quay med utsikt over den gamla hamnen, Baltic Wharf; 

Visioner, Incredible Edible Totnes 

 Vi får höra mer om konceptet kring Omställning/Transition  

10.00  Resa till Occombe Farm (avresa från Steamer Quay bussparkering 

Occombe Farm; Ekologiskt utbildningscentrum som återkopplar människor till 

lokal mat och odling på landsbygden. Innehåller också en beskrivning av 

Odlingskooperativ(Community Supported Agriculture project), hållbart 

byggande, förnybar energi, utbildning och social 

företagande/samhällsentreprenörskap. 

10.30  Kaffepaus på Occombe Café  

 - Historien kring Transition Town Totnes, Yurt at Occombe Farm 

11.15  Rundtur på Occombe Farm Gardens, CSA and One Planet Food Project med 

Laura Creen, Occombe Grower. 

12.30  Lunchbuffé på Occombe Café 

13.30   Resa till Dartington 

 På bussen får vi en introduktion av Schumacher College som finns på platsen 

 och utfärdar examina i Sustainable Horticulture och andra kortkurser 

14.00  Agroforestry Research Trust   

 Guidad tur med grundaren och förgrundsfiguren för ”temperate forest 

 gardening”, Martin Crawford. 

http://thekitchentable.org.uk/
http://thekitchentable.org.uk/
http://www.food-link.org.uk/
http://www.occombe.org.uk/
http://www.schumachercollege.org.uk/
http://www.schumachercollege.org.uk/courses/msc-sustainable-horticulture-and-food-security
http://www.schumachercollege.org.uk/courses/the-future-of-food-and-farming-creating-a-resilient-system
http://www.agroforestry.co.uk/
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16.00  Eftermiddagen har flera val: 

 1.Se Dartington Hall Gardens och promenera därefter till Totnes (45mins) eller 

 möjligen med buss. Inkluderar café and pub. 

 2. Transition Town Totnes walk  

 Bussen kör till en utsiktspunkt ovanför Totnes och därifrån promenerar man 

 sedan ner genom staden, med en fördjupning i dess historia och geografi längs 

 vägen.  

 Totnes Allotments Assoc.; Gardening for Health; TRESOC; Transition Streets 

 Project; Market Square and Civic Hall. Turen avslutas på TTT Office ca 18.00. 

 3. Återvänd till Totnes för egen tid till shopping. Staden erbjuder mängder av 

 caféer och pubar. 

 4. Besök på Cider Press Centre / Shops at Dartington (5 min från Martin 

 Crawford’s). Promenad tillbaka till Totnes (40mins). Inkluderar café  

19.30  Middag New Walk Brasserie, The Plains, Totnes.  

 

Fredag 30            

08.00             Avresa till Eden Project 

10.00 Promenad ner till Eden. Kort introduction till  Eden Project av Hal  

   Gilmore som kommer med oss från Totnes. 

11.30 För de som så önskar – (anmäl detta) finns det möjlighet att gå med en guide 

 under en timme för att få insikt i Eden ur en hortikulturell sida.  

 De som inte önskar guidad tur har nu egen tid att promenera genom växthusen, 

 besökscentrum, lära-mer avdelningen, butiken och äta lunch. 

 14.00 Avresa till Bodmin Plant & Herb Nursery 

17.00 Till Lanhydrock Hotel & Golfclub en kort sträcka från Bodmin. 

19.30 Middag på hotellet   

                                     

Lördag 31     

09.00           Avfärd till Heligan 

10.00 Besök Heligan 

12.30 Avresa mot London. 46 mil, ca 5 tim,  

15.30 Paus på vägen på Edulis Growers of Rare Plants 

17.00 Avfärd 

20.00             Ankomst St Albans. Comfort Inn, St Albans 

 Middag på stan, trevliga pubar! 

 

Söndag 1           

09.30             Avresa från St Albans, tid för en promenad på morgonen 

10.00 Besök på Aylett Nurseries, St Albans 

12.30 Avresa till Harwich, 15 mil, ca 1,45 min. 

17.15 Avfärd Harwich 

 

Måndag 2          

09.30-11.30   Uppföljning av resan 

13.00             Ankomst Esbjerg 

20.00             Hemma i Jämjö  

http://www.dartington.org/grounds-and-gardens
http://totnesallotmentassociation.wordpress.com/about/kingsbridge-hill-allotments/
http://totnesdevelopmenttrust.org.uk/totneshealthyfut.html
http://www.tresoc.co.uk/
http://www.transitiontogether.org.uk/
http://www.transitiontogether.org.uk/
http://www.dartington.org/shops
http://www.newwalkbrasserie.com/
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Bilaga 3 Deltagare trädgårdsresa 
 

* Marcus Rosén, marcusrosen@spray.se 

Allt i Trädgård, Kestorpsvägen 45, 370 30 Rödeby 

Tel: 0455-175 21, Mobil: 0738-53 88 00 

 

* Sven-Eric Fällgren 0708422367@euromail.se 

* Lena Fällgren 

Fällgrens Grönsaker, Galtsjövägen 15 Belganet, 370 12 Hallabro  

Tel: 0457-45 21 48, Mobil: 0708-42 23 67 

 

* Benny Sjöholm, sjoholm_56@hotmail.com 

* Ann Kristin Håkansson 

* Carin Eliasson 

* Siv Sjöholm 

Jämjö Trädgårdscenter, Jämjö Industriområde, 373 00 Jämjö  

Tel: 0455-59 200, Mobil: 0730 80 44 07 

 

* Lena Najafi, info@lavendelgarden.se  

* Amir Najafi 

Lavendelgården, Olofshem, 370 45 Fågelmara 

Tel: 0455-368 115, Mobil: 0709-45 28 83  

 

* Lisa Bengtsson, lisablomsterdekorator@hotmail.com 

Blomster & Kvist, Tejnabacksvägen 15, 294 94 Sölvesborg  

Tel: 0456-500 60,  

Mobil: 070 46 09 767 

 

* Elin Strömgren 

Sälleryds Plantor, Sälleryd, 373 02 Ramdala 

Tel: 0455-36 71 20, Mobil: 0706-52 53 53 

  

* Linda Hallström, info@rosengardenkristianopel.se 

Rosengården i Kristianopel, Rosengården i Kristianopel, 370 45 Fågelmara  

Tel: 0455-36 62 36, Mobil: 070 648 74 06 

  

* Petronella Karlsson, pella.k68@gmail.com 

* Göran Karlsson 

Pella o Görans Blommor, Egnahemsvägen 66-6, 294 92 Sölvesborg,  

Tel: 0456-419 50, Mobil: 070-66 58 355 

  

* Kristina Arfvidsson, kristina@tradgardsverkstan.se 

Trädgårdsverkstan, Ängvägen 11, 37024 Nättraby  

Mobil: 070-3995341 

 

* Ann-Margreth Jeppsson, annmargreth@tradgardsverkstan.se 

Trädgårdsverkstan, Kullavägen 9, 37532 Mörrum  

Mobil: 070-8471230 

 

 

mailto:jessica@eidstedt.se
mailto:0708422367@euromail.se
mailto:jessica@eidstedt.se
mailto:jessica@eidstedt.se
mailto:lisablomsterdekorator@hotmail.com
mailto:info@rosengardenkristianopel.se
mailto:pella.k68@gmail.com
mailto:kristina@tradgardsverkstan.se
mailto:annmargreth@tradgardsverkstan.se
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Dessa deltagare var anmälda men kunde inte delta pga sjukdom 

* Maria Svensson, blommorochpresenter@live.se 

* Linda Svensson Bergvall 

Sörgårdens Lantbruk & Handelsträdgård, Sörgården Öljehult, 370 12 Hallabro,  

Mobil: 0708-25 05 16 

 

Övriga 
 

Researrangör 
* Jan Forsmark, j.forsmark@telia.com 

Vallagatan 5, 733 33 Sala, Sweden 

0707- 43 18 47 

 

Guide/föreläsare 

* Elisabeth Svalin Gunnarsson 

0705363393 

 

Chaufför 
* Bo Jönsson  

070-5727279 

(Joacim Porsvi), mail@balderbuss.se 

BalderBuss, Hammarbyvägen 28, 373 00 Jämjö 

0455-331750, 0708-494314 

 

Projektledning 
* Bengt Grönblad, b.gronblad@telia.com 

Konvaljvägen 10, 373 00  Jämjö 

0455-50574, 0708-63 16 38 

 

mailto:jessica@eidstedt.se
mailto:jessica@eidstedt.se
mailto:b.gronblad@telia.com

