
Rapport:  

Trädgårdsodlingens dag 
Odla mångfald – sätt kunskap i rörelse 

Den 24 september 2017 anordnade LTV-fakulteten i Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 
tillsammans med Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) Trädgårdsodlingens dag. Under temat odla 
mångfald – sätt kunskap i rörelse lyfte trädgårdsodlingens dag bland annat trädgården som 
mötesplats, stadens kretslopp och utemiljöns betydelse för lärande, lek och hälsa, för den 
intresserade allmänheten. Under dagen firar även SLU 40-år som universitet. Besöksantalet 
uppskattades till runt 2000 besökare.  

Ett flertal utställare från SLU och FOR fanns på plats framför Slottet för att presentera sin forskning 
och/eller verksamhet (se bilaga). Utöver utställare erbjöds även guidade rundvandringar i Alnarps 
parken, växtsortimentet, rehabiliteringsträdgården och den Nationella Genbanken.  

Figur 1. Riksförbundet Svensk Trädgård berättade om sin verksamhet för studenter 



Figur 2 Svenska Orkidésällskapet visade hur orkidéer bäst blir omplanterade. 

Besökarna kunde även gå guidade rundturer på laboratorium på olika institutioner. Till exempel 
presenterades aktuell forskning om fruktflugan Drosophila suzuki, hydroponisk odling och odling av 
nya grödor.  

På stora scenen hölls bland annat föredrag om framtidens städer, hydroponisk odling och om 
barnens utemiljöer på skolor och dagis. Det hölls även åtta stycken välbesökta workshops där till 
exempel Åke Truedsson berättade om sina odlingserfarenheter och hur man lyckas med 
grönsaksodling (bild 3). Torsten Kellander, pedagog som arbetar med lärande och barn, visade 
övningar som kan göra matematik mer begriplig för barn (bild 4). Svenska Rosensällskapet gav en 
snabblektion i hur rosor ska skötas och beskäras. Koloniträdgårdsförbundet visade hur man på enkelt 
vis kan bygga bon till solitära bin och humlor samt vilka växter som är bäst för att locka insekter till 
sin trädgård.     



Figur 3 Åke Truedsson berättade om grunderna i grönsaksodling 

En ambition med dagen var att nå ut till grupper i samhället som normalt sett inte brukar komma till 
den här typen evenemang. Parallellt med den organiserade trädgårdsodlingen finns 
stadsodlingsrörelsen som idag finns på många platser i landet och det är bland stadsodlarna som nya, 
viktiga målgrupper finns som barn, ungdomar och nysvenskar. För att nå denna publik bjöds barn och 
vuxna som är engagerade i en rad olika stadsodlingsprojekt i socialt utsatta områden i Malmö in till 
Alnarp. De berättade om sina projekt, sålde produkter som de själva har gjort samt visade hur man 
pressar äpplemust. Den somaliska föreningen Hidde lyo Dhaqan som har biodlingar på olika platser i 
Malmö berättade om bin och deras liv samt sålde honung.  

Figur 4 Torsten Kellander visade praktiska övningar i utomhuspedagogik 



Utställarna var nöjda med dagen och berättade om många kvalitativa möten med intresserade 
besökare som ville veta mer om odling. Dagen dokumenterades i bild av professionell fotograf och i 
text. Sammanfattning av dagen kommer att presenteras i några av FORs medlemstidningar samt via 
Facebook och annan social media. Från FOR-föreningarna framhölls även det positiva med att 
samarbeta och ökad kontakt med SLU.    

Figur 5 POM sortbestämde äpplen och visade skånska lokalsorter 

 Ekonomisk rapport: 

De från Partnerskap Alnarp beviljade medlen användes till att bekosta del av tälthyra. Se vidare i 
bilaga 1 för ekonomisk redovisning.  



Utvärdering av Trädgårdsodlingens dag/SLU 40 vid SLU i Alnarp 2017 

Om evenemanget: 
SLU fyllde 40 år som universitet 2017. I Alnarp firade vi bl a under en heldag med öppet 
campus om odling i trädgården och i staden. Hur kan vi ta vara på skörden på olika sätt? Vad 
har utemiljön för betydelse för lärande, lek och hälsa?  
Besökare kunde ta del av spännande workshops och föredrag, prata med odlarföreningar 
och ställa frågor till våra forskare, få information om våra utbildningar av studenter och 
studievägledare.  
Vi erbjöd guidade turer i Alnarpsparken, Rehabiliteringsträdgården, Nationella Genbanken 
och Sortimentsträdgården. Forskningsexempel visades i laboratorier och växthus. Öppet för 
besökare hos Alnarps museer.  
Läs mer i bifogat program (eller via länken nedan). 

Trädgårdsodlingens dag arrangerades tillsammans med FOR (Fritidsodlingens 
Riksorganisation) och under temat odla mångfald – sätt kunskap i rörelse!  
Vi ville lyfta trädgården som mötesplats, stadens kretslopp och utemiljöns betydelse för 
lärande, lek och hälsa. 

Ladda ned hela programmet här! (pdf) 

Hemsida för evenemanget. http://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp/tradgardsodlingens-dag-
2017/  

Trädgårdsodlingens dag arrangerades tillsammans med FOR (Fritidsodlingens 
Riksorganisation) under temat Odla mångfald - sätt kunskap i rörelse! 

I media inför evenemanget: 

https://www.sydsvenskan.se/2017-09-22/glassrevolution-och-odling-utan-jord-nar-slu-
alnarp-fyller-40-ar 

http://tidningenhalla.se/lomma/#arkiv 

Bilaga 1 

http://www.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/ltv/todprogram-2017-.pdf
http://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp/tradgardsodlingens-dag-2017/
http://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp/tradgardsodlingens-dag-2017/
http://www.for.se/
http://www.for.se/
https://www.sydsvenskan.se/2017-09-22/glassrevolution-och-odling-utan-jord-nar-slu-alnarp-fyller-40-ar
https://www.sydsvenskan.se/2017-09-22/glassrevolution-och-odling-utan-jord-nar-slu-alnarp-fyller-40-ar
http://tidningenhalla.se/lomma/#arkiv


Marknadsföring: 
FOR:s kanaler 
SLU:s kanaler (mail alla stud och anställda, kalendarium, SLU 40 m m) 
Webbsida (knuten till SLU 40) 
Annonsering i Lokaltidningar (Ängelholm, Helsingborg, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, 
Svedala, Limhamn/Bunkeflo) 
Annonsering x 3 Upplev Skåne Sydsvenskan (sön 17/9, tors 21/9, sön 24/9) 
Annonsering vissa facktidskrifter 
Event Facebook 
Sida Facebook (21/9: 185 gillar, 194 följare, 25/9 246 gillare och 255 följare) 
Pressmeddelande + twitter 

Besökare: ca 1500-2000 personer 

Arrangörer SLU: 
4 studenter (+2 medverkande i föredrag) 
3 i funktionärsgruppen 
2 från Parken 
1 tekniker 
1 servicecenter 
2 SLU-biblioteket 

Utställare och föredragshållare under dagen från SLU: 
Ca 25 pers (varav 6 i landskapskavalkaden) 

Sålda matportioner ca 650 (foodtrucks och restaurang) 
Besökare hovbeslag och vagns-museerna: ca 60 
Lantbruksmuseet: 260 
Besökare biblioteket: 150 
Parkering: 300 bilar 



 
 
 
 
 

 

Arbetsgruppens utvärdering  
(Alexandra Nikolic, Odlingsenheten, Annamia Olvmyr och Anette Neldestam Larsson 
Kommunikationsavdelningen, Helena Karlén, BT, Kristina Santén ej närvarande) 

• Fantastisk tur med vädret, hade regnat hela veckan tidigare, stor risk med att vara så
väderberoende, ändå en bra årstid. Många konkurrerande evenemang, vilket vi var
medvetna om.

• Nådde inte riktigt fram till att nå bredare målgrupper som vi önskat
• Rådde en fantastisk stämning under dagen, nöjda besökare och utställare. Hög kvalitet på

besökarna (=gediget intresse av trädgård)
• Forskningsinslagen väldigt uppskattade
• Lite för intensivt program med både scenprogram och workshops, svårt att klämma in

mycket under enbart 6 timmar, bättre sållning till annan gång.
• Dyrt med tält/utomhusevenemang
• Maten fantastisk
• Hög kvalitet på det som såldes, t ex från Yalla, Augustenborg, trädgårdsföreningarna,

facktidning.
• För få sittplatser
• Alla huvudaktiviteter var skyltade och program med karta fanns överallt (utom hos

museet=miss) men kunde definitivt varit bättre skyltat utmed väg till och inom området och
affischer i närområdet.

• För lite personal efter semestrarna med planeringen fram till evenemanget, hade behövts
fler personer.

• Fick in svar på deltagande, rubriceringar m m från medverkande sent, målet var färdigt
program slutet av april, resultatet blev istället i början av september, exempelvis sista
programpunkten var inte helt klar förrän två dagar innan evenemanget.

• Bra samarbete med odlingsenheten, servicecenter, tekniker och Akademiska hus gällande
praktikaliteter som el, vatten, sopkärl, info mm

• Ett helt nytt evenemang, krävs alltid lite tid att arbeta in
• Tidsmässigt, svårt att konkurrera med semestertider i marknadsföringen, folk har annat att

tänka på och tänker inte så långt fram
• Bedömer att evenemanget ej kommer att genomföras på samma sätt vid annat tillfälle, bör

ges större fokus på forskning.



Citat från medverkande: 
 
”För den guidade turen i växthuset så skulle jag tro att vi besöktes av runt 70 personer. 
Upplägget fungerade bra och de som kom var intresserade och ställde mycket frågor!” 
 
”Det enda jag vet är bristen på sittplatser kring våra aktiviteter saknades, både för det 
sociala och trevlighetsfaktorn!!!” 
 
”Det var en mycket trevlig dag i Alnarp igår! Tack också för att vi fick förtroendet att sköta 
parkeringen. Det blir trots allt ett litet tillskott i vår kassa som kan komma väl till pass. 
Vi är mycket nöjda. Stort tack!” 
 
”Vi tyckte arrangemanget var mycket trevligt! Bra tid på året att påminna om trädgård, och 
allt gott man kan få av den. Vi sålde något färre matportioner än vi hade beräknat. Är dock 
mycket nöjd med dagen i stort, och återkommer gärna nästa år om liknande arrangeras.” 
 
”För vår del på Yalla Sofielund fungerade det jättebra. Litet stolar efterlystes också. Men det 
var fantastiskt för våra deltagare att medverka” 
 
”Vi som förening är nöjda med att vara en puzzelbit i det större sammanhanget. Nyttigt för 
vår styrelse att se oss i ett sammanhang som hör SLU till.  
Vi skulle som plats för besökare haft/ fått i förväg på dagen fått en bunt med programblad. 
Gratulerar till att det blev din tur att få ett vackert väderarrangemang.” Alnarp museer 
 
”Så roligt att få komma tillbaka till Alnarp och berätta vad jag håller på med. 
Allt så bra ordnat, kändes så bra.” 
  
 
”Vi är definitivt nöjda med dagen, men vi ser också en stor utvecklingspotential. 
Vi sålde ett 50-tal lösnummer inklusive dussintalet prenumerationer, och det är i paritet med 
de andra endagsmässor vi varit på men som haft betydligt många fler besökare( Landskrona 
o Ängelholm). Vi kan slå fast att kvaliten på besökarna var väldigt hög! Det var kunniga 
människor som kom till Alnarpsparken.” 
 
”Det var en mycket trevlig dag att vara med på :) Jag tog en grupp på 8 personer till att titta 
på D. Suzukkii. Det var ett mycket intresserat gäng som mötte mycket trevliga och kunniga 
forskare, lyckat!” 
 
”Vi vill tacka för att vi fick presentera vår förskolas arbete på Alnarpsdagen. Vi tyckte att allt 
flöt på bra, det som efterfrågades av våra föräldrar var sittplatser/stolar/pallar i närheten av 
vår plats. Toaletterna var ganska så tråkiga när jag var där, en tömning hade 
behövts.  Annars vill vi tacka så mycket.”Augustenborgs förskola 
 
 
”Jag tycker att det är ett kvalitativt sätt att nå ut med forskningen på. Sen kanske det inte 
når så väldigt många. Men de som kom var ju genuint intresserade. Det var nog fler till 
växthusen.” Studentambassadör 



”I min tur jag gick till växthuset kl 14 hade jag med mig ca 15 st personer som alla var väldigt 
intresserade av det som de fick se i växthuset. Några verkade ha testat att odla hydroponiskt 
hemma och hade mycket personliga frågor angående deras odling, andra hörde om det för 
första gången. När det gällde de olika färgerna på ljus så verkade de överraskade och många 
hade nog inte tänk på att man kan forska om just sådant.  
Sötpotatisen var också en lyckad information där många fick lära sig mycket om grödan.  

Min allmänna uppfattning av turerna till växthuset var att många människor fick upp ögonen 
för hur mycket forskning och tester det faktiskt krävs för att hålla igång produktionen av mat 
och grödor i Sverige. Det upplevdes som en kort introduktion kring olika forskningsprojekt 
och jag tror det är något som folk kan vilja gå på igen vid fler tillfällen och höra om andra 
projekt.  

Tack för en härlig dag och jag tyckte det var en stor succé och hoppas det kommer 
återkomma på Alnarp!” Studentambassadör 

”Vi var väldigt nöjda, tyckte att det var trevligt och god stämning, både här på biblioteket 
och ute på campus. Det gav oss också tillfälle att göra lite reklam för biblioteket för vi 
upptäckte att det vara flera besökare som var inne och kikade och visade lokalen. Det kom 
några regelrätta biblioteksfrågor också och vi fick minst en ny låntagare!” SLU-biblioteket 

”Här lite kommentarer från oss som representerar Tomatklubben och Vitlöksklubben. 
Dessutom höll jag ett par föredrag. Vi hade inte så mycket med oss och sålde inte så mycket 
men vi tyckte det var mycket trevligt och en hel del folk. Tror detta är en bra kontaktyta för 
studenterna. Blir det ett nytt evenemang 2018 så bjud in fler och gör det i god tid så blir det 
ännu bättre.”  

”Vi i Svenska Pelargonsällskapet är mycket nöjda med dagen. Där var en härlig positiv 
stämning. Tror vi sålde ungefär hälften av sticklingarna, och en del vildpelargonfröpåsar. 
Vi fick två nya medlemmar. Vi spred intresse och kunskap genom väldigt många trevliga 
samtal.” 

Följande synpunkter har inkommit från andra deltagande FOR-föreningar: 
Person 1.  

• Facebookkampanjen nådde inte ut till studenter i t ex Lund och barn i Malmö
• En del besökare var besvikna att det fanns för lite växter att köpa
• Mustningen avslutades flera timmar innan stängning vilket var tråkigt för besökare

som senare på eftermiddagen
• Trevligt program och intresserade besökare

Person 2. 
• Härlig positiv stämning.
• Bra försäljning
• Värvade nya medlemmar.



• Spred intresse och kunskap genom väldigt många trevliga samtal.

Person 3. 
• Många intresserade så vi hade att göra.
• Kanske välja ett datum nästa gång som inte krockar med liknande event i närheten

Person 4. 
• Har aldrig pratat så mycket om FOR som där.
• Himla trevlig dag var det.
• Bra support från arrangörerna
• Trevligt och lärorikt program

Person 5. 

• Bättre information på plats i Alnarp hade behövts, t ex högtalare som hörs över hela
området som berättar när rundvandringarna börjar, föredrag och workshops.

• Mer reklam till allmänheten
• Många kvalitativa möten
• Bättre information i utskick till föreningar hade behövts
• För att locka fler föreningar hade det behövts ett färdigt program innan sommaren.
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