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Ekobesöksnäring – Ålgårds kvarn & såg och Utsikten ekoby 

Nu är hela projektet genomfört. Det beviljades hos Jordbruksverket 12:e februari 2018 och 

efter förlängning slutredovisas det sista april 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställningar 

Tre personer har varit månadsanställda av Studieförbundet Vuxenskolan. 

Lina Edberg, projektledare på 30 %, var under en period sjukskriven och delvis 

sjukskriven vilket var en orsak till projektets förlängning.  

Rikard Wingård, trädgårdsprojektledare på 30% och under 2019 10 % 

Annika Korhonen, trädgårdsprojektledare på 30%, senare delen av projektet sjukskriven 

och ersatt av Marie Murgat och Louise Korell. 

Maria Schmidt Larsson från Daucus design arbetade i projektet med textilt återbruk. 

 

Investeringar 

Investeringarna i projektet är genomförda enligt planen. Så 

fort tjälen gått ur marken 2018 anlitades Bergholtz Trädgård 

och Hantverk för att gräva gångar, dammar och dränering. Vi 

är mycket nöjda med resultatet. För bygge av staket fick vi 

möjligheten att anlita Blickfånget till ett bra pris och lät då 

dem uppföra en trägärdesgård runt skogsträdgården för att 

skydda trädgården från vilt så fort som möjligt. Den har vi 

sedan kompletterat med högt uppsatta vita band för att 

försäkra oss om att älg och rådjur hålls ute från 

skogsträdgården. Vi har även fått en stor entrégrind och flera 

mindre grindar på plats. 
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Utveckling av skogsträdgården 

Odlingsytorna har successivt täckts med täckmaterial, något som 

dock på grund av brist på marktäckande växter kommer att fortsatt 

behöva underhållas. Den torra sommaren 2018 gjorde det svårt att 

etablera växter och många gick förlorade. Till viss del kunde detta 

kompenseras under 2019, men mycket återstår att göra. En hel del 

träd, buskar och ätliga perenner har hur som helst planterats in i 

skogsträdgården. En plan för fortsatt utveckling och skötsel av 

skogsträdgården har upprättats i form av ett årshjul samt en 

indelning av skogsträdgården i odlingskvarter, som gör skötsel och 

planering översiktligare och mer lättbegriplig. Frön och plantor har 

köpts in i omgångar. Bland annat köptes en hel del plantor in under 

studieresan till Stjärnsund, där vi hade möjlighet att hitta några 

ovanliga växter som passar i en skogsträdgård. Plantor har även 

drivits upp från frö och planterats ut i skogsträdgården och på 

Ålgård. Efterhand har trädgårdsprojektledarna lärt upp och lett 

arbete av ideella som har hjälpt till med bevattning, utplantering, 

täckmaterial, lägga ut flis på gångar med mer.  

Växthuset är inköpt och på plats i Skogsträdgården, liksom två bord 

med tillhörande bänkar och tre separata bänkar.  

 

 

 

 

 

 

Ideellt engagemang 

Vi började med att samla de ideella krafterna på ett uppstarts-

möte i december 2017. Det ideella engagemanget och viljan att 

hjälpa till i projektet har varit stort. Förutom boende i Utsikten 

Ekoby och medlemmar i Föreningen Ålgård har andra personer 

med intresse av ekologi och skogsträdgårdar kommit och huggit i 

lite då och då. Några kom hit ända från Göteborg. Många timmar 

har lagts i skogsträdgården samt i bildandet av skogsträdgårds 

föreningen. Det har varit bra uppslutning av ideella krafter under 

Ekodagar vid Grindsbyvattnet, båda åren. Några personer har lagt 

otroligt mycket tid för att få allt att gå ihop. Många har dragit sitt 

strå till stacken genom mindre insatser och närvaro under själva 

besöksdagarna. Det har även lagts ideell tid på marknadsföring 

och information. 
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Trädgårdsdel på Ålgård 

För odlingslådor på Ålgård hittade vi en lösning som inte kostade projektet några pengar 

förutom till jord och plantor. Under en period hade vi växter där och kunde även nyttja 

platsen som plantskola för växter till skogsträdgården. I en odlingsrundel intill, planterade 

vi plantor för växtfärgning för visning och användning på workshops. När det blev klart att 

Orust kommun skulle sälja Ålgård flyttade vi jord och växter till skogsträdgården. De 

pengar som var avsatta för Ålgård använde vi för att bygga en plantskolebädd intill 

växthuset. 

 

Grafisk profil 

För framtagande av grafisk profil anlitade vi Nils Dahl. Det blev ett bra 

samarbete. Han gjorde en fin karta över ekobyn, som vi använde för första 

gången under ekodagarna, en logga till ekobyn och affischer för ekodagarna. 

Kartan kan anpassas och användas för besökande, till poängpromenader mm. 

 

Skyltar och informationsmaterial 

Informationsmaterial och skyltar har skrivits, layoutats och 

uppdaterats efterhand som projektet har fortskridit. Vi valde att skriva 

ut och sätta upp skyltar av billigare material till att börja med och 

sedan tillverka tåliga, permanenta skyltar i slutet av projektet. Nu 

välkomnar en stor skylt besökarna vid Utsikten ekobys infart, med 

information om byn, dess tekniska lösningar, olika byggmetoder osv. 

Ytterligare en stor skylt välkomnar in till och informerar om 

Skogsträdgården Ravinen och skogsträdgårdsföreningen. Därutöver 

finns nio små informationsskyltar uppsatta i skogsträdgården samt 

artnamnsskyltar av återbrukat material vid träd, buskar och perenner. 

Skyltar för evenemang har också tillverkats så att besökare hittar till 

själva evenemanget och till aktiviteter, parkering, toalett mm. En 

folder för Skogsträdgården Ravinen har tagits fram och tryckts upp. 

Till Ekodagar vid Grindsbyvattnet trycktes program och karta över 

ekobyn upp i stort format samt delades ut till besökare i mindre 

format.  

 

Utställning 

En aktivitet i projektet var att göra en liten utställning med 
visning av ekologiska byggmaterial. Då vi inte har något rum 
för det i ekobyn och det under projektets gång visade sig högst 
osäkert om vi skulle kunna ha något stående på Ålgård 
bestämde vi oss till slut för att bygga upp materialvisningen i 
form av ett utekök i Skogsträdgården Ravinen. Vi har använt 
oss av flera miljövänliga material som vi tycker är värda att 
framhålla. Ytterligare material visas i mindre enheter och det 
är gjort på ett sätt så att det ska kunna fyllas på med fler 
material och information om dem. Att det samtidigt blev 
början till ett utekök där stekbordet som köpts in i projektet 
kan stå är en positiv bieffekt. Det förstärker känslan av skogstädgården som mötesplats 
och kommer väl till pass vid kurser och workshops. Byggandet av visningskökets ena vägg 
i hampakalk genomfördes i form av en workshop. 
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Föreläsningar, workshops, visningar och arbetsdagar 

Det har gått väldigt bra att få publik till både enskilda föreläsningar och stora evenemang 

som Ekodagarna. Aktiviteter där besökarna kunde droppa in och prova på har varit 

mycket uppskattade. 

• 4 februari 2018 kom Ebba Magnusson från 
Naturskyddsföreningen till oss och höll en intressant föreläsning 

om textilanvändning för en engagerad publik. 

• Workshop i skogsträdgården 29 april 2018 var fulltecknad med 20 
deltagare. Det blev en inspirerande dag. Rikard Wingård från 

Mulm Permakultur samordnade dagen och stod för ett teoripass 

på förmiddagen. Han ledde tillsammans med Annika Korhonen 

utplanteringen av växter på eftermiddagen. På kvällen höll Hanna 

Jönsson en utmärkt föreläsning om ätliga perenner och delade 

frikostigt med sig av smakprov och plantor. 

• 5 maj höll Camilla Carlund Hickman en föreläsning och visade sin 
film om indigofärgning av tyger, ett sätt att göra textilier både 

vackrare och mer hållbara för återbruk. 

• 27 maj 2018 gjorde vi ett samarrangemang med paret Tunbrå som 

har en prunkande rododendronträdgård alldeles i närheten av 

ekobyn och skogsträdgården. På Ålgård serverades samtidigt 

lunch med vårskörd. Under dagen tog vi emot flera små grupper 

för visning av skogsträdgården. Därmed prövade vi ett för oss nytt sätt 

att göra visningar/ta emot studiebesök och ökade samtidigt vetskapen 

om och intresset för skogsträdgården hos allmänheten. Responsen 

från besökarna var god. 

• 10-12 augusti 2018 höll Mulm Permakultur kursen ”Introduktion till 

permakulturdesign – med särskilt fokus på vatten”. Den hade 21 

deltagare och var mycket uppskattad. Deltagarna erbjöds mat till 

självkostnadspris av Föreningen Ålgård. 

• En studiecirkel att ”Skapa funktionella trädgårdskläder” av 

textilt återbruk, med Maria Schmidt Larsson som ledare, 

och tre mycket engagerade deltagare har genomförts med 

fem heldagsträffar. Resultatet av deras arbete visades upp 

under ekodagarna 2018 och har även synts i en monter på 

Kulturhuset Kajutan tillsammans med annat material som 

var ämnat att skapa nyfikenhet och locka besökare till 

ekodagarna. Studiecirkelformen var lyckad och kommer 

enligt plan att upprepas under hösten. 

• De fyra workshop-dagar för att tillverka trädgårdskläder av 
textilt återbruk som planerades och marknadsfördes väl för 

sommaren 2018 fick tyvärr inga anmälda deltagare. En 

lärdom kan vara att temat behöver breddas för att locka 

deltagare.  

• Öppen skogsträdgård på, Slöjdvandring och Skördefest, 29 
och 30 september 2018 - visningar för allmänheten av 

Skogsträdgården Ravinen. Ett lämpligt tillfälle att väcka intresse för projektet och 

trädgården.  

• I samband med Slöjdvandring och Skördefest, 29 och 30 september 2018 och 
öppen skogsträdgård höll även Annika Holmdal (avlönat) och Hedvig Flärdh 

(ideellt) workshopen Fantasin till makten, ett sätt att visa hur man på ett roligt sätt 

kan arbeta för att påverka politiker i till exempel miljöfrågor. 
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• Skogsträdgården Ravinen - guidning och ny förening, 10 februari 

2019 

• Gemensam vårplantering, 14 april 2019 

• Resurssnål textilanvändning, lär från äldre tider med Eva Båld, 

25 april 2019. Var välbesökt och uppskattat. 

• Den planerade föreläsning Ecoprint 11 maj blev tyvärr inställd. 

Ingen kostnad drogs. 

• Kompostkurs, skapa mull och mikrober, 5, 12 och 19 maj med 

Mulm permakultur. Fulltecknad.  

• Hoppet, Johan Ehrenberg, 27 maj 2019 Det var fullsatt på 

Kajutan i Henån av en intresserad och engagerad publik. 

• Öppet i Skogsträdgården Ravinen under Slöjdvandring och 

skördefest, 28 – 29 september 2019. Trädgårdsmästare och 

ideellt engagerade tar emot och visar. 

• Trädplantering och föreningsträff i skogsträdgården, 21 

september 2019  

• Arbetsdag i skogsträdgården, 20 oktober 2019 

• Odla som skogen, en föreläsning med Rikard Wingård om 
skogsträdgårdar och hur man etablerar dem samt redovisning av 

projektet, 28 oktober 2019 

• Workshop – bygg med hampakalk, teori och praktik med 

Biobyggarna, 17 – 19 april 2020 

• Vårens första arbetsdag i Skogsträdgården Ravinen, 5 april 2020 

• Från och med april 2020 har vi även planerat in mindre 

arbetsdagar varannan vecka för de medlemmar i föreningen som 

har lust. Vi alternerar mellan fredag-eftermiddagar och lördagar. 

För Ekodagar vid Grindsbyvattnet 2018 och 2019 finns separata program. 

Två planerade aktiviteter är planerade, fakturerade, betalda och marknadsförda, men ej 
genomförda på grund av Covid-19. Vi gjorde bedömningen att det inte var försvarbart att 
samla så många människor på ett sådant sätt under rådande förhållanden men avser att 
genomföra dem så fort det åter blir möjligt. Dessa är; 

• Bygg gärdsgård – workshop med teori och praktik vid fyra tillfällen. Med Bertil 

Starlander och Töllås Fårgård. 

• Plocka och tillred ätliga växter – en heldag med teori och praktik samt mat tillagad 

på skogsträdgårdens stekbord. Med Maria Arvidsson och Birgitta Hylander från 

Klara Trädgård. 
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Ekodagar vid Grindsbyvattnet 

Ekodagarna genomfördes 30 juni och 1 juli 2018. Det blev ett omfattande 

program med föreläsningar, workshops, visningar och marknad. Se 

separat program. Det ideella engagemanget var stort, deltagare och 

besökare var glada och vi lärde oss samtidigt mycket inför nästa år. 

Ekodagar vid Grindsbyvattnet 29 – 30 juni 2019 drog drygt 500 besökare 

och hade ett digert program med föreläsningar, workshops, visningar 

och marknad, se separat program. Erfarenheterna från förra året 

underlättade arbetet och ledde till några förbättringar. 

 

Studiebesök i skogsträdgården och ekobyn 

Vi har tagit emot flera studiebesök i Utsikten Ekoby och 

Skogsträdgården Ravinen, bland andra en grupp som planerar ekoby i 

Hjärtum, Egnahemsfabriken på Tjörn, Göteborgs Universitet, Philip 

Weiss från Stjärnsund med en skogsträdgårdsgrupp och 

småhusbyggare från Uddebo. 

 

Studieresor 

En lyckad studieresa till Stjärnsund genomfördes 13-15 maj 2018. 

Utöver Rikard Wingård och Lina Edberg deltog sju personer med 

intresse av skogsträdgårdar som troligtvis även kommer att bidra till 

skötseln av den skogsträdgård som byggs upp i projektet. I Stjärnsund 

blev vi guidade och fick nya kunskaper av Philipp Weiss och Annevi 

Sjöberg. På vägen till Stjärnsund gjorde vi ett långt och givande 

uppehåll i Stolpens trädgård, där Jonas Grund delade med sig av 

kunskap och erfarenheter mot att vi köpte plantor från deras 

plantskola. På hemresan stannade vi vid Måltidens hus där Ulf Hanell 

från Örebro Universitet berättade om ett samarbetsprojekt kring 

trädgård och matlagning för studenter. Guidningarna i Stjärnsund 

följde budgeten. Stolpen och Måltidens hus blev ett kostnadsfritt 

alternativ till besök i Ridgedale. Däremot kostade resan och transport 

av plantor något mer än beräknat. 

7 oktober 2018 genomförde en grupp av anställda i projektet och ideellt engagerade ett 

mycket fint studiebesök hos Bosse Blomqvist i Gråbo och i Färjenäs Skogsträdgård på 

Hisingen i Göteborg. 

 

Marknadsföring 

Arbetet med marknadsföring av projektet har skett kontinuerligt och 

inför varje arrangemang. Information om projektet och dess 

evenemang, workshops och kurser går att hitta på Studieförbundet 

Vuxenskolans hemsida samt på Föreningen Ålgårds hemsida. Både 

Studieförbundet Vuxenskolan och Föreningen Ålgård har 

marknadsfört på Facebook. De är väletablerade kanaler där vi når ut 

och där människor som är intresserade av projektet söker 

information. I vissa fall har även Utsikten ekobys hemsida använts. 
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Till ekodagarna gjordes en fin affisch med Nils Dahls layout. Annonser har 

vi främst satt i den lokala annonstidningen Västnytt. Under Ekodagarna 

även i Bohusläningen och GP. Inför ekodagarna genomfördes även en 

betald kampanj på Facebook.  

 

 

Bildande av föreningen Skogsträdgården Ravinen 

Den ideella föreningen Skogsträdgården Ravinen har bildats 
och fått sina första medlemmar, både boende i ekobyn och 
andra intresserade. Föreningen har fått en organisation med 
styrelse, designgrupp, utbildningsgrupp och mer praktiskt 
inriktade grupper med olika ansvarsområden. Hittills ger 
skogsträdgården endast skörd för provsmakning och för dem 
som arbetar med den. De perenner som drivs upp planteras i 
första hand ut på plats. I framtiden finns en förhoppning om 
att ett överskott av plantor kan tas fram för försäljning. 

Vi har genomfört flera mindre möten kring bildandet av den 

ideella föreningen Skogsträdgården Ravinen. 

Föreningsbildande och första årsmöte för Skogsträdgården 

Ravinen 11 juni 2019. 

Därutöver har vi arrangerat visningar och workshopdagar för 

att locka medlemmar till föreningen och få arbete utfört i 

skogsträdgården, se under rubriken ” Föreläsningar, 

workshops, visningar och arbetsdagar”.  

 

Information om projektet 

Det går att läsa om projektet och om Skogsträdgården Ravinen på tre hemsidor: 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst, Föreningen Ålgård och Utsikten Ekoby.  

 

 

 

 


