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Teodlaren från Svenshögen får bidrag
NYHETER

Camilla Johansson Bäcklund vill testa om det går att odla te i
Svenshögen. Nu får hon pengar till sitt pilotprojekt.

De översta två bladen och ett skott. Det som skördas på plantan och blir te, berättar
Camilla Johansson Bäcklund. Och en Camellia Sinensis Sinensis när den blommar,

vilket sker just nu,. Just nu faktiskt. Foto: Camilla Johansson Bäcklund och
arkivfoto
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I våras �ck Camilla Johansson Bäcklund besked från Leader Södra Bohuslän om att
de skulle prioritera hennes projekt att försöka odla te i Svenshögen. Nu har
Jordbruksverket beviljat pengarna.

Totalt kommer hon att få cirka 106 000 kronor för att försöka se om det går att odla
te i Svenshögen.

Läs också: Satsning på en lokal teodling

Under våren och sommaren har hon planterat sammanlagt 20 teplantor på tre olika
växtställen. En del av plantorna har hon i sin egen trädgård, fyra plantor har hon
satt i högbädd i en ekologisk odling och sedan har hon planterat fyra plantor i
skogen i Panneröd.

– De behöver egentligen varmare vintrar än vi har i Sverige. Det är vintern och
våren som är känsligast, med tjällossningen som gör att rötterna kan frysa sönder,
säger Camilla Johansson Bäcklund.

Det är kombinationen av fukt och kyla som kan vara ett riskmoment. Men hon säger
att projektet är formulerat så att hon ska fördjupa sina kunskaper om te och
teodling, inte skapa en storskalig teodling i första hand.

Genom att läsa på har hon kommit fram till att teplantor trivs bäst som en
undervegetation till höga träd.

– Så försöket med skogsodlingen är den som jag egentligen tror på mest.

Teplantor vill även ha sol på förmiddagen och skugga på kvällen, de vill stå i
halvskugga.

– Sen vill de ha sur jord och då har jag läst på vilka växter som växer i sur jord och i
en blandskog med gran, tall, ek och björk och det är det precis på den plats där jag
satt mina fyra plantor. Där är det tallar och ekar som skyddsträd, säger Camilla
Johansson Bäcklund.

Hon har mätt ph-värdet i jorden på sina olika växtplatser.
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– Det är över lag gynnsamt, plantorna vill ha lite sur jord, en ph på 5. Jag har använt
lite förbättringsjord till rhododendron, men inte i jorden i skogen, där är det ph 5
naturligt, säger Camilla Johansson Bäcklund.

En del i projektet är att dokumentera på vilken höjd hon odlar, i vilket läge och
vilken typ av odlingsform som hon tänker utgå från.

– Från det ska jag dra slutsatser hur det kommer att ha varit efter vintern. Det
kommer inte vara några vetenskapliga slutsatser men man kan göra antaganden om
hur man ska pröva ytterligare.

Hon har inga planer på att ta fram en storskalig teodling utan hon vill ta reda på om
det överhuvudtaget går att odla te i Sverige. Hon har valt att satsa på den härdigare
varianten av teplantan.

Till vintern kommer hon att täcka rötterna med halm och ha �berduk runt dem. Om
de plantor hon satt i år inte överlever vintern har hon 20 plantor till som kan ersätta
dem.

Än så länge har det inte blivit någon större skörd. En halv burk teblad som blev en
tredjedel i torkat tillstånd. Tanken är i stället att dela med sig av sina erfarenheter
och kunskaper.

– Jag kommer att ha seminarium och träffar och bjuda in intresserade från
restaurangbranschen, men även privatpersoner som är intresserade av att odla te.
Främst för att berätta om hur det gått men även för att ge tips. Det är det som driver
mig – att få dela med mig av kunskapen som producent, inte att göra en stor och
stark verksamhet. Det är kunskapen kring odlandet och hållbarhetstanken som är
viktig.

Karina Hansson

karina.hansson@lokaltidningensto.se

 2019-10-03 06:00   2019-10-02 16:09
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En ovanlig svamp hittade Linda Börjesson under en hundpromenad i Svanvik.
Bläck�sksvampen är inte ätlig och stinker dessutom men är en ovanlig gäst i Orustskogarna.

Unik bläckfisksvamp hittad i Svanvik
NYHETER

En stinkande sällsynt svamp, det hittade Linda Börjesson under en
hundpromenad i Svanvik. Bläck�sksvampen har bara skådats ett
par gånger tidigare i Sverige.

Det var under en hundpromenad i Svanvik på södra Orust som Linda Börjesson
hittade något ovanligt på marken. Bland löven fanns något som hon först

f tt d bl
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uppfattade som en blomma.

– Det var min hund som ville dit och lukta. Kanske var det så att det var doften som
lockade dit henne, berättar Linda.

Det var ingen blomma de hittade utan en ganska så illaluktande svamp. Linda tog
en bild på svampen och började söka runt efter vad det kunde vara för sort.

– Jag har aldrig förut sett något liknande. Svampen påminde om en röd
uppåtgående blomma men det syntes tydligt att det inte var en blomma utan en
svamp.

Väl hemma letade Linda på nätet och �ck fram att det kunde vara en
Bläck�sksvamp. En sådan är dock ovanlig och har, enligt det Linda kunde läsa sig
till, inte tidigare hittats på Orust.

– Jag har rapporterat in till Artportalen och även lagt in på Svampklapps
Facebookgrupp för jag tänkte att �er säkert vill veta om den ovanliga svampen.

Magnus Neuendorf intendent, svampexpert och tropik-botanist på Botaniska
trädgården i Göteborg bekräftar att det är en Bläck�sksvamp som Linda har hittat i
Svanvik.

– Det är en bläck�sksvamp och den förekommer mycket sällsynt i södra Sverige.
Den lär vara ursprunglig i Australien och Tasmanien och har troligen spritts
ofrivilligt av människan eller djur till Europa och Nordamerika. Det �nns en vit
form av den i Indien. Om den är naturligt förekommande där vet jag inte.

Bläck�sksvampen luktar ganska så illa. Magnus Neuendorf jämför doften med
kattspillning.

– Svampen är släckt med stinksvampen och startar som ett gulvitt ägg som så
småningom spricker upp och utvecklar upp till åtta röda bläck�skarmar som är
täckta med en mörkare spormassa. Doften är obehaglig. Spormassan som är mer
eller mindre �ytande sprids av insekter som lockas av odören.

Linda hittade två Bläck�sksvampar under sin promenad. Om svampsorten har
kommit till Orust för att stanna kan Magnus inte svara på
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kommit till Orust för att stanna kan Magnus inte svara på.

– Man vet aldrig med svampar. Det kan vara så att den trivs bra och sprider sig eller
så försvinner den. Den är inte ätlig så den som hittar den kan gott låta den stå kvar.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

 2019-10-15 10:00   2019-10-15 10:00
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Arkivfoto

Åkte med Svanesundsfärjan i flera
timmar
NYHETER

En full man ska ha åkt fram och tillbaka mellan Svanesund och
Kolhättan i �era timmar på måndagseftermiddagen.
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Det var vid 16.40 som någon ringde polisen och berättade att en man åkt fram och
tillbaka med Svanesundsfärjan i �era timmar. Mannen ska enligt inringaren ha varit
väldigt full.

Till slut ska han dock ha kommit fram, för när polisen kom till platsen var mannen
inte kvar på färjan.

– Vi vet inte vem som ringt. Polisen har varit på plats men inte hittat någon.
Ärendet är avslutat vid 17.18 så han har väl bestämt sig för att gå av till slut, säger
Monica Persson, stationsbefäl på polisen i Stenungsund.

Det �nns ingen misstanke om brott i samband med händelsen.

– Om någon är berusad och det är mycket tra�k vill vi kolla det så ingen blir skadad,
säger Monica Persson.

Louise Jungmalm

louise.jungmalm@lokaltidningensto.se
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