
Den goda maten nära dig

   

Att odla mat i stan är en god idé för miljö och hållbarhet, för plånbok och  
granngemenskap. I framtiden kan stadsodling bli ett viktigare inslag i livs-
medelsförsörjningen. Men hur kan vi ordna bättre förutsättningar? Vad finns 
det för idéer och initiativ att inspireras av? 

Välkommen till ett temaprogram om stadsodling i

Botaniska trädgården 
4/9 12.30–14.10

För program, se baksidan. Mer info: www.slu.se/epok

”Den goda maten nära dig” är ett delarrangemang i ”Botans dag”. Kl 11–17 pågår mat- 
och växtmarknad, odlartävling, visning av köksträdgårdsland m.m. Dagen samarrangeras av 
Uppsala linneanska trädgårdar, EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsum-
tion vid SLU samt Uppsala TrädgårdsSällskap.



Program – Den goda maten nära dig 4/9 2010

12.30-12.50.  Att odla tillsammans – Matparken i Gottsunda 
Målet med Matparken är att skapa en mötesplats för människor som 
är intresserade av mat, miljö och trädgård. Matparken består av en kol-
lektivlott där tolv personer odlar tillsammans, en skolträdgård där sex 
förskolor har varsin odlingslott och en visningsträdgård där allmän-
heten kan delta i arbetet. Initativtagarna Ylva Anderssson och Marina 
Queiroz berättar om sina erfarenheter.  

12.50-13.10  ”The Allotment Plot” –  Vad innebär det att rita en ekologisk 
köksträdgård? Hur uppdraget att rita en trädgård för Wanås gods i 
Skåne slutade i pallkrageodling i Uppsala.  Therese Wallgren visar och 
berättar.

13.10-13.30  ”growforgold.org – grow it, eat it, love it”, eller hur man kom-
mer till final i tävlingen ”One Prize” genom att föreslå en annorlunda 
metod för urbant odlande, med individen i centrum. Under presen-
tationen av tävlingsförslaget kommer Magnus Nilsson och Henrik 
Thuring att redovisa sin lösning på kombinationen internetbaserad 
sociala medier + klimatvinsten med uthålliga samhällen + ekologiskt 
odlade läckerheter. 

13.30-13.50  Stadsodling + livsmedelsförsörjning?  Vad krävs för att staden 
ska kunna bidra till vår livsmedelsförsörjning och varför skulle den 
göra det? Vad och hur mycket kan man odla? Hur fungerar kretslop-
pet i stadsodlingen?  Vilken roll spelar stadens föroreningar? Vilken 
infrastruktur och organisering behövs? Vilka är 
hindren? Hur kan olika aktörer bidra 
till lösningar?  Weronika Swiergel 
och Marina Queiroz resonerar 
och diskuterar med publiken. 
(Samtalsedare: Maria Wivstad)

13.50-14.10  Kissa i grönsakslandet?!? 

Humanurin är ett fantastiskt 
gödselmedel som är lätt att 
använda i de egna odling-
arna. Träffa Ylva Andersson 
och lär dig mer om hur 
det funkar, i teorin och 
praktiken. 


