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transkriberingar i obearbetad form. 
500 kursdeltagare, tre nystartade företag, fler som odlar mer 
och fler råvaror till försäljning. Det är några av resultaten i 
projektet Odlingsakademin odling som livsstil. I det här 
avsnittet av På landet så tar vi avstamp i just ett projekt för att 
ge exempel på vad ett sådant kan få för positiva effekter och 
inte minst hur man konkret kan arbeta med hållbarhet. Men vi 
ska också prata om hur man gör för att få fart på ett litet 
projekt och nåde här positiva framgångarna. Du lyssnar på 
podden Landet, en podd från Landsbygdsnätverket med mig 
Håkan Montelius. 
Ja, hur gör man för att lyckas med ett projekt? Det är den 
stora frågani dagens avsnitt och i dag ska vi titta närmarepå 
projektet Odlings akademin som drevs av föreningen 
AstridLindgrens hembygd fram till 2020. 
Som för att prata om lider odling och hållbarhet har dagenstre 
gäster. Först och främst Kristina Lindelöf.Hej och välkommen! 
Hej Håkan! Du är justyrelseledamot i föreningen Astrid 
Lindgrens hembygdoch sitter med i styrgruppen för det här 
projektet Odlingsakademin. 
Var finns du nånstans? Jag finns i en liten by somheter 
Ingemo utanför Vimmerby. I Astrid Lindgrens hembygd.Med 
andra ord. Absolut hembygd. Och någon milifrån dig bara så 
hittar vi Helena Styrbjörn som ärprojektledare för projektet 
Odlingsakademin. Hej! Hej!Hej också smålänning. Ja, jag 
sitter också på en liten gårdpå andra sidan om stan i 
Kristina.Härligt och i grannkommunen Eksjö harvi en tredje 
smålänning, Elin Hjalmarssonpå gården Näs. Hej Elin! Hej! 
Hej!Ja nu bara förutsätter att du är smålänning, men det 
kanske du inte är. 
Jag har ju blivit det. Du äger och driver derasandel jordbruk 
och du har också varit med som deltagarei det här projektet 
Odlings akademin? Ja, precis, det har jag varit.Kristina, Elin 
och Helena. Varmt välkomna till poddenLandet allihopa! 
Tack. Tack!Och som sagt, vi ska prata lite grann om hur det 
är attdriva vidare projekt och specifikt om just det här 
projektetungdomsakademin. Helena, du har ju varit 



 
 

 

projektledare för det här.Kan du berätta lite för de som 
känner till det? Vad är akademin för någonting? 
Olika akademin är eller var ett projekt som var inriktatpå att 
lära ut mer om odling på ett hållbart sätt och knyta nätverki 
hela vårt område. 
Hembygd som består av sex kommuner. 
I nordöstra Småland kan man säga helt enkelt. Ja,precis så. 
Vi hade mycket föreläsningar men ocksåträdgårds, 
visningar,studiebesökoch skördefest och lite annat.Två år. 
Ja, och Kristina, du var ju med och startadeupp det här 
projektet. Berätta! Varför valde ni att dra igångakademin? Jo, 
det är så att vi har. I mångaår har vi jobbat med hållbarhet i 
vårt område 
och den här perioden som har löpt från 2014till 2020. Så 
hade vi en vision att med mod,klokhet och påhittighet skapa 
människor ett hållbart livpå redigt tempo. 
Och det var det vi gick in med. Vi var väldigt bekymradeöver 
hur situationen såg ut i världen. Världen var i gungningoch 
extremväder och torka och översvämningar och allt som 
hardrabbat oss. De senaste åren så kände vi att något 
måstegöras och våra våra bygder måste bli merhållbara. Sen 
blev det så att det var lite svårt att få inriktigt konkreta 
hållbarhetsfrågor 
och då kände vi att det var dags att vi startade något själva 
där.Vi hade erfarenhet av tidigare projekti framtids forum och 
lider där 
att det var väldigt bra att jobba med odling för attnär det är ett 
bra sätt att närma sig ett hållbarhetsmål och somman sedan 
kan överföra på andra områden som kretsloppoch 
konsumtion och transporter. Och vi hade också sett attman 
när man började odla så ändrar man sin livsstilfaktiskt. Så 
därför så initieradevi akademin. På vilket sätt kan man ändra 
sin livsstil? 
Jo, men jag tror att man blir. Det vet ju Helenaoch Elin. 
Kanske ännu mer om man blir merjordad man när man 
sticker fingrarna i marken och börjarse hur frön när man sår 
börjar gro och växa så 
man förstår sambanden i naturen. Och man blir ocksåmer 
upptagen av att sköta sina odlingaroch man hinner inte vara 
ute, konsumera så mycketannat strunt utan man är där i sin 



 
 

 

trädgård. Man spenderar sin tid däroch man konsumerar inte 
en massa strunt. 
Förutom då att ni har nått ut till väldigt många deltagare,över 
500 personer. Vad har ni uppnått för andra konkreta 
resultatmed odling? Ja, vi har ju byggt en plattform kan man 
säga,varit ett nätverk. Det är väldigt många personer som 
som 
på olika sätt sammanstrålar där och som har fått kontakter 
och kanaler till varandra man kan. Man kan alltid höra av sig 
till någon när man har 
frågor kring odling. Och har man fått nya vänner, vad kan 
man säga? Och nyinspiration. Det har ju uppstått fler 
företag,fler som visar sina trädgårdar för besökare. 
Film på odling nätverk har ju bidragit till attdet blivit. Vi har 
den där bloggen som fortfarandelever med kunskap och 
nätverkande i. Berättaom den här bloggen varför blogg? Det 
var en blogg som från början skullevara lite för att en 
kursledare skulle vilja dela informationmed kursdeltagare. 
Sen började vi använda den som reklam kanalför vad vi ska 
göra, så det enda sättet vi annonseradevåra aktiviteter på 
och vi har haft kontakt med våradeltagare på det här viset 
och sedan har vi även skrivitefteråt vad vi har gjort på våra 
aktiviteter för attdels informera men också för att fånga upp 
den kunskapen och sprida utden till fler än de som var på 
plats. Kan man säga att ni har byggt ett litetlitet community 
här i i trakten kring Vimmerby? 
Ja hela området Bequiaoch även de andra delarna av 
hembygd. Absolut. 
Elin har varit med och som deltagare i akademin.Vad har det 
detta betytt för dig? Ja, framför allt tyckte jag attdet betydde 
mycket att man fick det nätverketsom Helena Cristina pratar 
om, attman både kunde dela med sig av kunskapenmen 
sedan startade olikaföretag så var det mycket. Alltså man 
behöver. Man behöverkontakter för att få hjälpmed olika bitar 
också. Kontaktergenom kontakter mot politikeroch kontakter 
som jag inte skulle ha fåttom jag inte varit med i det här 
odlings projektet. Det gör attjag lättare kan påverka och 
vetavem jag ska ta kontakt med och om jag vill lämnaförslag 
till kommunen så. Men det har ju varit ett stort intresseför era 
aktiviteter och coacher under projektets gång 



 
 

 

som sett över 500 deltagare. Ni har ju fått till lite det 
härnätverket som ni pratar om. Goda resultat, kort och 
gott.Vad skulle du säga? Kristina är anledning till att det här 
har fallit så väl ut.Varför lyckades ni? Jag tror att det fanns ett 
uppdämtbehov. Vi kom in i helt rätt tid. Det har ju 
på många håll varit ett stort intresse för odling och 
självförsörjning, så det trorjag var lite bra tajming där. 
Sen tror faktiskt att det var ett bra upplägg. Väldigt 
proffsigakursledare och projekt samordnare. Det blevett himla 
bra upplägg och gäng och det gör ju också att vi nuhåller på 
skrivit på en fortsättning. Ett nytt likastort projekt faktiskt. Och 
ganska liknande uppläggeftersom det inte var alla. Hann inte 
med i det här 
den här omgången. Så vi känner att det finns ett ändå större 
behovnu och då ska vi ta med oss det som du, säger Elin.Att 
vara med och lyfta yrkesrollen också. 
Jag tror jag menar att det var jättebra den grunden, men om 
man vill dradet vidare så kan man liksom. Det bliralltid svårt. 
För ett litet projekt måste det vara generellt och särskilt så 
härlångt ut på landsbygden där det inte finns ett jättestort 
underlag.Även att många är intresserade så är det inte som i 
en storstadsregionmed jätte, jättemånga sökande. Man 
måstenå ganska allmänt och då är det ju svårt att 
göraspecificerade kurser, men ingen kritik. Jag tyckte det 
varjättebra och jag fick ett fantastiskt nätverk. 
Och i nästa steg, om man vill ha flerföretags olika företag och 
fler somlivnär sig på att producera mat så tror jag att det 
ärbra om man nischa sig liteoch erbjuder 
ett allt. Ett spår att gå vidare för det är 
ganska skilt åt. Helena som harvarit projektledare för 
projektet Vad skulle du säga? Vad harvarit 
framgångsfaktorerna enligt dig? En framgångs grej har varit 
bloggen.Absolut. Att vi har kunnat komma näraoch det har 
blivit personligt med den där bloggen.Vi haft kontakt med 
deltagarna och skrivit egna inlägg där man kommenteratoch 
varit tillgängligt för många. Ett framgångs projekteller en 
framgångs grej har varit att vi har varit flerai den här 
projektledningen. Det var inte tänkt attjag skulle vara 
projektledare så vi delade mer på det. Kristinaoch Carina var 
tänkt och kursledare var också med.Vi träffades flera gånger 



 
 

 

och spånade tillsammans så vi hade olika styrkoroch olika 
erfarenheter och det har varit jättebra. 
Och sedan även att det varit mer flexibelt än det kanske 
brukar kunnavara i dessa projekt. Mitt första projekt. Jag vet 
inte.Men vi har ändå kunnat anpassa ganska mycketefter vad 
som kommit upp under vägens gång,vad folk vill göra, vad 
det finns för möjligheter. Vi hade en plan 
med kanske större föreläsare,större studiebesök och vi 
landade i mer lokala och mindresammanhang där vi verkligen 
kunde knyta mer kontakt med varandra.Så det blev inte riktigt 
som ni hade tänkt från början? 
När de fick utvecklas lite under tiden att kunna göra det. Helt 
fantastisktatt man kan se. Vad har vi för behov? Vad har vi 
för möjligheter att kunnastyra det lite och inte vara helt låst till 
en plan? 
Säger du? Jag tror inte att det är 
för negativt att det kanske inte blir här studiebesök,för jag 
tänker att om det blir lite mer lokala studiebesök så blirdet ju 
lättare att hålla kontakten efteråt och attde studiebesök i de 
olika trädgårdarna lokaltgjorde mycket för projektets 
gemenskap. 
När vi när vi lärde känna områdetoch våra odlings vänner så 
förstod vi ju hur mycketkompetens och kompetens det finns i 
hembyn vad gäller odling.Så vi behövde inte köpa in de här 
dyra föreläsarna som vi kanskehade planerat, så då fick vi 
pengar över och kunde görafler aktiviteter i stället för att 
föreläsa. Det fanns mångagånger lokalt i hennes hembygd. 
Elinder som deltagare. Hur fick du reda på att det här 
projektet fanns? 
Det var genom tidningen en annons i tidningen. Ja. 
Kände du till att det fanns såna här projekt eller 
liderkonceptet sen tidigare? Eller var det någonting nytt för 
dig? 
Nej, det var något nytt. Vad tänkte du när du upptäckte det 
här? 
Jag tänkte att det här skulle bli en jättebra 
skjuts att komma gång. Att det var ett litet projekt. 
Jag uppfattar det nog inte att jag hade startatutan det var 
som kursledare, kunskapoch gemenskap i ett sammanhang 
somjag kände att vill och måste jag bli en del av.Man skulle 
säga att det var ondskan som fick dig att ta steget att gåoch 



 
 

 

starta företag eller gå från biodling till mer kommersiellt.Jag 
kanske, jag vet inte. Jag kan inte. Det har bidragit till. En 
bidragandeorsak? Absolut, absolut.Helena och jag har pratat 
lite grann om det härmed akademin. Den avslutades som 
sagt 2020.Vad händer med det projektet nu och hur tar 
nikunskaperna vidare? Förhoppningsvis kan det bli ett 
nyttprojekt. Annars så vet vi ju att det spinnervidare i lokala 
nätverk och aktiviteterrunt om i hela området. Vet du några 
konkreta exempelpå aktiviteter redan nu? Vet att det pågår 
kurser och att det finnsnätverk som anordnar träffar och 
utbyterdagar. Det finns där bloggenlever vidare. Det finns en 
Facebookgrupp som lever vidare därman kan ställa frågor till 
varandra och kommunicera. 
Det finns. Vi har också delat ut tio stycken odlings tunnlar 
som man fickansöka om. Så det pågår. Jag var en av dem 
somfick en av de där tunnorna och det var ovärderligt för det 
ärså otroligt många utgifter när man ska startaföretag och 
särskilt inom odling när man får betalt för en varasom man 
inte har och sälja för alltinköpt med bevattning och så. Det 
varen fantastisk möjlighet att kunna förlängasäsongen och 
odla saker som inte går annars utan växthus.Jag tror att vi 
alla som fick vi skrev i alla fallinte något vi skrev. Du samlade 
in lite bilderoch berättelser från oss som harfått det också på 
bloggen. Eller kan det ligga kvarpå bloggen? Berätta om era 
växthus, era planer och lite så. 
Kristian. Du var irriterad på det tidigare, men det här var ju ett 
projektsom ni valde att starta i egen regi. Varför då? 
Ja, helt enkelt för att vi inte fick in någon liknandeansökan. 
Och det kanske inte är så lätt heller att 
driva ett miljoners projekt som vi blev om drygten miljon. Det 
måste man ju vara. En stabil organisation som går inoch 
söker ett sådant projekt så att de passar det bra attvår egen 
förening, hans hembygd, gjorde den ansökan.Jag kunde 
också se att det behövs en hel del kunskap för att få allting 
rättadministrativt och det kunde ju Carina och Cristina. Som 
tur var. 
Så har vi en administration på vårt litet kontormed en ekonom 
och en verksamhetsledare som har varitovärderliga. Till 
exempel då när vi har behövt ändra lite i budgetenför vi har 
kommit på att man ska göra de här aktiviteterna istället.Då 
har vi haft en trygghet i den här ekonomin.Sören och 



 
 

 

Johanna som jobbade då på kontoret.Så kan vi göra och vi 
gör så här och så här. Vi redovisar så här och så.Men det 
måste ju gå ihop i slutet och man måste få ihopen slutrapport 
och all redovisning och alla kronor måstestämma på öret. 
Och det gjorde det. Vi fick inte en endafråga sen på vår 
slutrapport och det är ganska unikt.Så mycket bra 
organisation bakom. 
Och när det gäller just de här frågorna om miljö och klimatoch 
omställning till ett hållbartodlings eller till hållbar odling osv. 
Hur harni i Lago gruppen resonerat? Det har varit 
viktigafrågor, fler där. Ja, vi har ju sett att 
vi har haft det här som ett övergripande mål med hållbar 
utveckling och allaprojekt måste passera genom 
ledningsgrupper och kunna visa upphur man hur man jobbar 
och hur man tar hänsyntill en hållbar utveckling. Men men,att 
just kunna få ett konkret projekt gör ju attmånga fler 
människor blir mer handlingskraftiga. 
Det måste till konkreta handlingar och det kan man väl 
många gånger kännai desperation från regering och riksdag 
också.Man kan inte bara prata, det måste bli verkstad och det 
har det verkligenblivit för oss genom det här projektet 
och vi önskar verkligen fortsättning på detta. 
Till de som lyssnar nu och kanske tycker att det här låter som 
ett lyckat projektär att det har gått bra. Vad skulle ni skicka 
med för råd till den somfunderar på att starta ett eget litet 
projekt? Kanskeom liknande saker eller om andra saker. 
Jag säger att avsätt tid och arbetstidför att kunna prata med 
folk och göra saker. Att det inte bara handlarom konkreta, till 
exempel föreläsning och studiebesök utan att 
kunna ta kontakt med folk. Prata med varandra är viktigt. 
Ett tips till. Ofta finns det i rullorna,lyder checkar. Att söka det. 
Det kan varaom man har lite mer mindre idéer såman kan 
börja någonstans. Då kan man söka kanske 20.000 eller 
40000.Hos oss i hans hemby så har det varit så har vi skapat 
ett drömprojektoch ett eget projekt. Så vi har klarat av allt den 
jobbigaadministrationen som det kan vara när man ska driva 
ett stort projekt 
och sedan gör det enklare för människor attsöka en check. 
Då behöver man göra en enkel ansökan, 
förklara vad man vill göra och en enkel redovisning. Man 
skaalltid ta kontakt med sin lokala 



 
 

 

kontor. Det finns alltid möjligheter, det gäller bara attta dem 
när de kommer. Vad säger du? För osssom är odlare så är 
det väldigt betydelsefullt attni andra gjorde det arbetet, för jag 
tror att ganskamånga driver små företag eller vill starta 
med.Man är inte alls. Man har varken tid eller kunskapatt 
göra. Alla de här ansökningarna och den 
organisationenbehöver ske någonstans. Bland de som kanav 
de som har tid så kan vi andra få ta del av. Det harvarit 
fantastiskt bra. Hör ni Kristina Lindelöf,Helena Styrbjörn och 
Ellen Hjalmarsson? Stort tack för att ni varmed i podden 
Landet och berättade om Odlings akademin. Lyckatill med ert 
fortsatta och jag hoppas att vi ses i framtiden. 
Podden Landet produceras av Landsbygds-nätverket. 
Redaktör för dagens avsnitt var Ingrid Whitelockoch jag heter 
Håkan Montelius. 
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