
Drömmer du om att börja odla men saknar egen mark eller 

kunskap för att komma igång? 

Nu har du möjlighet att lära dig odla med Therese Westlén från 

Therese Trädgårdsmat! 

Under våren 2021 kommer mark för odling att ställas i ordning på centrala platser i Alfta 

(Västanå) och Edsbyn (Bikupan). I samband med det kommer en studiecirkel anordnas 

under odlingssäsongen tillsammans med Therese Westlén från Therese Trädgårdsmat med 

fokus på kunskap som hjälper dig att komma igång att odla redan i år. Alla är välkomna 

oavsett tidigare odlingserfarenhet. Till en början sker träffarna digitalt med start i mars. 

OBS! Begränsat antal platser. Förtur kommer att ges till de som utöver att gå studiecirkeln 

också önskar tillgång till en odlingslott i Edsbyn eller Alfta. 

Anmäl ditt intresse via mail till hanna.alfredsson@voxnadalen.org senast onsdag 3/3. 

Deltagandet i själva studiecirkeln är kostnadsfritt. Ange om du är intresserad av både en 

odlingslott och att delta i studiecirkeln eller endast det ena av alternativen. Berätta också 

om du önskar odla i Alfta eller Edsbyn. 

Program för studiecirkel med Therese Westlén  
(OBS! Med reservation för eventuella ändringar och corona-anpassningar!) 

 

De praktiska momenten kommer att förläggas till antingen Alfta eller Edsbyn delvis 

beroende av hur deltagarsammansättningen ser ut. 

 

23/3  Digital kursstart med introduktion – att odla i fasta bäddar, förlänga säsongen, 

planering, odlingsföljd, inköp av fröer och jord m.m.  

13/4  Digital träff – om såteknik, plantuppdragning, planering fortsättning, 

beställning och inköp av annat odlingsmaterial.  

3/5 Utomhusarbete – med förberedelse av odlingsytor, att läsa platsen och dess 

behov.  

25/5 Utplantering och direktsådd, bevattning, växtskydd m.m.  

15/6 Utplantering och växternas fortsatta behov.  

20/7 Skötsel, ogräshantering m.m. 

17/8 Skördearbete, att tänka på vid skörd med timing, temperatur, tid på dagen m.m.  

13/9 Förädling, mjölksyrning, inläggning m.m. 

6/10 Inlagring 

 
Ett arrangemang av Biosfärområde Voxnadalen med projektmedelsstöd från Lokala 
Naturvårdssatsningen, LONA. 
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