
Lokal mat och energi- för beredskap, arbete och hållbar utveckling! 

 

Projekt ”Lokal mat och energi” har ägt rum i Naturskyddsföreningen Dalarnas regi från sommaren 

2013 till sommaren 2014.  

 

Projektet bestod av tre delar: 

1. Att ta fram statistik på försäljningssiffror, behov av livsmedel och energi för att beräkna den 

lokala köpkraften i Siljansområdet. 

2. Att mobilisera nya eller stötta befintliga odlingsgrupper/ energigrupper i sin verksamhet att odla/ 

lära sig mer om förnyelsebar el inom Leksand, Rättvik, Orsa och Mora kommun.  

3. Konkreta aktiviteter i odlingsgrupperna samt en konferens på temat ”Matsäkerhet, demokrati och 

beredskap” som lyfte frågan hur vi kan klara matproduktionen i händelse av brist på fossil energi. 

 

Initiativtagare och projektledare var från start Ylva Grudd. Från februari 2014 gick Åsa Ringström 

in som projektledare, då Ylva blev sjukskriven från projektet.  

 

Projektet har strävat efter att mobilisera och stötta odlingsgrupper och energigrupper i Leksand, 

Rättvik, Mora och Orsa, tagit fram statistik om lokal köpkraft i området runt Siljan samt anordnat 

en konferens och seminariedag om "Matsäkerhet, demokrati och beredskap" som skedde den 2 juni 

på Stiftsgården i Rättvik.  
 

Projektet har utöver Seminariedagen arrangerat inspirationsmöten för att uppmuntra till odling 

(främst "Tillsammansodling") i Mora, Orsa, Skattungbyn, Rättvik o Leksand.
1
 Vi har också 

arrangerat föredrag om odling: "Kulturväxter och Permakultur" i Leksand, "Odlingsåret" i Rättvik, 

"Trädgårdsterapi- Odlingens och trädgårdars inverkan på demenssjuka" i Furudal. Projektet var 

med och ordnade ett studiebesök på en sol- och vindkraftspark i Katrineholm och ett studiebesök 

hos Svesol, en solenergiproducent i Djurmo, Gagnef.  

 

”Odla för mångfald” sätter igång att bryta mark i Orsa! Foto: Andreas Marklund 

 

De grupper projektet har stöttat och varit i kontakt med är en studiecirkel i egen el i Skattungbyn, 

odlingsgruppen "Odla för mångfald" i Orsa, eldsjälar i Furudal som vill starta en trädgård och 

odling vid äldreboendet i Orestrand, odlingsgrupper i Leksand och i Siljansnäs. Även centralt i 

                                                 
1  Utanför projektets verksamhetsområde höll också projektledaren ett inspirationsföredrag om odling i Vansbro i 

samband med en vårmarknad i maj 2014, då hon också berättade om projektet.  



Mora och Rättvik har några inspirationsmöten ägt rum, men inte någon konkret verksamhet satt 

igång ännu.    

 

Information om projektet fanns med i Naturskyddsföreningens monter på Trädgårdsmässan i 

Rättvik 17-18 maj. Projektledare Åsa Ringström fanns även på plats under lördagen 17 maj för att 

kunna sprida information om seminariedagen för matsäkerhet den 2 juni samt en inspirationsträff 

för odling som ägde rum 27 maj.  

 

 
Bildspelet ”Växtplats för alla” var en del av montern på Trädgårdsmässan. Foto: Lillian Lundin Stöt 

 

Antal deltagare 

 Inspirationsmöten och föreläsningar om odling inkl. ledare och föredragshållare - 116 pers.  

 Studieresa till sol- och vindkraftsparken i Katrineholm (ETC-el, Johan Ehrenberg) - drygt 20  

 Studiebesök hos Svesol - 11 personer.   

 
Klaus Lorenz berättade om anläggningar för solvärme och solel. Foto: Lillian Lundin Stöt 

 

 Konferensen ”Matsäkerhet, demokrati & beredskap” inkl. föreläsare och projektledare 23 st.  

 

Bifogas: 

- Dokumentation från studiebesöket på Svesol samt Seminariedagen (anteckningar plus statistik) 

- Länk till ”odla för mångfald” https://www.facebook.com/groups/odlaformangfald/  

 

Kontakt: asa_ringstrom3@hotmail.com 0737-855 240 
 

https://www.facebook.com/groups/odlaformangfald/
mailto:asa_ringstrom3@hotmail.com

