
Det yttre hotet kan gälla både eko-
nomi, energifrågor och vad vi äter. 
Man arbetar också för att se till att 
den lokala ekonomin stannar kvar 
i samhället. Den svenska Omställ-
ningsrörelsen startade 2009 och 
grundtanken man har är “För ett 
gott liv lokalt”. 

Omställning Njurunda startade 
hösten 2012 i samband med 
Framtidsveckan då man på allvar 
började fundera på att göra något 
bra i vår del av kommunen. Några 
av alla ca 40 personer som utgör 
detta nätverk började då fundera 
på detta med vår mat och då blev 
idén med att odla egna grönsaker 
ganska självklar. Att få arbeta med 
sina händer gör det hela så mycket 
mer konkret. 

Odlingsgruppen består av elva 
personer som nu i vår gjort slag 
i saken och startat en gemensam 
odling på Njurunda församlings 
reservmark vid Mjösunds be-
gravningsplats. De beslöt i ett tidigt 
skede att odla allt gemensamt och 
inte dela upp allt i odlingslotter 
vilket har både för- och nackdelar. 
Den stora fördelen är att de kan 
fördela ansvaret av skötseln och 
vattningen emellan varandra under 
sommarveckorna. 

Just vattningen är ett problem de 
stött på, Ljungan med sitt ström-
mande vatten ligger ju nära men 
det svåra är att transportera vattnet 
upp till odlingplatsen. De har fått 
stora vattendunkar till skänks från 
Akzo Nobel men allt fungerar 
inte helt tillfredsställande ännu. 
Ett annat problem de inte löst än 
är hur förvaringen av grödorna 
ska fungera på bästa sätt både i 
miljösynpunkt och rent praktiskt 
hemma hos var och en i gruppen.

Odlingen drivs nu som en studie- 
cirkel som leds av Per Jarnkvist 
från Studiefrämjandet och det 
handlar förutom odlingskunskaper 
även om folkbildning och att lära 
av varandra. De som ingår i grup-
pen har olika anledningar till sitt 
engagemang, det gäller inte bara 
ekologisk odling utan också en 
social och lokal tanke bakom det 
hela. En av grundtankarna är att 
vara med och skapa ett starkt sam-
hälle där alla som bor kan känna 
sig stolta över sin ort. 

Odlingsgruppen har fått tillgång till 
två hektar mark helt gratis av Nju-
runda församling men de använder 
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Omställningsrörelsen kommer 
ursprungligen från England och 

har som syfte att verka för att 
det egna lokala samhället ska 

bli mer motståndskraftigt 
mot yttre hot.  

idag ungefär en halv hektar så det 
finns stora utvecklingsmöjligheter 
om fler blir intresserade av att vara 
med nästa år. 100 kilo sättpotatis 
har de satt och räknar med att detta 
ska ge var och en i gruppen mer 
än de själva behöver. Att odla egen 
potatis eller köpa ekologiskt odlad 
potatis är angeläget då potatis är en 
av de mest besprutade grödorna vi 
har i handeln idag. 

Förutom att gruppen samlas varje 
vecka för att plantera, rensa ogräs 
och lära av varandra kommer de 
att göra ett studiebesök hos Perma-
kulturs Växthuset i Söderhamn för 
att se hur de arbetar. ”Växhusets 
Ekocentrum är ett ekologiskt dem-
onstrations- och utvecklingsprojekt 
i Söderhamns kommun ”  kan man 
läsa på deras hemsida  
www.vaxthuset.se . 

Under Framtidsveckan nu i höst har 
de planerat en Öppen trädgård där 
de kommer att visa upp sina grödor 
och även ha en del andra aktiviteter. 
De planerar också att ha föreläs-
ningar under hösten och berätta om 
sina erfarenheter.

Per Jarnkvist berättar om projektet
och även medarbetar till  

boken här nedan

En häst och en harv har varit till 
stor hjälp i att bereda marken

Fakta Omställning Sverige

Riksorganisationen  
Hela Sverige ska leva är huvud-
man för Omställning Sverige.
 
Vill stödja lokal utveckling för 
ett hållbart samhälle.

Ca 5000 lokala utvecklings-
grupper och ca 40 medlemsor-
ganisationer som delar värder-
ingarna.

Ideell förening som bildades 
1989.

Läs mer på  
www.omstallningsverige.se 
www.transitionsweden.se

Bondbönorna trivs bra i solen.

Det enda som är kvar av bär-
buskarna är groparna i marken

Susanne Eklund i rensartagen, 
en av entusiasterna i gruppen

En tråkig erfarenhet de redan 
fått är att de tre bärbuskarna de 
planterat blivit stulna redan dagen 
efter planteringen. Så nu är de lite 
fundersamma över hur det ska gå i 
sommar, ifall grönsakerna får vara 
ifred eller inte. 


