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Odla tillsammans för gemenskap, glädje och mat 

Odling har blivit så populärt att det är fråga om en ny trend. Trädgårdsredskap och fröer är ofta 
slutsålda i butikerna och trädgårdsprogrammen i media har helt otroliga publiksiffror. Det finns 
facebokgrupper om grönsaksodling. Vad är det som sker och varför har detta som tidigare endast 
gällde en mindre grupp entusiaster – blivit så aktuellt?  
 
Intresset för att odla egen mat har ett samband med ett ökande medvetande om matens betydelse 
för hälsa och välmående, ovisshet kring matens innehåll av tillsatser av ej hälsosamma ämnen och 
insikten om brister i djurhanteringen i samband med importerad mat. Samtidigt finns en osäkerhet 
kring vår matförsörjning, insikten om att även vi i välfärdslandet Sverige är sårbara när oväntade 
situationer inträffar. Detta har pandemin lärt oss.  
 
Fråga: Har hört talas om Tillsammans-odling i flera olika sammanhang. Det låter coolt men jag vet 
inte riktigt vad det är. Hur startar vi en sådan och vad krävs för kunskaper och andra förutsättningar?  
Maria Larsson 
 
Svar: Hej Maria. Ja, det stämmer, Tillsammansodling är coolt och härligt och ger mycket skratt och 

glädje! 

Precis som namnet säger är idén med detta att arbeta tillsammans, alltså inte på egna kolonilotter 

utan på en gemensam yta. Tillsammans bestäms vad och hur det skall odlas och tillsammans görs de 

olika arbetsmomenten. Det enda som krävs är att det finns en markplätt som får användas till odling 

och att det finns ett antal personer som önskar odla tillsammans. Det är bra om någon i gruppen har 

lite odlingserfarenhet, men lärandet av varandra, det ständiga samtalet och inspiration att pröva 

nyheter är en del av glädjen. Därför är Tillsammansodling kanske främst en social aktivitet men 

produktionen av mat och blommor är viktig. 

Utöver mark och människor behövs tillgång till vatten och naturgödsel och täckmaterial (halm, 

gräsklipp, trädgårdsavfall…). Kanske behöver extra jord köpas in men själva odlingsmetoderna 

förbättrar jordens egenskaper. Det är en del av lärandet. 

I vår kommun finns nu 3 Tillsammansodlingar som på olika sätt är relaterade till föreningen 

Omställning Kungälv. Tillsammansodling kan förstås också drivas på annat sätt. I Tillsammansodling 

Bremnäs-Tofta i Lycke är temat Traditionella grödor för Bohuslän och det odlas bland annat gråärter, 

bondbönor och lin. I år ingår 9 personer i gruppen.  Kostnader och arbete delas på. 

Just nu startas ett nytt odlingsprojekt i Komarken tillsammans med de boende, Omställning Kungälv 

och kommunen.  

 I alla odlingsaktiviteter nämnda ovan är nysvenskar särskilt välkomna eftersom det är uppskattat 

med inspiration från andra kulturer om nya grödor och kunskap om odlingsmetoder för dem. Det 

svenska intresset för maträtter från andra kulturer slår igenom i odlingen. Dessutom finns det en stor 

ekonomisk utvecklingspotential i odlingen. Gråärter är redan efterfrågade av en lokal restaurang! 
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Gråärter och bondbönor i Tillsammanodlingen Bremnäs-Tofta. Foto: I.Wessel 

 

 

 

  

Tillsammans-odlare i Bremnäs-Tofta. Potatisen börjar växa. Foto: G. Almered Olsson 



Klimat – och Hållbarhetsfrågan maj 2021 
 
 

 

Tillsammansodlare med majsplantor, juli 2020. Foto. A. Persson 


