
Våren 2023 ordnar Koloniträdgårdsförbun-
det fyra webbinarier som vi hoppas ska ge 
kunskap, nya idéer och väcka odlingslusten. 
Vi tar en närmare titt på vilka organismer 
mikrolivet i jorden består av och därefter lär 
vi oss mer om ”No Dig” – att odla utan att 
gräva. 

I en framtidsspaning tittar vi närmare på vilka utmaningar och 
möjligheter klimatförändringarna kommer att innebära för 
odlingen här i Sverige. Vi gör också en djupdykning ner i jorden 
där det myllrar av liv och får veta hur vi främja kan den biolo-
giska mångfalden där och samtidigt skapa en bördig jord.
    Länkar till webbinarierna hittar du på Koloniträdgårdsför-
bundets facebooksida, både som inlägg och evenemang, samt 
på hemsidan. De är gratis och öppna för alla. Alla webbinarier 
spelas in och kan ses i efterhand under en begränsad tid. 

Webbinarierna produceras av Koloniträdgårdsförbundet i 
samarbete med Studiefrämjandet.

Webbinarier för 
odlingsälskare

Våren 2023

ONS 25 JAN KL 18.00

Framtidsspaning:  
Odling i förändrat klimat      
Klimatförändringar kommer att 
förändra tillgångne på vatten 
samtidigt som ökade temperaturer 
förlänger odlingssäsongen. Vilka 
är möjligheterna och utmaningar-
na och hur möter vi dem?
Föredragshållare: prel Ulf Nilsson, 
trädgårdsrådgivare på Koloni-
trädgårdsförbundet.

PREL TOR 23 FEB KL 18.00

”Skadedjur, nyttodjur  
eller bara djur?”
Erik Hansson från folkbildningspro-
jektet Rikare trädgård berättar om 
några av de fascinerande småkryp 
som kan hittas i trädgården, vår 
inställning till dem och varför vi har 
mycket att vinna på att bekanta 
oss med våra minsta grannar.
Föreläsare: Erik Hansson från folk-
bildningsprojektet Rikare trädgård.

ONS 15 MAR KL 18.00

Livet i jorden    
I en matsked jord finns det mer 
organismer än befolkningen på 
jorden. Vad består mikrolivet i 
jorden av och vad exakt gör dessa 
organismer där nere i mörkret 
som är så bra? Vad är deras roll i 
växternas näringscykel? Hur kan du 
på olika sätt främja en levande och 
bördig jord? I denna djupdykning 
ner i jorden får du svar på dessa 
frågor och många fler.    
Föreläsare: Hanna Williams,  
gronom med fokus på jordhälsa.

TORS 13 APR KL 18.00

Odla utan spade 
Att odla utan att gräva är en  
metod som får allt fler anhäng-
are. Du sparar inte bara ryggen 
och miljön, utan får också stora, 
friska skördar. Lär dig om allt från 
anläggning av no-dig-bäddar och 
hur olika täckmaterial fungerar till 
hur livet under markytan beter sig 
när det får jobba i fred. 
Föreläsare: Bella Linde, frilans-
journalist och författare med 
specialintresse för odling och 
självhushållning. Odla utan spade 
är en av hennes böcker.

Vårens program:

Vad vill du veta mer om? 
Tipsa oss gärna om ämnen 
du tycker att förbundet borde  
ha ett webbinarie om.  
Mejla johanna@koloni.org.
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Följ oss  
på Facebook  
@Kolonitrad-

gardsforbundet 
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