
Odla på Fåfängan!
  En hälsning och en inbjudan från Odlingsnätverket

Planerade aktiviteter 2021
Tid och datum för aktiviteter meddelas vid senare tillfälle.

- Under våren/försommaren kommer vi gröngödsla 
   de marker vi tagit i bruk.  

- Under hösten kommer vi att plöja marken för de 
   tänkta odlingslotterna.

Inom LONA-projektet planeras följande aktiviteter:
- Diken ska rensas och en odlingskorridor 
   anläggas (görs med grävmaskin)

- Stenrösen kommer skapas längs med korridoren.

- Sälgar kommer att friställas

- Boplatser för insekter kommer skapas genom att  
   borra hål i död ved och stubbar

-Fröer ska samlas ihop

- En liekurs kommer att anordnas
  Liekursen kommer att arrangeras av Länsstyrelsen i samarbete 
  med   Hembygdsföreningen. Den kommer äga rum den 13:e juli. 
  Information om hur man anmäler sig och deltar kommer senare.

Vid eventuellt frågor kan ni kontakta:  Alexandra Andersson Ellis 
0739262685, Maja Hallén 0735356565  eller Åsa Engman  0702055146

Långsiktiga mål
Det finns flera långsiktiga mål för nätverket. Bland annat vill 
vi tillgängliggöra odlingsmark till de som vill odla och 
genom detta öka Holmöns självförsörjningsgrad. Vi vill 
också bidra till att hålla landskapet öppet och stärka den 
biologiska mångfalden. Nätverket strävar efter att  skapa ett 
sammanhang där de som vill kan vara med och ta del av 
eller dela sin kunskap och erfarenhet kring odling, 
brukande av marker, ekologi och biologisk mångfald.
All odling kommer att ske giftfritt. 

Under nästa år, 2022, planerar vi att starta en gemensam 
potatisodling på Fåfängan där de som vill kan vara med och 
odla för egen förtäring och där en del av skörden säljs till 
Lanthandeln. Vi ska även bereda plats för odlingslotter för 
de som vill odla andra grödor. Vi ska genomföra olika 
aktiviteter kopplade till pollinatörsprojektet.

Aktiviteter under 2020
Under 2020 fick vi beviljat ett LONA-bidrag för att skapa 
bättre förutsättningar för pollinatörer på markerna kring 
Fåfängan och söderut mot Degersjön. I stora drag innebär 
det att diken rensas och att det längs med dessa skapas 
korridorer där vi sår in nektargivande växter. 

Vi återtog marker i bruk som “legat för fäfot” i många år. För 
att bereda markerna för potatis och annan odling 
gröngödslades de med klöver, ärtor och havre. Vi sådde 
även in lite blomster. 
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