Presentation av Riksförbundet Svensk Trädgårds visningsträdgård:
Kunskapens bro – kunskapsodling för framtida generationer
Riksförbundet Svensk Trädgårds ändamål är att främja den fritidsmässiga
trädgårdsodlingen, verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen, boendemiljön,
samt främjande av ekologisk odling. Förbundet vill väcka intresse för odling, samt
överföra värdefulla odlingskunskaper till kommande generationerna.
Varför är det så viktigt att barn och ungdomar har tillgång till odlingskunskap i framtiden?
Vi lever idag i ett samhällspolitiskt klimat i förändring, där yttre och inre påverkan kommer tvinga oss att
leva mer hållbart. Klimatförändringar påverkar odlingsförutsättningarna både globalt och nationellt. Det
innebär att matförsörjningen kommer behöva ske i större grad lokalt. Vi vill säkerställa att framtidens
trädgårdar utvecklas och att odlingskunskapen lever vidare. Kunskapen behöver förvaltas och läras ut då
kunskapen att kunna odla egen mat är livsviktig. 99 % av det vi äter kommer från jorden. 3 av 4 ätbara
grödor pollineras av insekter, såsom bin, därför är en rik biologisk mångfald viktig för vår framtid. Många
unga människor uttrycker sin oro över miljön och fler vill agera på olika sätt för att minska utsläpp och
äta mer miljövänligt och hållbart. Förbundet ger idag stöd och sprider kunskap via rådgivning och
utgivning av tidskrifter och andra medier. Utifrån aktuell kunskap och interna utredningar riktar vi
initiativ till myndigheter, företag och andra organisationer, allt detta för att vidareutveckla, främja och
förbättra fritidsodlingens villkor i landet samt föra kunskapen vidare till kommande generationer.
Idéträdgården
Mer vår idéträdgård vill vi symbolisera kunskapsöverföring mellan generationer, med barn och lärande i
fokus, för en hållbar framtid. Genom att se, smaka, dofta och känna är det lättare att ta in kunskapen.
Här kan du gå en kunskapsslinga med en tydlig START och ett MÅL på andra sidan KUNSKAPENS BRO för
såväl vuxna som barn, gärna samarbetande tillsammans. På ett lustfyllt sätt lär ni er om fotosyntesen,
vattnets, kolets och trädgårdskompostens kretslopp, eller om vad som är ok att lägga i
hushållskomposten eller inte. Läs mer om vårt projekt Odla unga Odlare på
www.tradgard.org/barntradgard.
Samarbete: Riksförbundet Svensk Trädgård och Åkersberga Trädgårdssällskap
Riksförbundet Svensk Trädgård är landets största ideella trädgårdsorganisation, med över 33 000
medlemmar och närmare 160 lokala trädgårdsföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en självklar
kunskapsbank och en mötesplats för trädgårdsintresserade. Vi främjar all trädgårdskultur, sprider
kunskap om miljövänlig odling och driver konsumentfrågor för trädgårdsodlare. Dessutom värnar vi
kunskapsöverföring mellan generationer för framtidens odlare och en hållbar odlingskultur.
www.tradgard.org
Åkersberga Trädgårdssällskap är en av Riksförbundet Svensk Trädgårds närmare 160 lokala
trädgårdsföreningar runt om i landet och verkar i Åkersberga tre mil nordost om Stockholm. Åkersberga
Trädgårdssällskap har en egen visningsträdgård på Länsmansgården och har sedan 2013 skapat en
Barnens Trädgård. Här odlar barn från skolor, förskolor m.fl. egna produkter i pallkragar. Skyltar
illustrerar kompostering, kretslopp i naturen m.m. och ger information i anslutning till äppelgång,
sädesslag, humle och bergarter. www.abts.se

