Källdalens Trädgårdar – ett företag i tiden
En plats för smak och en ny generation konsumenter

D en snirkliga grusvägen till
Källdalen går genom ett sagolikt och
böljande landskap, mellan lummiga
hagar och under imponerande träd
kronor. I närheten av Sibbarp i
Halland har John Söderberg och
Susanne Lundberg funnit sitt para
dis på jorden. Här driver de Käll
dalens Trädgårdar, ett småskaligt
trädgårdsföretag som odlar ekolo
giska grönsaker och kryddor.
Söker rätt sortiment
Källdalens Trädgårdar har varit i
produktion de senaste två-tre åren,
och på allvar sedan förra året. Här är
240 m2 växthus och en köksträd
gård på ca 2500 m2 för allt från to
mater till en mångfald av spännande
sallatssorter och aromatiska kryd
dor.
– Kvalitet, variation och smak är
vår viktigaste drivkraft för att odla,
berättar Susanne.
Och variation är verkligen Käll
dalens melodi för tillfället. Susanne
och John har många olika sorters
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grönsaker och kryddor i produktion
och testar sig fram i sortimentet.
– Vi tycker att det är så roligt att
odla! Men vi kommer att bli smalare
i sortimentet framöver och hitta
några säkra kort som går hem hos
konsumenterna, berättar Susanne.
Och visst går det lilla företaget
hem; alla grönsaker som odlas går åt
och likaså kryddorna säljer bra.
Även om folk måste lära sig att äta
mer kryddor, tycker John.
– Tomaterna säljer slut på en
gång! Vi har precis byggt färdigt
växthuset men vill redan utöka.
Flyttat växthus
Det vackra växthuset byggdes ur
sprungligen 1978 och var på den
tiden del av en handelsträdgård i
Västerfärnebo, ca 3 mil norr om
Västerås. Det monterades ner och
fick ett nytt liv i Källdalen 1998.
Då byggdes det om på en stabil
grund, fick nytt glas samt komplet
terande aluminiumprofiler. Dess
utom byggde John och Susanne till

merlandet

- merox prODUKTER TILL HELA LANDET
I vår nya web-butik

www.merlandet.se
har vi samlat våra produkter för
Dig som lantbrukare, men även
villaägaren kan göra fynd här!
Du får enkelt och snabbt
produktinformation och priser
”fritt levererat”!
SE-Eko-01

Sortimentet kryddor är stort, men det ska krympa när det visat sig vad
det är kunderna köper mest.

BESTÄLL NU! FÖR DIREKT
LEVERANS HEM TILL GÅRDEN:
s - KALK - mineralrik silikatkalk
- ett KRAV-märkt effektivt kalkoch vitaliseringsmedel.
s !--/.)5-35,FAT - effektiv
borttagning av mossa. Gödselmedel - svavel och kväve.

Cement och betong med gott
skydd mot syra!
s -%2/,)4 – en vältbetong
perfekt till gödselplattor, plansilos
s -%2)4  – ett tillsatsmtrl till
betong - skydd mot syraangrepp.
3TABILISERING AV LERA VALLGATOr
HAGAR OCH TILL GRUSVÊGAR
s (94434%. – det bästa materialet för grusvägar!
s PADDEX – för vallgator, hagar,
grusplaner ridbanor mm.
Växthuset stod tidigare på en handelsträdgård i Västerfärnebo
och har nu i renoverat skick fått ett nytt liv på Källdalen.
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Källdalens Trädgårdar
ett extra rum som barnkammare åt
småplantor. Först 2011 stod växthu
set klart – som ett 240 m² stort kall
växthus med kompletterande värme
från en vedpanna med varmluft.
– Vi odlar i det från mars till no
vember. På våren drar vi upp grön
saksplantor och kryddor för utplan
tering på friland och till försäljning i
kruka eller som pluggplantor. Under
sommaren och hösten fortsätter vi
att odla kryddor på bord i ena halv
an av växthuset och i den andra
halvan, där det finns jordbäddar,
odlar vi tomater.

Läge för nyföretagande
Förra året blev John och Susanne
medlemmar i Ekologiska Lantbruk
arna och i slutet av maj i år utgjorde
Källdalens Trädgårdar mötesplats
för Hallanddistriktets styrelsemöte.
– Att kunna sitta här på Källdalen
år 2012 och prata om ekologisk pro
duktion på det här viset är en dröm
som blivit sann, säger John.
Så såg Sverige inte ut 1974 då
John köpte gården.
– Då började vi odla ekologiska
grönsaker, men bara för självhushåll,
berättar John. På den tiden provade
vi också att odla för försäljning men
det fanns inte samma tillgång till
kvalificerad rådgivning och företags
utveckling som det finns idag. Det är
viktigt för oss med den lokala för
ankringen och vi är mycket glada för
den positiva andan i samhället runt
omkring oss.
Bara för kobönder?
Vad gäller Ekologiska Lantbrukarna
kände John och Susanne först att det
nog var en förening mer inriktad på
jordbruk snarare än grönsaksodling.
– Men vi ville hitta ett nätverk
med ekoproducenter och tänkte att
man ju faktiskt inte behöver göra
samma sak. Och vi har fått ett så
positivt bemötande i föreningen,
berättar Susanne.
Däremot skulle de gärna önska
sig mer kontakt med andra som od
lar i växthus för att kunna utbyta
erfarenheter.

– De kommer gärna hit och hand
lar sina grönsaker och kryddor di
rekt av oss. Särskilt unga familjer
med barn uppskattar att komma hit,
det blir en kul utflykt, berättar
Susanne.
Utöver direktförsäljningen på går
den är Källdalens Trädgårdar med
på Bondens Egen Marknad i
Halmstad. I år ska Susanne och John
även börja med försäljning i lådsys
tem där konsumenterna själva kan
hämta sina lådor på olika utläm
ningsställen. Men distributionen och
kylkedjan är stora utmaningar.
– Grönsaker och kryddor är
färskvaror och det är svårt att levere
ra dem i det skick som de befann sig
i på växtplatsen. Därför är det så
tacksamt när kunderna kommer di
rekt ut till gården för att handla, me
nar John.
Rehab på gård
Utöver visionerna om utökade od
lingsmöjligheter och viss förädling
på gården har Susanne planer på att
bedriva grön rehabilitering. Susanne
är i grunden sjuksköterska med ut
bildning inom trädgård och träd
gårdsterapi. I samarbete med en an
nan sjuksköterska som också har en
gård, startar hon upp en verksamhet
i september. Och platsen lämpar sig
verkligen för återhämtning,
Källdalens utsökta omgivningar ger
ro i själen. Men var sak har sin tid.
– Just nu vill jag ha fokus på träd
gården och odlingen, säger Susanne
och tittar ut över den försommar
gröna köksträdgården och det prun
kande växthuset.
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Man drar även upp plantor för utplantering på friland och
till försäljning i kruka eller som pluggplantor.

Ny konsumentgeneration
Susanne och John märker av intresse
från en ny generation konsumenter
med efterfrågan på ekologiska pro
dukter.

PAULA CEDERBERG,
text & foto

MOBIL VÄXTODLING!
Dataväxt Mobile låter dig sköta din växtodlingsdokumentation direkt i fält från din iOS- (iPhone/iPad) eller
Android-baserade enhet. Läs mer på www.datavaxt.se

hedåkers säteri 3, 467 95 grästorp
tel 0514-65 02 00. info@datavaxt.sewww.datavaxt.se
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Hallå,
ny medlem
i Skåne!
Nils-Erik Eriksson, driver smågrisproduktion i
Munka Ljungby i Skåne. Där finns 100 suggor
och 35 ha spannmål, åkerböna och vall.
Gården har gått från konventionell via EU–
ekologisk drift 2009 till att nu vara KRAV-cer
tifierad. Ellekärr ligger mitt bland stora konven
tionella växtodlingsgårdar.
Till hösten startar Susanne ännu en verksamhet på gården med utgångspunkt i
sin yrkesutbildning som sjuksköterska - planen är att det ska bli grön rehab på
Källdalen.

– Växtodlingen var svårast att lägg om, men nu
går det bra. Häromdagen stannade en granne
för att titta på hur ogräsharvning funkade. Det
känns bra nu när det mesta ifrågasättandet lagt

Ekocertifierad gård till salu
13 ha mellan Laholm och Våxtorp.
Sandig mo med godmullhalt, vattendamm
m kräftor. Bostadshus m två lägenheter,
flexibla ekonomibyggnader.
Ring 070-551 21 45
för närmare upplysningar

sig. Alla ser att det fungerar och att det till och
med kan vara lönsamt.
- Hur känns det att vara medlem i Ekologiska
Lantbrukarna?
– Det lönar sig. Ingen annan organisation lyfter
ekofrågorna på samma sätt. Tidningen är bra.
Får man önska något så är det fler gårdsrepor
tage.
EVA HAGSTRÖM
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