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Syftet med projektet är att ta fram nya användningsområden för Österlens äldre fruktodlingar som inte längre är intressanta ur ett produktionsperspektiv. De gamla fruktodlingarna ska kartläggas och klassificeras och tre av dem kommer att användas som referensområden av Helena Edman och Fabian Mebus, som driver projektet i Levande Landskaps regi.
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Duo vill väcka nytt liv i de
gamla äppelodlingarna
Målet är att väcka nytt liv
i Österlens gamla äppel
odlingar. På vilket sätt?
Ja, det är precis det som
det nystartade Leader
projektet handlar om.
ÖSTERLEN. Idéerna om
nya användningsområden
för de gamla äppelodling
arna är många.
När ÖM stämt träff för
att få veta mer om projek
tet hittar vi duon Helena
Edman, landskapsingen
jör, och Fabian Mebus, bio
log, i full färd med att be
skära två rader äppelträd i
en gammal odling i Vik.
Det treåriga Leaderpro
jektet startade i februari,
ett halvår försenat efter
som handläggningen av
projektansökan drog ut på
tiden.
– Därför kommer vi inte
att hinna med så mycket
beskärningsarbete i od
lingarna det första året
som vi hade hoppats på.
Snart sätter savstigning,

knoppning och inte minst
fåglarnas häckning stopp
för det, konstaterar Helena
som driver projektet till
sammans med sambon
Fabian i deras gemen
samma företag Levande
Landskap.
Som tur är finns det gott
om andra trådar för duon
att nysta i. Projektet med
namnet ”Nytt liv i Öster
lens gamla äppellundar –
för natur och människor”
handlar om precis vad det
låter.
– Vi vill ta fram förslag
på nya användningsom
råden för de äldre fruktod
lingar som inte längre är
intressanta att sköta ur ett
produktionsperspektiv, men
som är ett viktigt kulturarv
och som har ett stort värde
för den biologiska mång
falden, förklarar Fabian.
En del av arbetet hand
lar om kartläggning och
klassificering av de gamla
fruktodlingarna på Öster
len.

Helena Edman och Fabian Mebus vill skapa intresse för Österlens gamla fruktodlingar.

– Därför kommer vi att
traska runt mycket ute i de
gamla odlingarna under
våren och sommaren.
Projektet har redan
väckt positiva reaktioner.
– Många markägare
uppskattar möjligheten
att få sin odling invente
rad och vi kommer dess
utom att kunna erbjuda ett
trettiotal av dem individu
ell rådgivning om hur od

lingarna kan brukas så att
värdena bibehålls och ut
vecklas. Inte sällan har
markägaren övertagit eller
köpt en odling utan tidig
are erfarenhet och kun
nande, därför är kunskaps
förmedling en viktig del av
projektet.
Tre fruktodlingar i om
rådet kommer att använ
das som referensområden.
– Vi har tagit oss an en

odling i Baskemölla, en i
Vik och en vid Ravlunda.
Där kommer vi att restau
rera gamla träd och prova
några olika idéer, exem
pelvis slåtter och gräs
bränning, och ta fram
kostnadsschabloner.
Att Österlens gamla
äppelodlingar är värda be
sväret är Helena och Fabian
övertygade om.
– Dagens moderna äppel
odlingar ser helt annor
lunda ut. Där är träden
planterade för att ge maxi
mal avkastning under en
begränsad tid. De gamla
odlingarna är skapade för
att finnas länge. Det är ett
kulturarv på väg att för
svinna. Hur vi bäst kan
förvalta dem utifrån hur
vår värld ser ut idag är en
viktig fråga, säger Helena.
En annan viktig aspekt
är den biologiska mång
falden.
– En väl omskött
gammal äppelodling kan
attrahera massor av olika

arter, poängterar Fabian.
Målet är att skapa både
biologiskt rika och, för
människan, attraktiva
miljöer.
– Målbilden kommer att
variera för de olika om
rådena.
Åtgärdsförslagen tas
fram i syfte att gynna såväl
markägare, boende och
entreprenörer som kan
bidra till att utveckla tur
ismen och stärka Österlen
som varumärke.
Helena och Fabian har
nyligen själva flyttat till
Österlen.
– Vi har flyttat hit från
Gotland där vi drev en
gård med skog, ängsmark
och djur, berättar Helena.
Nu bor vi tillfälligt i en
villa i Sankt Olof tills vi
hittar en gård på Österlen
där vi kan driva ett små
skaligt jordbruk parallellt
med projektarbetet.
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