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Geografi 
 
Området ligger kustnära, ca 3 km från havsvik och 9 km från Östersjökusten. 
Höjden över havet varierar mellan 3040 m.  Enligt Sveriges geologiska undersökning är hela 
området av jordart kallt berg och/eller tunt eller osammanhängande jordtäcke. 
http://www.sgu.se/kartvisare/kartvisarejordarter1miljonsv.html 

Orienteringsskarta  

 
 
 

 

  



Historik 
 
Området omnämns som #52 på karta från 1779, det vara då en 7,5 kappland (1156 m2) god jord 
av 1:a graden samt 8 tunnland berg och beteskullar. För ca 70 år sedan fanns potatisodling i den 
mindre, sandigare, biten vid körsbärsträdet. För ca 30 års sedan var den fotbollsplan några år. I 
huvudsak har den alltid varit bete, av mjölkkor och numer hästar. 

Historisk karta 

 
 
Byn Snörum ligger vid Trillinvägen, vägen till gästgivargården Trillin i Loftahammar i Västerviks 
kommun. Det är mindre än 4 km till Östergötlandslän. Byn har historia som följas i olika arkiv 
tillbaka till år 1460 då Ödghe Ingolfsson köper 24 alnar (24*59,4 cm=14,256 m !?!). Den släkten 
finns sedan hela tiden på gård i Snörum. Byn har genom tiderna haft mellan 18 olika gårdar. 
(Klart spännande att föreställa sig vad de hade och inte hade vid den tidpunkten.) 
 

 

  



Nuläge, bakgrund och kartor  
Den plats där vi vill skapa Snörums Biträdgård ägs av Johan Melin och hans bror. Det är en 
utarrenderad del av en mycket större tomt som mestadels används till skogsbruk.  Eftersom den 
ligger nära boningshuset och inte uppfyller sin fulla potential var det tänkt att använda det till ett 
lämplig permakultur projekt. Tomten är ca 2000 kvadrat med möjlighet till utökning. Marken tillhör 
gården och ligger tvärsöver vägen från bostadshus och ladugård.  

Bykarta:  

 
(Siffror 1-6 hänvisar till bilder nedan, från vänster till höger, övre och nedre rad.) 

 
 I dag är den främst betesmark och uppställningsplats för bikupor. Snörum präglas av havsklimat 
det vill säga att somrarna är något svalare, vintrarna mildare och höst och vår något längre. 
Luftfuktigheten är högre, men är ganska regnfattig. 
Marken består av två mindre bergområden och en lägre liggande äng/ gräsmark där emellan. 
Bergets sluttning ner mot ängen är som mest ca 1,52 meter på vardera sida. Också 
gräsmarken sluttar och har en höjdskillnad på 3.20m från norr till söder. Marken ligger skyddat i 
sänkan och det kommer in mycket sol och värme under sommarhalvåret. Se solsektorkarta 
nedan. Värmen lagras också i berget och vi tänker att man kan nyttja strålningsvärmen för att 
jämna ut temperatur skillnader.  
Det finns också risk för frostfickor vid bergskanterna som vi får ha i åtanke. Platsen är ganska 
vindskyddad, det är främst nordanvinden som drar ner från norr som vi behöver skydda platsen 
ifrån. 
 



 

Sektorkarta: 

 
 



Solsektor: under året 

 
 
Jäms med ängen ligger ett dike som när vi var där i mars innehöll vatten. Hur mycket vatten som 
passerar under säsongen är svårt att säga. Jordlagret är grunt på ängen och mullhalten är 
ganska låg. Främst är det sandjord med mycket grus och sten. Uppe på berget är det berghäll 
och tunnare jord lager. Sandjorden gör området ganska torrt och bevattning blir en 
designutmaning. 
Vägen går förbi ängen men är så pass lätt trafikerad att biltrafiken inte behöver störa bin, 
trädgård eller verksamhet. I dag finns ett elstängsel som avgränsning mot vägen. Det kan vara 
bra att hitta en trevligare och mer ändamålsenlig avgränsning. 
  
   
  

PASTE; P(lants) a(nimals) s(tructures) t(ools) e(vents) 
  
P: I dag växer det mycket Tall, Asp, En och några mindre Rönnar på bergsområdena. Här finns 
också redan Hallon, Slånbär, Körsbär, Nypon, och Nässlor alla uppskattade av bin. Vid vårt 
besök i mars hade inte ängen hunnit börja grönska men vi får anta att det finns ett flertal 
grässorter, ängsblommor och örter. 
 

 



  
A: I dag finns här Bin i bikupor det är de djur som så att säga är hitflyttade av människor. Ibland 
kommer det förbi rådjur, älg och vildsvin. 

   
 
S: Marken är i stort obrukad och saknar byggnader utöver bikuporna. Det finns ett elstängsel runt 
eftersom det gått hästar här. 
  
T: På gården finns utrymme för förvaring av bikupor, ramar, honungs slungning etc. Här finns 
också toalett, kök och de faciliteter som kan behövas för eventuell kursverksamhet. Här finns 
också flertalet redskap och verktyg som kan behövas för skapandet av Biträdgården. 
  
E: I dag är aktiviteten som sker på platsen relaterad till biskötsel. 
  
Zonindelningen blir lite annorlunda eftersom platsen saknar bostadshus och andra byggnader 
som vanligen brukar vara zon1. I dags läget är zon1 vid gårdshuset och den kommande 
biträdgården ligger i zon 3 området där bikuporna står som besöks frekvent och zon 5, resten av 
området får klarar sig själv. I vår kommande design blir bikuporna utgångspunkt och zon1. 

 
 
 
 
 
   



Vision  
 
 Vår önskan är att öka platsens ekologiska värde och mångfald till nytta för bin, djur och 
människor.   
Vi vill skapa en plats där människor kan hämta kunskap/erfarenhet om bin som art.  
 

  
 Ge upplevelser av hur vår tillgång av mat skapas av samverkan mellan bin, olika växter och 
mänsklig aktivitet. Deltagande i skötsel och skördar ska vara möjlig. 
   
 Visa hur man med lågintensiv skötsel kan skapa en aktiv livsmiljö och trädgård med god 
avkastning. Långa skördeperioder ska eftersträvas för flertalet “organismer”  
   
 Skapa vackra platser där djur och människor trivs och kan öka sitt välbefinnande  
 
 
  
 
 

 
 



Målsättningar “”Smart mål”” 
S(pecifika)M(ätbara)A(ccepterade)R(ealistiska)T(idsbundna) 
 
 
 Hålla ett kupantal mellan 1025 st bisamhällen, vara av ett 20tal på avläggarestorlek som 
förnyas varje år, efter utflyttning eller försäljning. 35 st samhällen ska var undervisningskupor. 
 
 

 
 Plantera minst 20 st växter till binas, djur och människors trivsel och mat, med lågintensiv 
skötsel, inom 3 år. Minst 5 st växter ska fokuseras till skörd för ekonomis avkastning. 
 
 Underlätta tillgång för skötsel och trivsel, ett bisamhälle ska kräva högst 3 timmar/år. 
Växtskötsel ska inte överstiga 1 timmer/10 m2. 
 
 Undervisnings/kurser/upplevelser ska arrangeras och genomgöras med ca 35 st/år under 
2015 och 2016. 

 

 
 



Tidsplan  
år1 gräva dike,damm/ plantera/ visningskupa/ marknadsföra/skapa sittplats/stigar 
år2 kurser 35 per år/ utvärdering och ny plantering  
år3 skörd av växter som täcker skötselkostnad 
år5 Utveckla minst 4000 kr/kupa/år i vinst och 1000kr/kupa/år för övriga verksamheter. 
 

Utmaningar... 
Skapa en bra system för bevattning av den torra marken. 
Förstärka vindskyddet från norr och väster för att höja temperaturen och skapa skydd. 
Öka mullhalten i jorden. 
Införskaffa växter som är ger en lång blomningssäsong till nytta för bin och honungsproduktion. 
Införskaffa och pröva vilka växter och träd vars skörd också kan gå till försäljning. 
skapa en trädgård med lågintensiv skötsel 
Skapa stigar, sittplats. 
 

 

Designförslag 
 



Och hur vi har tänkt att lösa dem 
Jord luft sol vatten  
Vi försöker att på olika sätt bygga resurser. Ett är att gynna bin och deras aktiviteter eftersom 
bipopulationen på flera ställen blivit lägre eller försvunnit. Vi vill även sprida kunskap om bin och 
det arbete de gör för växter, djur och människor. Vi hoppas också gynna andra insekter och 
mikroorganismer, luft som jordboende på platsen. Vi vill bygga jord, öka mullhalten i jorden för att 
organismer och växter ska trivas. Detta gör vi genom att direkt kompostera, ev gräsklipp, döda 
grenar och annat rens läggs direkt runt växterna för att brytas ner. Till en början behöver vi 
antagligen använda oss av tex gräsklipp och gödsel från gården och byn. Eftersom vi har närhet 
till havet kan man också nyttja tång och musselskal om andan faller på. Vi tänker också odla 
gröngödslingsväxter som honungsfacelia som både stödjer bin och jord och det finns Nässlor på 
platsen som vi kan gödsla med. Framföralt tänker vi låta jordens arbetare göra sitt utan att störa 
för mycket. Kompostering och gröngödsling är ett sätt att fördröja flödena vilket är vår 
utgångspunkt även när det gäller bevattning. För att fördröja vattenelementet och få det att 
cirkulera på området leder vi om diket till en serpentin över ängen och låter det samlas i två 
mindre dammar. Är vattenmängden för liten kan vi stänga till utflödet i nerkant. På detta sätt ökar 
vi också gränszoner, ytan där element möts vilket kan skapa intressanta miljöer för insekter djur 
och växter och öka mångfalden. 
Som broms mot nordanvinden plantera vi en granhäck och mot väst finns redan tallar som 
kompletteras med Slånbär.  
Vad gäller sol och värme så är platsen redan skyddad, det skulle kunna bli frostfickor vid bergs 
kanterna, det är svårt att avgöra hur stor påverkan dessa har på planteringarna, både 
bergsidorna och diket lagrar värme som kanske kan jämna ut temperaturen något. 
Vi vill att vår plats ska vara intressant för människor bin, insekter, fåglar och mindre djur. För att 
få platsen funktionell för kursverksamhet har vi valt att göra en stig/slinga runt i trädgården ( se 
ny design karta) där deltagare kan ta del av växterna och få information både muntlig och med 
skyltar om samspelet mellan växterna och bina. Det ska också skapas sittplatser och bord vid bi 
kuporna och under det gamla körsbärsträdet. 
 Nedan kommer ni att få se tabeller på de växter som ska planteras. Vår tanke har varit att 
försöka finna växter som klarar viss torka,  och att sätta mer av de arter vi redan funnit på 
platsen som Hallon som vi vet fungerar. Vi villa ha växter som på olika sätt är ätbara för oss och 
bin, och de ska inte kräva för mycket skötsel. Det som avviker och är mer arbetskrävande är 
jordgubbar. Örter vill vi ska få växa mycket och där de trivs. På berget där det är ganska dålig 
jord tänker vi skapa en örtspiral, för att få ett blickfång och direkt närhet till örterna, här kommer vi 
antagligen vara tvungna att tillföra jord.  Vår förhoppning är att fem arter ska ge skörd för 
ekonomisk avkastning inom tre år. Vi har valt att fokusera på Hallon, Svarta vinbär, Björnbär, 
Krusbär och Gojibär men det är framför allt bin och birelaterad verksamhet som ska ge inkomst. 
I övrigt ska de ge skörd till husbehov och till matlagning vid kursverksamhet.  
Vi tänker oss att zonerna på platsen håller sig till zon 0 och 1. Zon 0  innefattar planteringarna, 
bikupor, de områden som behöver skötas varje vecka. Vi har också valt att infoga ladan och 
parkeringen i zon 0 för att vi kommer att ha redskap där samt bikupor, ramar och honungslunga. 
Zon 1 rör vi oss mindre i.  



 

Zonkarta 

Tabell: Behov/Systemkomponent/Principer 

Behov/  Systemkomponent  Principer  

Bevattning  Dike/damm, regn, luftfuktighet, 
vattenkanna 

fördröja flöden, 

vindskydd väster  slånbärsbuskar  fördröja flöden, avkastning  

Vindskydd norr  granhäck,   fördröja flöden, avkastning 

ökad mullhalt  gröngödsling, direkt 
kompostering, gräsklipp, tång, 
hästgödsel, låta maskar, 
mikroorganismer göra sitt jobb 
utan att störa,  

bygga resurser, fördröja 
flöden, biologiska 
resurser,designa bort 
arbete, avfall är en resurs 
på fel plats och se att 
lösningen finns i problemet. 

skugga  plantera träd,   fördröja flöden 

nektar  blommor, bin, insekter  Skapa avkastning, biologisk 
resurs, värdesätt 
mångfald.Bygga resurs 

Pollinering  Insektshotell+bigård  öka mångfald, skapa 
avkastning  



Förstarkt tillväxt  Näring, solen, bra jord, vatten, 
skötsel, omsorg 

bygga resurser, viktiga 
komponenter stöds av flera 
systemkomponenter 

ökad artrikedom  damm, förlängt dike dvs mer 
yta där olika element möts, 
mångfald av blommor, örter 
och buskar, bon,  

värdesätt mångfald, varje 
systemkomponent uppfyller 
flera funktioner.Bygga 
resurser, resiljens 

Samlingsplats, utsikt  Sittplats, stigar  använd sunt förnuft, 
observera 

 
 
 
Tabell över de växter vi tänker plantera                   De växter som redan finns 

   

Hallon (sommar och höst),  försäljning  Hallon 

Fläder  slånbär 

Smultron  nypon 

Jordgubbar,   körsbär  

Havtorn  nässlor 

Honungs Facelia  tall 

Solros  asp 

Gojibär, försäljning  en 

Druvor    

Svarta vinbär, försäljning   

Björnbär, försäljning   

Kungsmynta/oregano   

salvia   

timjan   

citronmeliss   

valnöt   



körbärsplommon   

krusbär försäljning   

 

Tabell: exempel på biväxter som kommer att finnas på platsen 
Nektar ger bin energi och vatten som så småningom blir honung, medan pollen förser bina med 
proteiner, fett, vitaminer och mineraler.  

 

Växt  Årstid 
det 
blommar 

Kommentar: Blommornas värde som nektar och pollen 
leverantörer markeras med siffrorna 0 – 4 . Siffran 0 
betecknar det lägsta värdet och siffran 4 det högsta 
värdet. När inget annat anges är uppgifterna hämtade 
från Bin och Biodling, Åke Hansson. 

Hassel  MarApril  Pollen 3+, låg nektar, 30% protein, Insekt och fågel vänlig + 

Sälg  MarMaj  Pollen 4+, nektar 3+, 2239% protein, honungsskörd 
100kg/hektar, Insekt och fågel vänlig+ 

Körsbär  Aprilmaj  Nektar 4+, Pollen 4+, hög protein 44%, Insekt och fågel 
vänlig+ 

Körsbärsplommon  Aprilmaj  Nektar 4+, Pollen 4+, hög protein 44%, honungsskörd 
100kg/hektar+ 

Tall skog  Maj  Ger “honungsdagg” från bladlöss och andra insekter, 
25kg/hektar, Insekt och fågel vänlig+ 

Havtorn  Maj  nektar 1+, Pollen 1+ 

maskros  majsept  4+nektar, 4+protein 

Rönnbär  MajJuni  hög 35% protein 

Jordgubbar  MajSept  Pollen 2+, nektar 1+ 

Citronmeliss  juniaug  pollen2+ nektar2+ 

Krusbär  junijuli  4+nektar 2+protein 

Hallon  JuniJuli  nektar 4+, Pollen 3+, Hög honungsskörd 200kg/hektar 

salvia  junisepte
mber 

nektar 3+ pollen2+ 

Fläder  JuniJuli   pollen1+ 



Kungsmynta  JuniAug  nektar 3+ pollen1+ 

Honungsört  JuliAug  Ger speciell honungssmak.  Hög honungsskörd 
400kg/hektar.+ 

Solros  AugSept  hög 31% protein+ 

Bocktörne/Gojibär  AugSept  pollen nektar  

 
Källor:  
Biodling Sveriges sida om växter för bin: 
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/26/1/ 
Jordbrukverkets sida om bin växter: 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.569ce0f11391ed2d0d480001832/1345203990428/Art
ikel+om+bin+och+pollinering+b.pdf 
Vilka växter är bra för insekter och djur: 
http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktabladen/14_locka_flygande.pdf 
Honungsdagg: http://kullabygdensbiodlare.net/honungsdagg.htm 
Dragväxter: http://kupan.se/?page_id=295 
 
 
 

 
Honungsört Hassel Sälg   Honungsdagg från bladluss på bl a tallskog 
 

 
Rönnbär blommor   Valnötsträd          Solros  Goji/bocktörne  Fläderchampagne 
 
 

Investeringsbudget, växtinköp 
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Växter 
A Slånbär/Fläder, utökning på plats, (redan finns och kan omskolas runt gården) 
B Kryddor, 10 st á 20 kr, Summa 200 kr 
C Nypon, (samma som slånbär) 
D Hallon, 20 st á 60 kr, Summa 1200 kr 
E Jordgubb, (samma som slånbär) 
F Smultron, (samma som slånbär) 
G Havtorn, 20 st á 50 kr, Summa 1000 kr 
H Honungsört, 2 kg st á 50 kr/kg, Summa 100 kr 
I Tranbär, 10 st á 100 kr, Summa 1000 kr 
K Druvor/Gojibär, 10 st á 150 kr, Summa 1500 kr 
L Solros, (samma som slånbär) 
M Svarta vinbär, 20 st á 80 kr, Summa 1600 kr 
N Björnbär,  
 
Träd 
1 Tall (samma som slånbär) 
2 Al (samma som slånbär) 
3 Gran (samma som slånbär) 
4 Hassel (samma som slånbär) 
5 Sälg (samma som slånbär) 
6 Körsbär, 10 st á 400 kr, Summa 4000 kr 
7 Valnöt, 4 st á 250 kr, Summa 1000 kr 
8 Rönnbär (samma som slånbär) 
 
Total: 11600 kr 
 
 
Vinster/år (efter 5års utvecklingsperiod): 
 
 Bisamhälle(honung, propolis, vax, avläggare)  4000 kr/kupa/år   
 Kurs verksamhet  400 kr/kupa/år 
 Försäljning av skörd osv  600 kr/kupa/år 
 
Total/år (om 5 samhälle): 5000 x 5  50000kr 

(om 10 samhälle): 5000 x 10  100000kr 
(om 20 samhälle): 5000 x 20  200000kr 

 
 
 



 

 


