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Frøboksens vandring våren 2007.
Den 4. januar 2007 la to plastbokser fra Biltema, fulle av frøposer, ut på reise rundt om i det
ganske land. Idèen om omreisende frøboks fikk jeg fra et amerikansk forum. På grunn av
restriksjoner med import/eksport av frø til og fra USA, kunne jeg ikke være med der, men jeg
tok ideen med over til Hagegal og spurte om noen ville være med å prøve denne nye måten å
bytte frø på. Responsen var overveldende. Innen fristen for påmelding var ute hadde jeg en
liste med 36 navn og adresser. Opprinnelig var tanken å sende rundt 1 frøboks, men siden vi
ble så mange bestemte jeg meg for å lage 2 bokser og dele navnelista i 2. Da ble vi 18 på hver
liste og runden ville ikke ta lengre tid enn at det fortsatt var tid til å så det man byttet til seg, før
sesongen var over. Den ene frøboksen reiste i hovedsak på sør- og østlandet, mens den andre
reiste via sørlandet og vestlandet før den la kursen nordover.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var udelt positive underveis. Tydelig at det var nærmest
julaften hos enkelte når frøboksen var i postkassa om ettermiddagen. Jeg synes det var
kjempegøy å følge med på reaksjonene og følge boksene rundt om i landet.
Den mest spesielle leveransen var vel da frøboksen ble levert med ambulanse. Mottakeren
var nemlig så ivrig og utålmodig at det ble ansett som akutt. Flere benyttet også anledningen til
å samles, over berget med frøposer, til et uformellt hagegaltreff. Helt fram til de siste dagene av
reisen mottok jeg forespørsler fra brukere om å få være med. Mange angret tydeligvis på at de
ikke meldte sin interesse, når de leste deltakernes tilbakemeldinger og så hvilke forventninger
som ble gitt uttrykk for mens folk ventet på å motta frøboksen.

I første halvdel av mars var begge frøboksene tilbake i Sandefjord igjen. Begge betraktelig mer
innholdsrike enn da de ble sendt ut 2 måneder tidligere. Masse spennende frø av,
sommerblomster, stauder og grønnsaker. Jeg har plukket ut noen få poser, som jeg vil
beholde. Resten her ligget hos meg i påvente av en ny runde i høst. Jeg regner med at det blir
minst like mange deltakere på neste runde. Planen er å starte opp i oktober/november når de
fleste frø er samlet inn for sesongen. Det er selvsagt også mulig å sende med rester av frø som
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er til overs etter at du selv har sådd det du skal ha.

Erfaringer så langt
Som nevnt har tilbakemeldingene vært udelt positive og de hagegale har kost seg med
frøboksene. Mange har lagt i mye mer enn de har forsynt seg med og de fleste har antakelig
fått fornyet en del av frøbeholdningen sin for en billig penge.
Totalt vil jeg si at tiltaket med den omreisende frøboksen var en suksess, som mange har
hatt stor glede av i vintermørket. Allikevel er det nok på sin plass med noen enkle regler før vi
går i gang med ny runde til høsten. Dette skal være gøy å være med på og reglene må ikke
være av en slik karakter at folk mister motet, men jeg våger meg på å lage et regelsett som jeg
håper vil være til glede for alle deltakerne i lengden.

Regler for den omreisende frøboksen, gjeldende fra høsten 2007.
1. Frøposene bør være merket med korrekt plantenavn. Gjerne latinsk slik at plantene er
enkle å søke opp for mottakeren.
2. Alle frøposer bør merkes med avsenderens nick, slik at mottaker kan henvende seg
med eventuelle dyrkningsspørsmål.
3. Det skal brukes ziplock poser eller andre små og tette poser, slik at ikke frøene faller ut
i transporten. Kaffefilter egner seg dårlig og tar stor plass i boksen.
4. Alt frø må være skikkelig tørket og renset for frøkapsler og annet rusk.
5. Posene bør inneholde en normal porsjon frø. Ta heller hele posen framfor å sende
videre poser med bare 4-5 små frø i.
6. Ikke send med poser med gratisfrø som alle har fra før av.
7. Vær litt kritisk til hva du putter i frøboksen. Målet er en velfyllt, interessant frøboks, som
alle kan finne noe interessant i.

Originaltråden om frøboksen 2007

Tråden om

frøbokser vinteren 2007
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