
MIDNATTSSOLENS TRÄDGÅRD 

S"#elsen Midna-ssolens trädgård vill etablera Midna-ssolens trädgård i Jokkmokk – en ark"sk 
upplevelseträdgård som följer i Linnés fotspår och sam"digt blickar framåt! 

Målet är a* utveckla en a*rak0v besöksträdgård 
kring Áj*e Fjäll- och samemuseums redan befintliga 
?ällträdgård och bäck. För a* åstadkomma en 
hållbar verksamhet på årsbasis kommer samarbeten 
kring forskning och utbildning a* etableras. Grön 
omställning, hållbar utveckling, biologisk mångfald 
och nya förutsä*ningar för odlande i norr är exempel 
på områden som är aktuella för forskning och som 
väcker stort publikt intresse. 

I trädgårdsupplevelsen ska arkitektur och design 
länka samman trädgård och natur, det tämjda och 
det vilda, och stärka Jokkmokks a*rak0onskraI som 
besöksmål.  

Midna*ssolens trädgård kommer vara öppen under 
hela året och besökaren ska mötas av element 
som eld, va*en, luI, mörker och, framför 
allt, ljus. På sommaren lyser midna*ssolen och 
under den mörka års0den sprakar norrskenet under 
kalla vinternä*er. Utbud och evenemang ska utgå 
från års0dernas växlingar och knyta an 0ll 
evenemang i trakten. 

”Det är en kunskaps- och upplevelseinnova5on 

byggd på platsens unika värden och 
förutsä=ningar.” 

Satsning kommer bidra 0ll a* stärka Sveriges 
a*rak0onskraI såväl lokalt, regionalt som na0onellt 
och interna0onellt. Vi behöver hi*a partnerskap och 
finansiering för a* de*a ska bli en arena för 
forskning och kunskapsförmedling. 

Anläggningen kommer a- bestå av sex delar: 
• Besökscentrum med café 
• Fjällträdgården – naturens flora på liten yta. Här 
planeras en utveckling av den ”vilda” 
museiträdgården 0ll en modern ?ällbotanisk 
trädgård. 
• Odlingsgränsen – köksträdgården, en pedagogisk plats för a* sprida kunskap 
• Trädgården – inspira0onsträdgårdar – trotsa växtzoner, skapa nyfikenhet och 
experimentera för a* konstruk0vt skapa en lappländsk trädgårdskultur i samverkan 
med olika aktörer såsom trädgårdsdesigners och utbildningsins0tu0oner 
• Lekplats – lek med tema från lokal natur och samekultur på barnens villkor. 
• Deltat – med spänger 0llgängliggörs e* stycke vild natur längs jokken. Det 
möjliggör en unik upplevelse där man på nära håll kan möta denna exo0ska och 
annars svår0llgängliga natur. 

Bakgrund 
Redan 2010 föddes idén om en ark0sk 
besöksträdgård i Jokkmokk. Eldsjälar inom 
Jokkmokks kommun, i föreningslivet och i 
organisa0oner drev projektet vidare och lyckades 
anlita Ulf Nord?ell, en av Sveriges mest 
välrenommerade landskapsarkitekter. En 
utvecklingsplan togs fram 2015 där Ulf Nord?ell 
utvecklade  den befintliga ?ällträdgården 0ll 
”Midna*ssolens trädgård”. 

Organisa"on och finansiering 
Projektet i kommunal regi avslutades år 2021 och 
i nuläget finns en verksamhetsorganisa0on, med 
kansli- och servicefunk0on, och en lokal 
vänförening,  som 0llsammans arbetar med a* 
föra projektet 0ll byggstart och stabil driI.   

För etableringen av Midna*ssolens trädgård krävs 
en ini0al investering. Här spelar dona0oner och 
annat privat stöd en avgörande roll. Vi välkomnar 
alla som vill hjälpa oss på vår spännande resa mot 
e* unikt besöksmål som bidrar 0ll en hållbar 
värld! 

Har du frågor eller vill du veta mer?  
Representanter för S0Ielsen Midna*ssolens 
trädgård:  
Verkställande direktör, Lena Vikström, nås via 
lena@lenavikstrom.se eller  
070 799 15 81. 

Ordföranden, Björn O Nilsson, nås via 
bjorn.nilsson@ursusinnova0on.com eller 070 218 
15 00. 

Vänföreningen: 
vanforeningen@midna*ssolenstradgard.se
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