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Här är festivalen som satsar vidare – trots ”allt”!

I januari brann de flesta ägodelarna tillhörande gården upp. Sedan kom en för alla 
påfrestande pandemitid, som vi fortfarande befinner oss i. Trots detta - här finns 
festivalen som satsar i år! För trettonde året i rad: Mossagårdsfestivalen 2020!

På Mossagården har man noga och länge funderat på hur man kan arrangera ett event på ett så 
smittspridningssäkert sätt som möjligt. Så man satsar på ett picknickcafé i det gröna, med 
tillhörande aktiviteter som rör sig utanför kriterierna för allmän sammankomst. Och musiken i 
LADAN - som lagom till festivalen återbyggts med väggar av hampakalk, en teknik som ännu så 
länge är ganska ny inom Sverige, kommer förmodligen att få det nylagda taket att lyfta. 

- För att bygga väggarna till ladan tar vi in ett italienskt proffsteam, men denna teknik önskar
vi att vidareutveckla mycket på Mossagården framöver. Här på gården kretsar egentligen 
allt vi gör kring miljö, hälsa och naturen och vi kan inte komma på någon växt som gynnar 
alla dessa områden såsom hampan, berättar Ebba-Maria Olson, festivalgeneral.

Teamet bakom Mossagårdsfestivalen är otroligt stolta över att kunna genomföra en festival också
i år. Man har länge vurmat mycket för sitt naturdedikerade festivalkoncept, velat utveckla det mer
och årets festival kan leda till nya idéer och konstellationer som kan gagna det fortsatta 
utvecklingsarbetet kommande år. Ett år som i år är det också viktigt att klimatomställningsfrågan 
får fortleva och det finns utställande företag och förstås även ekologisk mat och dryck till alla 
matintresserade.  

Mossagårdsfestivalen arrangeras i år med en gräns om 50 besökare till musik- och 
föreläsningsscenen. Picnickcaféet rör sig däremot utanför kriterierna för allmän sammankomst. 
Årets festivaldatum är 28-30:e augusti.  

Mossagården ligger vackert placerad, mitt i naturen. På fälten som omgärdar Mossagården växer 
ett 20-tal olika sorters grödor i olika former och färger såsom kål, potatis och hampa. Med den 
ekologiska mötesplatsen i nya LADAN är ambitionen att skapa en miljövänlig mötesplats med 
möjlighet till vidare produktförädling, events, café, matservering, föreläsningar, butik, workshops,
konferens och naturupplevelser.
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Mossagården – en kort presentation
Mossagården i Veberöd är en kringbyggd skånelänga byggd år 1811, men Mossagården är också ett företag
där navet i verksamheten kretsar kring ekologisk odling. De ekologiska odlingarna förenas med ekologisk 
e-handel, prenumeration på grönsakslådor, genbanksklassade djur, gårdsbutik- och trädgårdscafé, samt 
Mossagårdsfestivalen, en årlig ekologisk musik- och upplevelsefestival för hela familjen. 
Mossagårdsfestivalen har lett till att fler kulturella inslag planeras på gården i ett led av kultur möter natur 
på Mossagården. www.mossagarden.se, www.mossagardsfestivalen.se.
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