


Det finns en marknad…

• 91 % har en positiv 
inställning till mat och 
dryck från Sverige

• 55 % tittar alltid efter 
svenskt när de handlar

• Kortare transporter –
bättre för miljön

• Gynna svenska 
livsmedelsproducenter

• Bättre djurskydd 
• Trygg och säker mat

Undersökningen utförd av YouGov-17 
på uppdrag Svenskmärkning AB



Svensk fruktodling

• Totalt ca 250 odlare
• 25 000 ton frukt 

(totalt konsumtion 
110 000 ton)

• Ca 1700 ha odling
• 90 % i Skåne
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Var finns svensk frukt?



Högsta nivån svenskodlat någonsin. 
Andelen ekologiska äpplen stabiliseras.  
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Svenska äpplen
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Blad1

				Svenska äpplen		Ekologiskt

		2010		21.9		3.5

		2011		24		3

		2012		22.7		4

		2013		25.4		5.4

		2014		30		11.3

		2015		30.1		12.1

		2016		33.6		12.5







Äppelriket Österlen Ekonomisk 
Förening
• Ekonomisk förening med 93 medlemmar
• Centralpackeri i Kivik
• 5 satelitpackerier
• Producerar 13 000-16 000 ton äpple, päron, plommon
• Omsättning på frukt ca 110 milj. kr
• Rådgivning, Mognadstestar, Kyllagrar, Marknadsför, 

Säljer, Distribuerar

= samlat utbud! 



Karlskrona

Var finns vi?





Unika sorter

• Sorter lämpade för vårt 
klimat

• Ökad motståndskraft, 
starkare sorter

• Mångfald, ca 1200 sorter 
i Sverige

• Frida (Aroma x 
Amerikansk 
skorvresistent sort)



Unika sorter
• Discovery

• Aroma

• Rubinola

• Santana

• Saga

• Ingrid Marie 

• Cox Orange

• Elise 

• Frida

• Gloster

• Rubinstar



Svenska äpplen året runt från 
Äppelriket



Ekologiska äpple från sept-
februari



Svenska äpplen året runt från 
Äppelriket
• ULO lagring gör att vi kan lagra äpple året runt. 

Rummen är lufttäta och syrenivån sänks till 1%, 
vilket gör att äpplet går in i en djupare vila.



Hur lyckas man med lagring året runt?

• Yttre kvalitet
• EU regelverk, skalkvalitet, färg, storlek 

• Inre kvalitet
• Smak, arom, sötma, syra, bettupplevelsen!

• Lagringskvalitet
• Rätt mognadsgrad för inlagring. Brix, 

Fasthet, Grundfärg, Stärkelsenedbrytning, 
Smak!

• ”Shelf-life”
• Livstiden i hyllan och hos slutkonsument 

viktigt!



Mognad i Skåne
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Svenska äpplen året runt från 
Äppelriket
• ULO lagring gör att vi kan lagra äpple året runt. 

Rummen är lufttäta och syrenivån sänks till 1%, 
vilket gör att äpplet går in i en djupare vila.



Varför välja svensk frukt?

• Tradition
• Stort urval av olika sorter
• Tunnare skal
• Mer arom/smak – unik 

smak!
• Bättre balans mellan syra 

och sötma
• Konsumenten litar på 

svenska producenter
• Tillgång året runt!



Svenska äpplen vinner mark

• Svenska äpplen ökar stabilt i volym och värde!
• Svenska äpplen tar marknadsandelar från de 

utländska!
• Vi kan idag lagra äpplen året runt
• Vi kan tjäna pengar på att odla frukt i Sverige



Henrik Stridh
0414-414141
henrik@appelriket.se
www.appelriket.se


	Bildnummer 1
	Det finns en marknad…
	Svensk fruktodling
	Odling 1900 – 1940�
	Odling 1940 - 1990 
	Odling 1990- 
	Var finns svensk frukt?
	Bildnummer 8
	Äppelriket Österlen Ekonomisk Förening
	Var finns vi?
	Bildnummer 11
	Unika sorter
	Unika sorter
	Svenska äpplen året runt från Äppelriket
	Ekologiska äpple från sept-februari
	Svenska äpplen året runt från Äppelriket
	Hur lyckas man med lagring året runt?
	Mognad i Skåne
	Bildnummer 19
	Svenska äpplen året runt från Äppelriket
	Varför välja svensk frukt?
	Svenska äpplen vinner mark
	Bildnummer 23

