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En svensk trädgårdsnäring växer fram 
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Den svenska trädgårdsodlingens tidiga historia har på ett förnämligt sätt beskrivits av 
nuvarande chefen för Akademiens bibliotek, Yvonne Olrog Hedvall. Hon har i Akademi
en tidskrift under titeln ,.Några anteckningar kring biblioteket!> vid Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien utställning av vensk trädgårdslitteratur våren 1982» i tre deluppsat-
er presenterat intressant litteratur och vad denna litteratur berättar om svensk trädgårds

odling från klosterträdgård till 1600-talets trädgårdsanläggningar över trädgård i 1700-talet 
Stockholm fram till Svenska trädgårdsföreningen och 1800-talets trädgårdsskötsel (Olrog 
Hedvall, 1983). Dessa uppsatser ger en god överblick av utvecklingen och vilka personer, 
som framför allt bidrog till densamma. Med hänvisning till ovanstående kan den historiska 
bakgrunden här göras mycket kort. 

KORTFATTAD TILLBAKABLICK 

Klostren och de s trädgårdar spelade under medeltiden en viktig roll för spridandet av 
kunskaper om trädgårdsodling. Efter reformationen övertogs denna roll av godsen och de 
större gårdarna, som kring sina slott och herrgårdsbyggnader anlade parker där även frukt, 
bär och grönsaker odlades. Herrgårdarna behöll sedan denna viktiga roll för trädgårds
odlingen utveckling ända in på 1900-talet. 

Hur trädgårdsodlingen tedde sig i de oskiftade byarna före 1800-talet är något o!>äkert, 
men troligen fanns det i allmänhet i anslutning till de tätt liggande gårdarna små nytto
trädgårdar, s. k. kål-, fruktträd-, humle- och örtagårdar. Att det fanns tillgång till många 
slags trädgårdsväxter framgår av t. ex. Linnes resor under 1740-talet. Han berättar dock 
sällan något om byarnas odlingar utan beskriver i första hand herrgårdarnas, städernas och 
i vissa fall prästgårdarnas planteringar. 

Genom enskiftet i början på 1800-talet fick de enskilda gårdarna möjlighet att planera 
trädgårdar i anslutning till sina nyuppförda bostadshus. Att detta ej kom i första hand är 
för tåeligt. De nya ägornas ekonomiska utnyttjande. nybyggnadsbehov. dikning m. m. var 
viktigare uppgifter. 

De vid denna tid stiftade hushållningssällskapen gjorde stora insatser för att stimulera till 
ökad trädgårdsodling. Även den nyinstiftade Kungl. Lantbruksakademien arbetade för 
detta. Ett av problemen var att få fram lämpligt växtmaterial. Vissa herrgårdar hade 
plantskolor, om betydde mycket för den närmaste traktens behov. Så småningom bilda
des trädgårdsföreninga r. som anlade egna plantskolor och som uppmuntade till att fler 
påbörjade . 

Ett tecken på ökat trädgå rdsintresse är tillkomsten av de första trädgårdsskolorna. 
Bergianska Trädgårdsskolan leder sitt ursprung från en donation av P. J . Bergius och 
antog sina första lä rlingar redan 179 I. Kungl. Lantbruksakademien Experimentalfält, som 
anlades på norra Djurgården i Stockholm, hade övertagits av Akademien 1816, och fick så 
småningom sin trädgå rdsutformning. En trädgårdsmästare anställdes 1827 och efterhand 
började undervisning bedrivas. Under 1850- och 1860-talet startades trädgårdssko lor på 
flera platser i landet i anslutning till större gårdars trädgärdsföretag. De upphörde i 
allmänhet efter några 10-tal år. Välkända skolor som verkade en längre tid är bl. a. 
Härnösands, Rosendals och Adelsnäs Trädgårdsskola. Den sistnämnda började sin verk
samhet 1901. Malmöhus läns trädgårdsskola i Alnarp började sin verksamhet 1876. Alnarp 
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Fig. I . Alnarp fick trädgårdsskola 1876. I dag är högre utbildning samt forsknings- och försöksverk
samhet på trädgårdsområdet vid Sveriges Lantbruksuniversitet förlagt till Alnarp. 

blev mycket snart Sveriges ledande utbildningscent rum på trädgårdsområdet och har 
betytt mycket för denna närings utveckling. 

Statsmakternas tidiga intresse för trädgårdsodling framgår bl. a. av att 1842 års folksko
lestadga föreskrev att folkskollärarna hade i uppgift att undervisa i trädgårdsskötsel. 
Seminarierna utrustades med undervisningsträdgårdar, ofta på initiativ av hu hållnings
sällskapen, och hade anställda trädgårdsmästare. 

Alla dessa initiativ för ökad trädgårdsodling gav efterhand resultat. Intresset steg och på 
de flesta lantgårdar, liksom i städernas villatomter, blev vackra och välskötta trädgårdar 
en vanlig syn. De husbehovsodlingar av grönsaker, frukt och bär, som här förekom, 
betydde mycket för folkhushåll och folkhälsa. 

EN TRÄDGÅRDS ÄRING VÄXER FRAM 

Av denna korta historik framgår att trädgårdsodling i mer eller mindre utvecklad form 
förekommit mycket länge i vårt land . En kommersiell trädgårdsnäring i egentlig mening 
torde dock ej ha förekommit förrän i mitten av 1800-tale t. Vid denna tid hade städer och 
tätorter vuxit så att befolkningens behov av trädgårdsprodukter ej kunde täckas genom 
egen odling. Samtidigt hade köpkraften ökat. Torghandel med varor från närbelägna 
trädgårdsmästerier , oftast i anslutning till gods och herrgårdar, började bli vanlig. En mera 
självständig trädgårdsnäring hade emellertid börjat utvecklas , bl. a. genom att många av de 
större gårdarnas trädgårdar arrenderades av trädgårdsmästare. Samtidigt förekom e nstaka 
trädgårdsmästare med egen inköpt mark. 

En viktig faktor i utvecklingen var järnvägarnas tillkomst i slutet av 1800-talet. De 
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medförde säkra och snabba transporter. Därmed kunde trädgånlsprodukter transporteras 
långa sträckor, och man var ej enbart beroende av den lokala marknaden. De tta gav 
fördelar till de ur odlingssynpunkt bäst belägna områdena i landet. Skåne med sitt 
gynnsamma klimat och sina goda betingelser i övrigt fick en snabbt utvecklad trädgårds
näring, som även försåg tätorterna norrut med varor. Denna tätposition har Skåne sedan 
behållit. 

Vid studier av trädgård<;näringens utveckling i vårt land har man bl. a. stor glädje av ett 
par skrifter som utkom under 1930-talet. Det är »Trädgårdsskötsel» av Margare ta Moberg, 
som finns i Skrifter utgivna av de Skånska Hushållningssällskapen (Moberg, 1933). Den 
utgör en omfångsrik beskrivning av kånsk trädgårdsodling från början av 1800-talet fram 
till 1930. Det andra är »Svenska Trädgårdar• som utgavs av Esselte AB 1939 och består av 
två band, varav band I inledes med en rad översiktl iga uppsatser av o lika författare om 
svensk trädgårdsnäring med historiska tillbakablickar och utvecklingen fra m till slutet av 
1930-talet (Sonesson et al., 1939). Förutom dessa uppsatser innehåller båda banden 
biografiska uppgifter om svenska trädgårdsmästare och deras anläggningar indelat e fter 
län. 

AVSPÄRRNINGEN MEDFÖRDE Ö KAD ODLJNG 

Uppgifter frå n jordbruksräkningar. inventeringar och folkräkningar vi\ar att trädgårds
näringen i alla sina former hade en god utveckling i början av detta sekel och särskilt under 
1920- och 1930-talen. En allsidig näring växte fram, oftast med en mycket mångsidig 
produktion. Men även specialiserade företag fanns t. ex. inom växthus och fruktodling. 
Förut ältning för denna utveckling var bl. a. en uppblomstrande grossisthandel, som 
försåg de växande tätorterna med trädgårdsprodukter. 

Avspärrningen under andra värld kriget medförde en hastig utveckling av trädgårds
odlingen. Den besvärande importen försvann och efterfrågan pa wenska produkter ökade. 
Efter krigets slut tog det en viss tid innan importen från sydligare områden kom i gång. 
Detta för odlingen behagliga tillstånd upphörde emellertid efterhand som importen kom 
igång. Sedan början av 1950-talet har trädgårdsnäringen fått kämpa för att hävda sig i 
konkurrens med en öppen världsmarknad och ej sällan dumpade importpriser. De nna 
situation har tvingat fram e n effektiv och dynamisk näring, om tekniskt och avkastnings
mässigt är bland de främsta i världen. 

STATISTIKEN ÄR BRISTFÄLLJG 

Trädgårdsodlingen är en liten näring, ofta betraktad som »binäring» till jordbruket. Därför 
har den officiella statistiken nonc halerat densamma, och det är först de senaste 16 å re n vi 
lått en någorlunda säker bild av näringe ns omfattning och betydelse. Den första mera 
fullständiga trädgårdsräkningen gjordes av Statistiska Centralbyrån I 971 och nya räkning
ar har sedan gjorts 1976, 198 1 och 1984. Nästa räkning avses genomföras 1988 och omfatta 
produktion såret 1987. 

En god statistik finns över kontraktsodling av trädgard produkter till livsmedelsindustri
en . Dessa area ler sammanställes nämligen årligen av Konservväxtodla rnas Riksförbund. 
Nedan ges en överblick av svensk trädgårdsnäring under 50 är med tonvikt på de senaste 
25 åren. 

VÄXTHUSODLJNGEN 

En femtioårig tillbakablick på växthusodlingen visar en intressant och delvis dramatisk 
utveckling. Under 1930-talet skedde en snabb utbyggnad av växthusarealen, sär kilt runt 

3- 878038 



34 L. Ottosson K. Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. Suppl. 20 (1 988) 

Fig . 2. Odling i bänk var ti ll in på 1960-lalet en viktig odlingsgren . Bilden visar od ling av melon i 
bänk, som var en betydelsefull kultur i Väröbacka-trakten, norra Halland , från 1930-talet med kulmen 
under 1950- och 1960-ta let. 18000 bänkfönster fördelat på 40 odlare . I dag odlas melon i växthus. 

de större städerna Stockholm , Göteborg, Ma lmö och Helsingborg med koncentration till 
välkända orter som Hässelby, Hissingen, Kvarnby, Påarp m. fl . U nder krigsåren ökade 
arealen ytterligare . År 1943 redovisas en svensk växthusareal på 240 ha samt en lika sto r 
areal av bänkgård . Av dessa ytor låg ca häl ften i Skåne . Efter kriget fortsatte växthus
arealen a tt öka framför allt i Skåne , samtidigt som de arbetskrävande bänkodlingam a 
minskade. Under mitten av 1960-talet beräknades växthusarealen vara ca 400 ha och 
arealen bänkgård ca 100 ha. Detta stämme r väl med uppgifterna frå n SCB:s undersökning
ar 1971, 1976, 198 1 och 1984, som ger följande värde n: 4 15, 431, 354 och 337 ha, va rav 
55 % låg i Skåne oc h 44 % i Malmöhus län. 

Den minskade arealen mellan åren 1976 och 198 1 är bl. a . en följd av oljekrisen, som 
medförde att många gamla växthus revs. Denna utslagning av gamla växthus har fortsatt , 
men i stort sett ersatts av nybyggnad . Arealen bänkgård har stadigt minskat och var 198 1 
endast 16 ha för att 1984 ej alls omnämnas . 

OLJEKRISENS FÖLJDE R 

Efter avspärrningen under andra världskriget anpassade s ig växthusodlingen till låga 
oljepriser och efterhand uppvärmdes praktiskt taget alla växthus med oljee ldning. Genom 
god tillgång på billig energi var man ganska ointresserad av värmeåtgången och växthuse n 
kom att bli mycket värmekrävande. Oljekrise n under 1970-talet med dramati ka prishöj
ningar kom att kraftigt påverka odlingen. 

I hela den växthu sodlande världen påbörjades forskning för att minska energiåtgå ngen. 
Även i vårt land har energisparande åtgärder intensivt studerats. Resultatet har blivit att 
dagens växthus blivit mycke t ene rgisnåla. Detta har skett bl. a. genom tätning och värme-
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Fig. 3. Oljekrisen medförde atl många växthusföretag glltl över till koleldning . Även med del nu 
sänkta oljepriset är koleldning billigast. Bilden visar s. k. Venlohus, sammanhängande block av 
hopbyggda mindre hus. 

isolering av äldre hus. Nybyggnad sker nästan uteslutande med dubbelglas ofta med 
enkelglas i taket. Växthusen förses med isolergardiner, som dras för under natten. Många 
växthusföretag har snabbt gått över till koleldning, vilket minskar bränslekostnaden kraf
tigt och vissa utnyttjar billig el-energi som komplement. 

Växternas temperaturkrav har noggrannare studerats och detta har lett till att nattempe
raturen i många fall kunnat sänkas utan negativa följder. Alla dessa åtgärder har kraftigt 
minskat värmebehovet, som idag torde vara mindre än 50 % av vad det var före oljekrisen. 
Samtidigt har odlingsresultaten i de flesta fall förbättrats. 

TabeU I visar oljeprisets förändring (olja III , netto fritt växthusodlare i Helsingborgsom
rådet) från 1968 till 1987. Som synes har priset åter sjunkit sedan 1985. 

Tabell I 

År Pris kr/m3 Index År Pris kr/m3 Index 

1968 101 I()() 1978 486 484 

1969 93 93 1979 735 728 

1970 89 89 1980 979 974 

197 1 158 157 1981 I 389 I 381 

1972 111 11 l 1982 l 542 l 527 

1973 157 156 1983 I 662 I 646 

1974 364 362 1984 I 943 I 924 

1975 350 348 1985 2 143 2 122 

1976 384 382 1986 l 290 I 277 

1977 448 445 1987° I 089 I 078 

• T . o. m. okl. 1987. 
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Fig. 4. Gurkodling i Venlohus . Mittgång med långa sidogående rader. 

MODERN VÄXTHUSODLING 

Av den år 1984 registrerade väx thusarealen på 337 ha var 158 ha köksväxter, varav tomat 
64 ha, gurka 54 ha och sallat 32 ha. Tomat och gurka är de arealmässigt största växthuskul
turerna. Det kan därför vara intressant att något redogöra för hur dessa två kulturer 
utvecklats. 

Gurka och tomat odlas idag i stora och rymliga växthus antingen i fristående hus med 
hög takresning och 16 till 24 m bredd eller i s. k. Venlohus. De senare är av holländsk typ 
och består av hopbyggda mindre hus, som bildar s tora sammanhängande ytor. 

Fram till mitten av 1960-talet var odlingsmediet (substratet) den vanliga jorden, som 
växthuset byggts ovanpå. Denna jord har sedan förbättrats genom noggrann dränering. 
kalkning, gödsling och tillförsel av stora mä ngder organisk substans i form av naturlig 
gödsel, halm och torv. En sådan jord är oftast mycket produktiv men har sina svagheter. 
Man kan inte noggrant reglera växtnäringstillförseln. Vidare utvecklas lätt sjukdomar i 
jorden, som sedan finns kvar på djupet, även om ångning genomförs för sanering. Detta 
medförde att tekniken förä ndrades och odling på golv i avgränsade substrat prövades. Det 
var först torv , som användes och som lades i tunna bäddar på cementerade golv. Samtidigt 
utvecklades vattnings- och växtnäringsti llförseln så att droppbevattn ing med noggrann 
näringsgiva i vattnet användes. En relativt oförmultnad torv är uppbyggd av organiskt 
materia l (5-10 %) och porer (90-95 %), som ger växtrötterna mycket goda betingelser med 
lämplig tillgång på växtnäringshå llande vatten och luftfyllda porer. Torv a nvänds fort
farande mycket som odl ingssubstrat. Bl. a. har torvindustrien vidareutvecklat odlingsplat
tor av torv, som vid vallning sväller upp och ger ett bra substrat för gurka och tomat. 

Utvecklingen stannade emellertid inte med detta, sannolikt beroende på att torven som 
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Fig. 5. Tomatplantor trimmas 
från självgående arbetsplatt
form. Ett nedläggningssystem 
användes, som ger bekväm 
plockning av frukter och god 
ljustillgång för plantorna . 

ett organi kt material bl. a. påverkar kväveomsättningen i sub tratet, vilke t kan ge en 
osäker näringstillförsel. Nästa steg blev dä rför mineralullsmattor, samma material som 
används till isoleringsma teria l i byggnadsindustrien . Sådana mattor ha r nämligen e n 
sammansättning av material (5 %) och porer (95 %), som ger mycket goda be tingel er för 
växtrötterna. Mine ralulle n är helt inert, dvs. utan växtnäring och uta n j onbytande eller 
buffra nde förmåga. Substratet tjänstgör som fäste för rötte rna samt serverar i ett väl 
utvecklat porsystem växtnäring, vallen och luft som ger växten goda möjligheter att växa 
och utvecklas. Odling i mineralull förutsätter att växtnäring i en vatte nlösning, lämpligen 
genom droppbevattning, tillförs under hela odlingsperioden i väl utexperimenterade pro
portioner. Detta sker genom automatik där stamlösningar blandas med råvatten så att 
ledning tal (elektrisk ledningsförmåga) och pH-värde i den utgående näringslösningen ger 
rätta blandningsförhålla nden. Till sin hjälp har odlaren olika kontrollanalyser, dels av 
ingående och utgående näringslösning, dels av vattnet i rotzonen. Genom kemisk analys av 
blad och pressaft kan näringstills tåndet ytterligare studeras. Den trä nade odlaren iakttar 
dessutom rege lbundet sina pla ntor och kan ofta spåra om det är obalans i växtnäringstill
förseln. 

De enaste åren har andra inerta substrat kommit fram, bl. a. vissa plastmaterial, som 
har liknande egenskaper som mine ralull. De prövas i forskning och försök och kan på sikt 
visa sig speciellt lämpliga i vissa kulturer. 
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De beskrivna odlingssubstraten har för såväl gurka som tomat visat s ig ge mycket goda 
skördar, vilket givetvis är a nledningen till att de nu används i mycket stor omfattning i 
praktisk odling. 

Växternas förmåga att av koldioxid och vatten med ljusets och klorofyllets hjälp bygga 
upp organisk substans är grunden för allt högre liv på jorden. Kolsyreassimilationen är helt 
beroende av luftens innehåll av koldioxid, som bara är 0,03 % (300 ppm). I växthusodling 
är denna halt vid god ljustillgång för låg för att ge optimal tillväxt. Detta kunde forskningen 
fastställa under 1960-tale t och enarenheterna om detta har efterhand blivit alltmer klara. l 
dag används s. k. CO2-gödsling, dvs. tillsats av koldioxid i luften, i nästan alla växthus
odlingar under den ljusa delen av dygnet. Ofta höjs halten till ca 1 000 ppm, sålunda tre 
gånger så högt som i normal luft. Tillförsel av koldioxid höjer avkastningen samtidigt som 
kvaliteten på de växthusodlade produkterna förbättras. 

Moderna växthus är försedda med en avancerad klimats tyrning, som ger de olika 
kulturerna ett idealiskt klimat. Numera sker denna styrning med hjälp av datorer, som 
registrerar olika klimatfaktorer ute och inne och automatiskt styr klimatet efter i förväg 
uppgjort schema för dag- och nattemperaturer samt luftfuktighet. COi-halte n kan även 
vara kopplad på datorstyrning. 

Växtförädlingen har betytt mycket för utvecklingen av odlingen av gurka och tomat. 
Genom resistensförädl ing har t. ex. de besvärliga virusproblemen och sammetsfläcksjukan 
bemästrats i tomat. I gurka har nya s. k. fe mala typer framkommit , som ger mindre 
skötselkostnad. Genetiskt bittenria sorter har eliminerat riske n för beska frukter. Samti
digt har sorternas avkastningsförmåga höjts. 

I växthusodling av gurka och tomat ka n man också peka på lyckade exempel på 
biologisk bekämpning. Det är spinnkvalster och s. k. vita flygare, som sedan många år 
bekämpas genom rovkvalster respektive Encarsiastekeln. Intensiv forskning pågår för att 
bekämpa även andra skadedjur på biologisk väg. Genom dessa metode r kan kemisk 
bekämpning minska och ofta helt undvaras. 

PRYDNADSVÄXTER UNDER GLAS 

Ungefär hä lften av växthusareale n består idag av prydnads växter dvs . snittblommor, 
krukväxter, lökblommor och utplanteringsväxter. Redan under 1930-talet hade det utveck
lats specialiserade växthusföretag, som odlade snittblommor, i första hand nejlikor och 
rosor. Detta var mycket väletablerade kulturer fram till slutet av 1960-talet , då dessa 
odlingar utsattes för en förödande konkurrens. Produktionen minskade kraftigt på några 
år, vilket siffrorna i tabell 2 visar. 

Konkurrense n kom när det gäller nejlikor i första hand från Columbia i Sydamerika och 
för rosor från Holland och Israel. Flygtransporter kunde föra in billiga blommor på svensk 
marknad, som tog död på större delen av denna snittblomproduktion. Nejlikeodlingen ä r 
nästan helt borta men rosorna har fortfarande en betydande svensk produktion. 

l detta läge har svensk växthusodling visat sin förmåga till omställning. Ökade odlingar 
av t. ex. krukväxter och växthusgurka har, samtidigt som totala arealen minskade mellan 
1976 och 1981 , givit balans i produktionen. Överhuvud taget ä r växthusodlingen mycket 
dynamisk och följer snabbt förändringar i marknadsbild och konkurrensläge, som orsakas 
av vår öppna marknad. 

Svensk odling av prydnadsväxter i växthus är tekniskt och biologiskt väl utvecklad. 
Man tillämpar här växtfysiologiens senaste rön för att få växterna att blomma på planerade 
tider och med god kvalitet på plantor och blommor. Instrumenten är här ljuset , temperatu
ren och hormon-liknande substanser. Genom kort- och långdagsbehandling kombinerat 
med olika dag- och nattemperaturer gör man upp noggranna odlingsscheman. Dessa ger 
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Fig. 6. Växthusodlade rosor har utsatts för hård konkurrens, men fortfarande finns en ansenlig odling 
kvar. 

mycket exakt färdiga kulturer av exempelvis sådana snittblommor som krysantemum och 
krukväxter som jul tjärna och begonia när marknaden är beredd att ta emot dem. Utbudet 
av framför allt olika krukväxter har ökat mycket kraftigt de senaste åren och en fortgående 
forskningsverksamhet söker i samarbete med odlingen ständigt nytt material all föra ut på 
marknaden. Krukväxtodlingen utveckling sedan 1971 framgå.r av tabeU 3. 

För prydnadsväxter i växthus är den skånska odlingen ej lika dominerande som när det 
gäller köksväxter. Odlingen är mera spridd över landet. Sär kilt gäller detta för krysante
mum, krukväxter och utplanteringsväxter. 

ODLINGAR PÅ FRILAND 

Kontraktsodling till konservindustrin 

På 1930-talet fanns en skånsk livsmedelsindustri som sedan länge arbetat med konserve
ring av köksväxter, frukt och bär, om än i liten skala. I Kristianstad startade t. ex. en 
konservfabrik redan 1887 och Bongs i Ystad började inläggningar 1904. Bl. a. var kon
serverad sparris en viktig produkt men även bönor och ärter. På västkusten fanns flera 

Tabell 2 

Nejlikor 
Rosor 

Produktion milj. st. 

1971 

38 
58 

1976 

22 
40 

1981 

3,2 
18 

1984 

1,1 
17 

Odling ha 

1971 

27 
46 

1976 

16 
36 

1981 

2,6 
16 

1984 

0,8 
15 
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Fig. 7. Genom belysni ng med 
speciella lampor skapas ett 
ljusklimat, som med rätt dags
längd ger plantorna önskad ut
veckling. Bilden visar artificiell 
belysning i ett växthus med iso
lervävar i taket för au spara 
energi. Rullande bord ger hög ef
fektiv odlingsyta. 

fabriker, vars viktigaste inläggningar var fis kprodukter, mestadels si llkonserver, vilka på 

sommaren utnyttjade fabrikerna för grönsaks konservering. Under kriget hade dessa fabri 
ker stora problem bl. a. att få plåt till konservburkar. När gränserna öppnades igen, kunde 

moderna maskine r framförallt frå n den mera utvecklade industrie n i USA importeras. 

Tabell 3 

Produktion i milj. si 

197 ( 1976 1981 1984 

Begonia 3,9 4 ,8 6 . 1 6.6 
Krysantemum 2,7 2 ,7 2.2 3,6 
Cyklamen 1,9 1,4 1.2 1,3 
Julstjärna 3,5 4,4 4,3 4.1 
Pelargon 4.2 5,5 6.6 6,8 
Gröna växter 4.9 4 ,4 
Övriga krukväxter 10,9 12.3 10,0 10 ,6 

Totalt krukväxter 27, 1 3 1,0 35.3 37.4 
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Fig. 8. Fig. 8, 9 och 10 visar tre utvecklingsstadier av mekaniserad ärtskörd. 
Under 1940-talet importerades ärtskördemaskiner från USA. De bestod av huggare om stränglade 

och sedan kom lastare och plockade upp strängarna på lastbilar för transport till tröskstationer. Gav 
höga transportkos tnader. Bilarna hade stora problem under regnigt väder. 

I Bjuv inköpte Marabou 1941 en mindre livsmedelsfabrik, Findus, och med denna som 
utgångspunkt utvecklades snabbt en konservindustri med i första hand grönsaker som 
råvara. På 1950-talet blev Findus ett internationellt företag inriktat på export av djupfrysta 
produkter. År 1962 köptes det av den schweiziska livsmedelskoncernen Nestle. 

I Eslöv fanns sedan 1874 en kemisk-tekni!>k fabrik med inriktning på ättiksprit, som 
senare även tillverkade det antiseptiska medlet Salubrin. I slutet av 1930-talet började man 
intressera sig för ättiksinläggningar, i första hand gurka. Genom att 1939 knyta Herbert 
Felix till denna verksamhet fick man en dynamisk och kunnig person, som gav företaget 
sitt namn och fram till 1969 ledde detsamma. Felix har under åren haft många ägare, men 
tillhör nu Volvos livsmedelsföretag Provendor Food AB. 

Dessa båda företag har utvecklat sin produktion i olika riktningar. Findus har främst 
specialiserat sig på ärter, spenat och morötter, Felix på potatis, gurka och rödbetor. 
Genom kontraktsodlingar med i första hand skånska jordbrukare tillförsäkrar man sig 
råvaror av rätt kvalitet och lämpliga kvantiteter i en jämn ström, som håller fabrikerna 
igång under så lång tid som eftersträvas för ett optimalt utnyttjande. Ett förnämligt 
samarbete mellan odlare och livsmedelsindustri har utvecklats för att uppnå en idealisk 
råvarutillförsel. Odlarna är sammanslutna i föreningar, som i förhandlingar med indus trier
nas representanter fastlägger de kontraktsregler, som skall gälla. Ur bl. a. kvalitets- och 
skördesynpunkt är det nödvändigt att odlarna anpassar sig till vissa krav från fabrikernas 
sida. Ett exempel på långt gående . k. vertikal integration frå n fabrikernas sida utgör 
odlingen av ärter till konservering och djupfry!>ning. Fabriken insynar och godkänner de 
tilltänkta ärtfälten, tar jordprov för bedömning av sjukdomsinfektioner samt växtnärings
behov. I allmänhet godkänns fälten, eftersom det utvecklats en skicklig odlarkår, som 
placerar ärterna som en värdefull gröda i sin växtföljd. Fabriken lämnar gratis utsäde och 
bestämmer sort samt avgör sådag. Detta är nödvändigt för att de olika ärtfålten skall 
komma in vid rätt tidpunkt i fabrikens totala skördeprogram , som är mycke t noggrant 
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Fig. 9. I början av 1960-talet kom ärtskördetröskor, som tröskade de stränglagda ärterna på fältet. 
Urtröskade ärter transporterades till fabriken. 

planerat. Fabrike n vill ha full insyn i eventuell ogräs-, insekts- och sjukdomsbekämpning 
och bestämmer vilka preparat som får a nvända . Skördetidpunkten bestäms av fabri ken, 
om med egna maskiner helt ansvarar för skördens genomförande och de skördade 

ärternas transport till fabriken. 
Skördetekniken har rationaliserats genom en alltmer utvecklad mekanisering. Det senas

te s teget är självgående s. k. baljplockande skördetröskor med mycket stor kapacitet och 
god urtröskningsförmåga samt möj lighet att gå fram även på relativt blöta fä lt. De skånska 
lantbrukarna har haft förståelse för fabrikernas krav, som är avgörande för råvarukvalitet 
och en väl programmerad tillförsel. Genom lämplig prissättning kompe nseras odlaren , som 
oftast också uppskattar att fabriken tar så stor del av odlingsansva ret. 

År 1969 anlades en ny fabrik för djupfrysning av grönsaker och potatis i Brålanda. 
Dalsland. Företaget heter Topfrys och dess viktigaste produkt är djupfrysta ärter, vilka 
odlas och omhändertages på ungefär amma sätt som ovan beskrivits. Företaget har 
utvecklats väl och e n ny fabrik har uppförts i Lidköping. De båda fabrikerna kontrakts
odlar ca 4000 ha ärter i Ska raborgs lä n och i Dalsland och Topfrys har dessutom e n mindre 
verksamhet på Gotla nd. 

Arealen ärter till konservering och djupfrysning i vårt land har efterha nd ökat och är nu 
ca 11 000 ha. Det goda samarbetet mellan odlarorganisationer och fabri ker har gett stadga 
åt denna typ av livsmedelsindustri . När det gäller djupfrysta ärte r har utvecklingen varit 
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Fig. JO. I slutet av 1970-talet kom baljplockande ärttröskor ~om utan strängläggning tröskar ärterna 
pä fältet med god urtröskning och stor avverkning. 

Fig. I I. Frilandsgurka kan numera skördas maskinellt genom engäng~,körd . Fortfarande plockas 
dock den största areale n för hand, som bilden visar. Högre skörd och bättre kvalitet erhålles än sä 
länge vid upprepad handskörd. 

43 
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Fig. 12 . Fig. 12 och 13 visar 1940-talets och 1980-talets spenatskörd . 
Före djupfrysningens tid var spenat en stor färskmarknadsvara av primört yp. I sydvästra Skåne 

odlades mycket spenat för ko nsumtion i nordligare områden. Skörden skedde för hand . 

Fig. 13. Självgående skördemaskin för spenat med stor arbetsbredd och behållare för den skö rdade 
spenaten , som enare tömmes over i lastbil e ller traktorvagn. Användes i dag av djupfrysningsindu
strien . 
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Fig. 14. I Skaraborg odlas brytbönor 
för djupfrysning. Skörden sker maski
nellt. Hononom Christina Marmolin i 
bönfålt med modem \kördemaskin i 
bakgrunden. (Foto: I. Lundgren, Vara.) 

synnerligen gynnsam och en stor del av denna produktion exporteras - ett av de få 

exempel vi har på lönsam svensk livsmedelsexport. Även för spenat , morötter, rödbetor 
och frilandsgurkor har väl fungerande samarbetsformer mellan industri och odling utkris
talliserats. De ger industrien goda råvaror och odlarna omväxlande, intressanta och 
vanligen luckrativa grödor. 

Topfrys har sedan tio är tillbaka ca 100 ha kontraktsodling av brytbönor för djupfrys
ning. Det sker i samarbete med hushällningssällskapet i Skara, som samordnar odlingen 
och även ansvarar för den maskinella skörden. 

Under 1940- och 1950-talet fanns kontraktsodlingar av brytbönor i södra Sverige. De var 
handskördade och på grund av högt pris och osäkra skördar föredrog industrien att 
importera bönor från bl. a. Ungern. Italien och Spanien. vilket fortfarande är fallet. 

Förutom de tre ovannämnda företagen, som har kontraktsodlingar , kan även nämnas 
KF-företaget Foodia i Staffanstorp, Novia i Kristianstad samt Önosgruppen i Tollarp och 
Färjestaden. 
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Fig . 15. På Öland är matlök en viktig odling. Bilden visar ett nys kördat fält där löken ligger för 
torkning innan den förs till lagerlo kal. där den behand las i löktork för att få god kvalitet och 
lagri ngsförmåga. 

ODLING TILL FÄRSKMARKNAD 

Den största delen av fri landsodlingen av köksväxter, om man undantar konservärter. går 
till färskmarknaden . Det rör sig om ca 6000 ha i hela landet, varav e n stor del ligger i 
Skåne. De viktigaste kulturerna är morötter , vitkå l, blomkål, lök. isbergssallat och sallads
kål. Dessutom finns det en lång rad mindre kulturer, som förser svenska marknaden med 
olika slags grönsaker. De s törre kulturerna ligger ofta på välskötta jordbruk, som har 
köksväxter som s. k. specialodlingar. I de flesta fall drivs odlingarna mycket rationellt. 
Genom specialsådd eller plantering erhålles färd iga bestånd . Ogräsbekämpning sker med 
kemiska medel och många av kulturerna ka n skördas maskinellt. De mindre och oftast 
arbetskrävande kulturerna ligger vanligen på trädgårdsföretag , som kombinerar 0era 
odlingar till e n lämplig omfattning. 

Försäljningen sker genom flera kanaler. En stor de l av den skånska produktionen 
utbjudes genom auktionsförfarande vid Mäster Grön i Helsingborg, som är e n odlarägd 
organisation gemensam för ca 800 odlare. Ett av problemen med odling ti ll färskmarknad 
är den osäkra prisbilden. Marknaden är mycket känslig för tillfälliga överskott, varför 
priserna varierar. Ett gott odlingsår ger lätt stora kvantiteter på marknaden med låga priser 
som följd , medan svag ti llgång kan få priset att snabbt gå i höjden . Mäster Grön, som är 
den ledande ekonomiska föreningen på trädgårdsområdet, marknadsför oc kså växthus
grönsaker och frukt samt krukväxter och snittblommor och hade 1986 en omsättning på 
482 miljone r kronor. 

Ett välkänt odlingsområde för köksväxter är Öland. framför allt bekant för sin lökodling. 
Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter samordnar dessa odlingar frå n sina anläggningar i 
Färjestaden. En mode rn löktork har installerats. Genom noggrann torkning har kvaliteten 
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på den svenska löken förbättrats efter att på 1960-talet ha varit mycket omdiskuterad. 
Odlingen har ökat och den svenska matlöken är idag väl mottagen. Av en svensk lökareal 
på ca 750 ha odlas omkring 350 ha på Öland. Här ligger också huvudparten av vårt lands 
odling av bruna bönor samt en stor areal av jordgubbar. 

Gotland har näst efter Skåne-länen den största köksväxtarealen. Särskilt bör morots
odlingen omnämnas. På de gotländska myr- och svalsandjordarna odlas morötter av hög 
kvalitet, vilket gjort dem efterfrågade på bl. a. Stockholmsmarknaden. Därför har arealen 
de senaste 20 åren ökat till drygt 300 ha. På Gotland produceras dessutom en mängd andra 
köksväxter. Bl. a. finns en mindre odling av sparris. 

Ett känd område för morotsodling är Mellösa i Örebro län. På invallningar av Hjälmaren 
har sandiga mulljordar visat sig ge utmärkta odlingsbetingelser. Mellösa-morötter har blivit 
välkända och över 150 ha odlas nu inom området. 

De senaste åren kännetecknas av att odlingen av köksväxter ökat i mellersta och norra 
Sverige. Ekonomiska föreningar har bildats i många län och en strävan finns att förse 
marknaden med närodlade produkter. Ett län som visat stor aktivitet är Skaraborg. 
Livsmedelsindustrier inom länet (Topfrys och Dafgård) ger stadga åt odlingen , som sedan 
har utökats med försäljning till färskmarknad. Man försöker kontrollera att avsättning 
finns för vad som produceras så att överskott ej uppstår. Enligt 1984 års statistik odlades 
ca 350 ha köksväxter i Skaraborgs län, konservärter ej inräknat. Mycket tyder på att 
arealen ökat sedan dess. 

Andra intressanta områden är Östergötlands och Örebro län. I Linköping och Örebro 
finns sedan början av 1960-taJet trädgårdshallar, som samordnar odling och försäljning av 
trädgårdsprodukter. 

En intressant kultur är pepparrot. Den odlas sedan sekel~kiftet inom ett begränsat 
område i Halland med Fjärås som centrum. Odlingen utvecklades snabbt och tog under 
1920-talet över marknaden från Enköping, som var den gamla pepparrotsstaden. Under 
1930-talet odlades i Fjärås 250 ha på 500 gårdar. Export skedde till flera länder. l dag odlas 
ca 100 ha av 110 odlare. Bördiga, ganska styva jordar och hög nederbörd ger odlingen goda 
förutsättni ngar. 

Svensk köksväxtodling är genom klimatet hänvisad till s. k. tempererade grödor, vilket 
gör utbudet av produkter begränsat. Genom plasttäckning har möjligheterna ökat att dels 
förlänga säsongen, dels att odla mera värmekrävande kulturer. Frilandsgurka är t. ex. 
numera till stor del odlad under plast, vilket ger ökad odlingssäkerhet. Även om frilands
odlingen av köksväxter är ganska statisk, kan vid en tillbakablick konstateras en intressant 
utveckling. Bl.a. har nya kulturer tillkommit. Sådana är isbergssallad, som börjat odlas i 
stor skala först de senaste 15 åren, samt saJladsskåJ, som har odlats endast ca 10 år, men 
som nu är en etablerad kultur. Sockermajs för självplockning har också utvecklats de 
senaste 10 åren, och är nu utbredd i tätorternas närhet långt upp i mellansverige. Broccoli 
är en annan kultur, som de senaste åren funnits på färskmarknaden, efter att på 1950- och 
1960-talet ha kontraktsodlats i liten skala för djupfrysning. 

FRUKTODUNG 

Vid slutet av 1800-talet hade en yrkesmässig fruktodling kommit igång på många gårdar i 
södra Sverige, framför allt i Kristianstads och Malmöhus län. Odlingen hade dock många 
problem med t. ex. sortfrågor och marknadsföring. År 1900 bildades Sveriges Pomologiska 
förening, som fick mycket stor betydelse för fruktodlingens utveckling. Den indelade 
landet i fruktodlingszoner efter klimatet och gjorde upp listor över för handeln lämpliga 
sorter. Den medverkade också till bildandet av försäljningsorganisationer och förbättrad 
sortering, förpackning och marknadsföring. Fruktodlareföreningar bildades som bl. a. 
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Fig. /6. Äppelblom i Ki viksområdet. värt viktigaste fruktodlingsdistrikt. 

genomförde kurser för trädskö tare. Kunska perna o m odlingsmetodik ö kade, då det fanns 
kunniga trädskötare a tt tillgå i de flesta trakter till fromma för såväl hemträdgårdar som för 
yrkesmässig odling. 

l början av 1950-talet o rganiserade sig fruktodla rna i en rikssammanslutn ing , Sveriges 
Yrkesfruktodlares Riksförbund , SYR, vilken sedan dess fört denna närings talan. 

Den yrkesmässiga fruktodlingen i vårt land är i hög grad ko ncentrerad till Kristianstads 
län med Kivik- Simrishamn ( I 300 ha) , Villands-Vånga (700 ha) och Båstad-Förslöv (250 
ha) som viktigaste områden. Här finns drygt två tredjedelar av svensk fruktodling. 

Anledningen till denna koncentration är framför allt gynnsamma betingelser vad beträf
far klimat och jordmån. Lätta, ofta steniga och magra jordar, sena vårar , torra försomrar 
och milda höstar , ge r goda föru tsättningar för hög skörd av god kvalite t. F ruktodlingarna 
drivs som familjeföretag på små och mede lstora gårda r. 

Äpple är det he lt dominerande fruktslaget. Genom nyplantering har sortimente t mode r
niserats , varvid även nya svenska sorter från Balsgård ko mmit i odling, t. ex. Alice , Katj a 
och Arorna. De viktigaste sorterna är dock Ingrid Marie och Cox Orange. Odlingste kniken 
har efterhand ratio naliserats bl. a. genom ökad meka nisering, droppbevattning samt över
gång till tågväxande och tätplanterade träd , som förenklar plockningen och ger hög skö rd 
per ytenhet. 

Fruktodlarna är organiserade i e konomiska före ningar med egna moderna fruktlager och 
packerier . Ett gott exempel på detta är Förenade F rukt i Kivik, som bildades när Kiviks 

frukt och Kristianstads frukt år 1965 slog sig till sammans och därvid blev Sveriges stö rs ta 
fruktodlarfö rening. 

Föruto m i Krist ianstads län finn s också en stor odling i Malmö hus län (något under 500 
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Fig. 17. Modem äppelodling har lågväxande och tätplanterade träd . Läplantering och droppbevatt
ning ingår. Bilden från Orelund, Rörum, Kiviksområdet. 

ha), varför Skåne svarar för 85 % av vensk fruktodling. Gränna och Urshult är exempel på 
andra trakter där fruktodlingen har betydel e. 

Växtförädlingsanstalten Balsgå rd i Fjälkestad, Kristian tads län, tillkom 1942. Den 
tiJlhör numera organisatoriskt Sveriges Lantbruksuniversitet och är knuten till Institutio
nen för trädgårdsvetenskap i Alnarp. Den arbetar målmedvetet med växtförädling på frukt
och bärområdet och har, om tidigare nämnts, bl. a. åstadkommit goda äpplesorter, som 
nu finns i storodling. 

BÄRODLING 

Den yrkesmässiga bärodlingen omfallar jordgubbar, svarta vinbär och hallon. Även röda 
vinbär och krusbär odlas, dock i så liten skala att de ej medtagits i det senaste statisti ska 
meddela ndet. I hemträdgårdar är alla dessa bärslag mycket odlade. 

Redan vid sekelskifte t odlades jordgubbar i stor skala i Skåne. Det var i Påarps- och 
Mörarpstrakten utanför Helsingborg. De odlades för leverans med järnväg till Stockholm 
och utgjorde en väl känd primör. Under jordgubbstiden gick extratåg som samlastades vid 
ovannämnda tationer för snabba t möjliga transport till huvudstaden. Dessa odlingar, 
som nådde sin kulmen under I 930- och I 940-talen fortsatte ända in på 1950-talet, me n 
upphörde efterhand och övergick till odling i mindre skala för lokal kon umtion. 

I Finnerödja, i gränsområdet Västergötland-Närke- Värmland , utvecklades jordgubb
sodling i liten skala redan efter första världskriget. På må nga små gårdar odlades jord
gubbar till av alu. När odlingarna efterhand ökade blev inkom te n osäker på grund av 
uppköparnas starka ställning och dålig sammanhåJlning bland odlarna. År 1947 bildade en 
försäljningsorga nisation: Finnerödja Jordgubbsodlarförening. Tack vare denna förening 
kom odlingen att stabiliseras. De ursprungliga 150 odlarna ökade i antal och arealerna steg. 
Utvecklingen var gynnsam under 1950- och 1960-talet. Under 1970-talet började förening
en att köpa bär från södra Sverige och importera även frå n Belgien och Italie n. Trots att 

4- 878038 
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Fig. 18. Jordgubbar odlas över hela landet för färskmarknad. men är också en vanlig kultur för 
självplockning. 

föreningen var landets ledande på sitt område, var verksamhete n ej problemfri och 1981 
gick föreningen i konkurs. Verksamheten övergick då i bolagsform, Finnerödja Bär AB. 
Förutom jordgubbar togs även skogsbär upp till försäljning, vilket kraftigt ökade omsätt
ningen, som under några goda år i början på 1980-talet uppgick till 35 milj . kr. Ungefär 200 
jordgubbsodlare levererade bär till företaget , varav hälfte n frå n Finnerödja-området. År 
1987 gick Finnerödja Bär AB i konkurs på grund av sviktande marknad på skogsbär (bl. a. 
orsakat av Tjernobyl). Företaget är nu uppköpt av Blekinges ledande företag på jordgubbs
marknaden. En viss osäkerhet råder om framtiden för Finnerödjas jordgubbsodling j ust 
nu, men troligen kommer den nya ägaren att driva verksamhete n ungefär som tidigare. 

I Bergsjö-tra kten i Hälsingland utvecklades under 1940- och 1950-talet en gan ska stor 
jordgubbsodling, som levererade sina bär på Stockholms-marknaden. Dessa bär kom 
senare än Skånes och mellansveriges och hade därför vanl igen en god marknad. Bergsjö
jordgubbar var ett känt begrepp under denna tid. 

I trakten av Urshult fanns sedan länge jordgubbsodling i liten skala . I mitte n av 1950-
talet ökade odlingen och en bärodlarförening bildades. Arealerna ökade till 1973. Därefter 
har odlingen gått tillbaka , sannolikt på grund av bristande lönsamhet. 

Under 1940- till 1960-talet fanns kontraktsodlingar av j ordgubbar till konservindustri 
framför allt i norra Skåne och Ble kinge. Efterhand har all kontraktsodling upphört och 
industrien importerar sitt behov bl. a. från Polen och Ungern. 

I Blekinge finns idag e n stor odling av jordgubbar, som är en avknoppning av ovannämn
da kontraktsodlingar. År 1984 var arealen 202 ha. Försäljningen har vissa perioder varit 
samordnad med Finnerödja. Samordningen to rde bli ändå fastare nu sedan Finnerödjas 
och Blekinges största försä ljningsapparat har samma ägare. 

Som tidigare nämnts är Öland ett område med stor jordgubbsodl ing. Ungefär 200 ha 
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Fig. 19. Svarta vinbar skörda5 numera maskinellt. Grenarna skakas sa all bären faller av, varefter de 
samlas ihop och rensas. Odlingen har härigenom i hög grad ra1ionali\era1s. 

finns på ön. Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter har hand om försäljningen, men mycket 
går också direkt till turister. Klimatet ger tidig skörd, vilket är fördelaktigt. 

Jordgubbar är det bär, vars odling är me t jämnt fördelat över landet. Sett pa sikt har 
odlingsområden uppstått och försvunnit. Här har några intressanta odlingsområden kort
fattat behandlats. Förutom dessa kan nämnas att Norrland har en ökande odling. Pä 
Visingsö finns imponerande jordgubbsodlingar. Kristianstads län hade 1984 den tör ta 
jordgubbsarealen, 274 ha. l Malmöhus län fanns 143 ha. 

Statistiken visar att totala arealen av jordgubbar i landet stadigt ökat de senaste åren: 
I 490 ha år 1971 , I 650 ha 1976, I 830 ha 1981 och I 950 ha år 1984. En anledning till detta 
kan vara att jordgubbar mer och mer blivit en självplockningskultur. En stor del av 
skörden säljes numera genom självplock. Det finns odlingar som enbart odlas för själv
plock, men vanligt är att de första plockningarna säljes till fä.rskmarknad och att resten går 
till självplock. 

Noteras kan att jordgubbar torde vara den kultur, där odling under plast mest förekom
mer i vårt land. Genom detta förlänges skördesäsongen och mängden primörer. som ger 
högt pri , ökar. Givetvis är plast-täckning vanligast i våra tidigaste områden. 

Svarta vinbär har sedan länge odlat i hela vårt land. Den yrkesmäs iga odlingen är dock 
gan ka sen. Bären är en utmärkt råvara till sylt och saft och det var när industrier för 
tillverkning av dessa varor kom till , som odlingen ökade. De skånska konservindustrierna 
lade ut kontraktsodlingar i norra Skåne, Blekinge och Halland från 1940-talet och framåt. 
Det blev dock ingen riktig stor odling eftersom handplockningen gav en ganska dyr råvara 
och de äkta svarta vinbärsprodukterna blev dyra i handeln . Dessutom gav odlingarna 
osäkra skördar, bl. a. på grund av ofta förekommande frost i blomningen. Skånska odlingar 
finns dock fortfarande kvar. I trakten av Gränna-Huskvarna och på Vis ingsö blev resulta
tet bättre då Vätterns vatten försenar våren och buskarna ej hinner i blom förrän risken för 
vårfroster är över. Därför blev detta område ett viktigt distrikt , som fortfarande har en 

5 1 
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ansenlig odling av svarta vinbär, ca 150 ha. Det mesta är kontraktsodlat till Findus, som 
levererar vissa kvantiteter till Vin- och Spritcentralen. Även Blekinge hade länge en 
ganska stor odling , men de senaste tio åren har den nästan helt upphört. I stället har 
jo rdgubbarna , som nämnts, ökat. 

En mycket avgörande faktor för svarta vinbärsodlingens framtid var tillkomsten av 

maskiner för maskinell skörd. Detta skedde i mitten av 1970-tale t. En rad o lika sådana 
finns idag att tillgå . De bygger a lla på principen att maskinen, som gränslar över en 
tätplanterad vinbärs rad , skakar grenarna så att bären trillar av , samlas ihop och rensas 
samt förs till en behållare av något slag. Den maskinella skörden innebär en kraftig 

rationalisering och förbilligande av odlingen. Såväl små som stora maskiner finns i 
marknaden, men efterhand har stora, självgående och välutrustade maskiner kommit att 
dominera. 

En mycket intressant utveckling är svarta vinbärsodlingen i Norrland, framför a llt i 
Norrbotten. Under de senaste tio åren har Norrbotten blivit Sveriges största odlingsområ
de för dessa bär. Odlingen är delvis stödd genom staten (s . k. sysselsättning i glesbygd) och 

började utvec k.Jas 1977- 1978. Till saken hör a tt Norrland har goda betingelser för svarta 
vinbärsodling. Även här är riske n för vårfroster i blomningen I i ten. Ett lämpligt sortmate
rial finns att tillgå, delvis förädlat vid den norrländska försöksgården Öjebyn. Det gäller 
dock att förbättra o dlingste knike n genom bl. a. ra tio nell ogräsbekämpning, växtskydd och 
i övrigt noggrann skötsel av buskarna, vilket fordrar mycket kunskapsöverföring ino m ett 
nytt odlingso mråde . År 1984 hade Norrbotten 263 ha , Västerbotten 45 ha, Jä mtland 44 ha 
och Västernorrland 39 ha. År 1976 hade alla dessa län tillsammans endast ca 60 ha svarta 
vinbär. 

De senaste åren har svarta vinbär börjat odlas även i Skaraborgs lä n, som 1984 hade 95 
ha, varför detta län nu är tredje stö rsta odlingsområdet för detta bärslag efter Norrbotten 
och Gränna-Visingsö. E n intressant utveckling är att skörden numera till stor del sker 
genom ett fåtal s tora maskiner, som börjar skörda i södra Sverige i slutet av juli och sedan 
fortsätter norrut för att avs luta skörde n i Norrbotten i början av september. Detta ger ett 
högt utnyttjande av de dyra maskinerna och en låg skördekostnad. 

Att den svenska svarta vinbärsarealen ökat kraftigt framgår av fö lja nde siffror: 1976 -
325 ha , 1981 - 675 ha och 1984- 954 ha. Ökningen har medfört problem med avsättningen 
framför allt i Norrland. Ett nyuppfört musteri för råsaft och koncentrat , där bl. a. mejeri

näringen är involverad, ger hopp o m ö kad avsättning. På sikt torde detta goda och närings
rika bär finna en ökad användning , så att odlingen kan ytterligare öka. 

Den yrkesmässiga hallonodlingen är rela tivt obetydlig. Den har dock ökat något de 
senaste åre n från 32 ha 1971 till 76 ha 1984. Hallo nodlingen var större under 1940- och 
1950-talen , då kontraktsodling av hallon till industrien förekom. Hallon måste än så länge 
skördas för hand, varför det blir en dyr produkt. Dessutom är skördarna låga. Industrien 
importerar sedan länge hallon, bl. a. från Polen. 

PLANTSKOLOR 

I den tidigare nämnda skriften Svenska Trädgå rdar har C. Reimer ( 1939) ingående beskri
vit plantsko leskötseln i vårt land fram till 1930-ta le ts slut. Enligt Reimer är den svenska 
plantskoleskötselns ståndpunkt å r 1939 fullt jämbördig med utlandets. Han redogör för 

rationella arbetsmedoder, motordrivna redskap, packmaskiner, tryckta et iketter och ad
resseringsmaskiner. Han finner företagen affärsmäss igt väl skötta och varorna utbjudes på 
ett tidsenligt sätt , bl. a. genom kata loger och prislistor, so m på sina håll svällt ut till rikt 
illustrerade böcker om hundratalet sidor, innes lutna i vackra , i flerfärgstryck utförda 
omslag. 
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Fig. 20. Plantskolorna måste ha ett omfattande växtmaterial och stort sortiment, som till stor del 
köpes in från specialiserade företag. 

Reimer beskriver situationen strax före andra världskriget med gott om och billig 
arbetskraft. Plantskolorna producerade en stor del av sitt plantmaterial själva och hade 
oftast enorma sortiment. Relativt lite importerades, men vissa nyheter togs in , oftast från 

Danmark och Tyskland och ej alltid anpassat till svenskt klimat. Avspärrningen under 

kriget gjorde import omöjlig. 
Efter kriget skedde »flykten från landsbygden», dvs. städernas och tätorternas indus tri

er drog till s ig arbetskraft från landsbygden. Städerna växte och landsbygden avfolkades. 

Detta fordrade ett stort byggnadsprogram i tätorterna, vars villa- och höghusområden samt 

Tabell 4 . Areal plantskola i ha 1976, 1981 och /984 samt containerodling 

Ha Container, ha 

1976 1981 1984 1981 1984 

Rosor 48 46 43 0,6 0,9 
Prydnadsbuskar 377 173 197 8,7 11 ,8 
Fruktträd 145 145 122 0,8 1,9 

Barrväxter 79 95 7,7 10,8 

Stamträd 82 79 
Perenner 38 52 8,5 8,3 
Övrigt 312 269 284 2,8 10.7 

Totalt 965 750 793 29 44,5 
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parker och fritidsanläggningar behövde mycket växtmaterial för trädgårdar och grönområ
den. Detta innebar goda tider för plantskolorna. 

Brist på arbetskraft och ökade löner gjorde att plantskolorna efter hand blev mer 
specialiserade och förökade endast en del av sortimentet och köpte resten från andra 
skolor i Sverige eller från utla ndet. Även nu var det utifrån kommande materialet ej alltid 
anpassat till vårt lands kJimatkrav. 

Det är först de senaste 20 åren, som plantskolorna blivit mer medvetna om växtmateria
lets anpassning till svenska betingelser. Bl. a. har institutionen för trädgårdsvetenskap de 
senaste 20 åren genom odlingsförsök i olika delar av landet testat en lång rad viktiga 
plantskoleväxter för att få klarhet i vilka sorter och provinienser som passar under olika 
betingelser. Detta arbete pågår och ger efterhand betydelsefulla erfarenheter för plantsko
lorna i dess val av växtmaterial. Även idag är svenska plantskolor välskötta och rationella, 
men katalogerna är ej alltid lika tjocka och imponerande som år 1939. Arealen plantskola 
för olika växtslag samt conta inerodling 1976. 198 I och 1984 framgår av tabell 4 . 

Antalet odlare har från 1976 till 1984 minskat från 636 till 310, vilket visar att plantsko
lorna i genomsnitt blivit dubbelt så stora. 

Arealen av plantskoleprodukter var år 1984 störst i Malmöhus län med 229 ha, därefter 
Kristianstad med 156 ha. Halland hade 73 ha och Jönköpings län 44 ha. Men det finns 
plantskolor i så gott som alla delar av landet. 

UTBILDNING OCH FORSKNING 

Under de senaste 25 åren har e n kraftig utbyggnad av utbildning samt forskning och 
försöksverksamhet på trädgårdsområdet skett. Den grundläggande utbildningen har inord
nats under gymnasieskolan. Väl utrustade trädgårdsskolor med 2-åriga gymnasielinjer 
finns nu på 12 orter spridda över hela landet. På vissa av dessa skolor ges påbyggnadskur
ser, som ger kompetens till trädgårdsteknikerutbildningen i Alnarp. 

Genom en omorganisation, som skedde år 1963 , fördes den högre utbildningen samt 
forsknings- och försöksverksamheten på trädgårdsområdet till Lantbrukshögskolan, vil 
ken 1977 blev Lantbruksfakulteten vid Sveriges Lantbruksunivers itet, och förlades till 
Alnarp. Hortonomernas utbildning blev parallell med agronomernas, vilket innebar e n 5-
årig utbildning efter studentexamen på naturvetenskaplig linje. 

Statens Trädgårdsförsöks verksamhet överfördes till försöksavdelningar vid institutio
nen för trädgårdsvetenskap, där avdelningar för frukt- och bärodling, köksväxtodling och 
prydnadsväxtodling byggdes upp med professorer som chefer och ansvariga för forskning 
och utbildning samt statshortonomer, som ledare för försöksavdelningar. 

UTVECKLING OCH FRAMTIDSTRO 

E n tillbakablick på svensk trädgårdsnäring visar en mycket intressant och imponerande 
bild. Den är ej imponerande ur storlekssynpunkt utan mer genom förmågan att anpassa sig 
till en öppen marknad med obetydligt importskydd. Genom rationella odlingsmetoder med 
sikte på höga skördar och god kvalitet har man lyckats att någorlunda hålla importen 
stången trots begränsningar i klimat och höga arbetskostnader. Goda företagare har med 

hjälp av tekniska, biologiska och ekonomiska framsteg möjliggjort att en livskraftig näring 
med stark framtids tro finns kvar. Denna framtid stro får ytterligare styrka av det faktum att 
trädgårdsnäringen producerar livsmedel. som blivit mer och mer uppskattade och betydel
sefulla i en full värdig kost. Härtill kommer också blommor och a ndra miljöskapande 
växter, som har en positiv inverkan på nutidsmänniskan. 
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