
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 

 
Frukt och bär på den svenska marknaden – 
gott, nyttigt och lönsamt  
 

Tid Torsdag 11 september, kl 10.00–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

Plats På Hallongården med samling kl 10. Jordbruksavdelningens sammanträde och 

sammankomst hålls på SLU Alnarp, Slottet, Stora Sessionssalen. 

Anmälan Akademisammankomst för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna. Anmälan senast 

den 4 september via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se. Anmälan via samma 

länk till förmiddagens exkursion och lunch på Hallongården. Anmälan också till 

Jordbruksavdelningen sammanträde kl. 13.00–15.00 (endast Jordbruksavdelningens 

ledamöter). 

Frågor Innehåll: Magnus J Stark, magnus.stark@ksla.se, tel. 08-54 54 77 24 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12 

  

 Sammankomsten finansieras med stöd av Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans fond. 

 

 

Frukt och bär kan odlas i hela landet och kan ofta vara lönsamma alternativ till den söker en annan 

väg att gå än att bara tänka stort i antal hektar och hellre vill se på värdet per hektar. En äppel-

odling kan omsätta 200 000 kronor per hektar, en hallonodling ännu mer medan spannmålsodling 

hamnar långt därefter med mellan 10 000 och 20 000 kronor. Men som vanligt handlar det inte 

bara om att klara av produktionen, marknaden måste finnas också. Och det gör den, både för 

konventionell och ekologisk odling av svensk frukt och bär. Den svenska odlingen av äpple och 

päron har ökat med cirka 30 procent mellan 2007 och 2012 enligt Jordbruksverket. 

 

Odling är en sak och marknad en annan. Inom frukt och bär finns det utrymme för den som vill 

koncentrera sig på att utveckla sitt produktionskunnande, men möjligheterna är lika stora för den 

som vill börja med direktförsäljning till kund eller egen vidareförädling av frukt och bär.  

 

Ser man till frukten är äpple värdemässigt störst och den största delen av odlingen ligger i Skåne. 

Bland bär står jordgubbarna för 90 procent av produktionsvärdet, hallon och vinbär står för 

resterande del. Och det är ju som ni vet ”an apple a day – keeps the doctor away”. För kom ihåg: 

det ska vara gott, nyttigt och lönsamt! 

 

 

 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 

 

Frukt och bär på den svenska marknaden – 
gott, nyttigt och lönsamt 

  
Torsdag 11 september 2014 
 

Moderator: Johan Biärsjö, KSLA 
 

10.00 

 

10.15 

 

 

 

11.30 

 

12.30 

 

13.00 -

15.00 

 

15.00 

Samling, kaffe/te på Hallongården, Trelleborg 

 

Presentation av Hallongården som har försäljning av färska hallon i kombination 

med vidareförädling av bär. Besök hos Anders Larsson på Värlingegården som i 

år skördar sin äppelodling för första gången. 

 

Lunch på Hallongården 

 

Bilfärd till Alnarp 

 

Jordbruksavdelningens sammanträde (endast för avdelningens ledamöter) 

 

 

Kaffe 

  

15.30 Formell sammankomst 
 

15.45 Överläggningsämne: Frukt och bär på den svenska marknaden  

 

Femtio procent mer svenska äpplen 

Lars Olof Börjesson, f.d VD, Äppelriket 

 

Lokalproducerade frukter och bär i svenska butiker 

Michal Wierloch, ICA-handlare, ICA Supermarket Fäladstorget, Lund. 

 

Frukt och bär – en riktig hälsokur 

Klas Sjöberg, överläkare, Lunds Universitet 

 

17.00 Bensträckare 

 

17.10 Diskussion 

 

18.00 Ärtsupé 

 


