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Sammanfattning 

Under 2018–2019 genomfördes projektet ”Frilandsodling på Öjebyn Agro Park” av 

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten i samarbete med Nära Mat, Norrbottens 

livsmedelsstrategi. Projektet finansierades med medel från Landsbygdsprogrammet 2014–2020 

inom åtgärden 16.4 Stöd till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom 

livsmedelskedjan.  

En storskalig demonstrationsodling av grönsaker och bär med stor mångfald av grödor och 

sortvariation anlades på Öjebyn Agro Park. Syftet var att inspirera och sprida kunskap om den 

norrbottniska trädgårdsodlingen. Norrbotten har goda odlingsförutsättningar och genom att 

visa på möjligheter av vad som kan odlas och olika odlingssystem hoppas vi väcka intresse så att 

fler ska ta steget att starta nya odlingar. En viktig insats var också att upplysa både kunder i 

olika led och slutkonsumenten om lokalodlade trädgårdsprodukter. En ökad efterfråga från 

konsumenterna, vare sig i livsmedelsbutiken eller på restaurangen bidrar till att förbättra 

förutsättningar för odlarna att få avsättning för produkterna.  

Initiativet till projektet togs under våren 2018 av Hushållningssällskapet Norrbotten-

Västerbotten och Nära Mat, Norrbottens regionala livsmedelsstrategi. Den norrbottniska 

trädgårdsodlingen genomgår en nedåtgående trend som har resulterat i färre yrkesodlare och 

lägre självförsörjningsgrad som följd. Detta i en tid där efterfrågan på lokalproducerade 

livsmedel ökar och som till viss del bero på en ökad miljö-, och hälsomedvetenhet.  Projektet ska 

bidra till att uppnå visionen i den regionala livsmedelsstrategin om ”mer norrbottnisk mat på 

tallrikarna”. 

En viktig del i kunskapsspridningen har varit genomförande av visningar av 

demonstrationsodlingarna. Totalt har 26 guidade visningar genomförts med olika inbjudna 

målgrupper, besökare till olika publika evenemang som tex Öjebyn Lantbruksmässa och Äpplets 

Dag samt på efterfrågan från olika föreningar och organisationer. Visningarna har varit mycket 

uppskattade. Odlingarnas upplägg med bra tillgänglighet och den stora mångfalden av 

grönsaker och bär har starkt bidragit till en positiv upplevelse. På sikt hoppas vi att det i stort 

eller smått, på något sätt bidrar till att öka intresset för lokalproducerade trädgårdsprodukter. 

Initialt fanns målsättningen att visa på nya tekniska lösningar för en mer rationell odling. Det 

har inte kunnat uppfyllas till fullo eftersom finansiella resurser saknades för investeringar i 

maskiner och redskap. Detta kvarstår som en utmaning eftersom effektivare odlingssystem är en 

nödvändig förutsättning för storskaliga odlingar och lönsamhet. 
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1 Övergripande 

Det centrala i projektets genomförande var anläggande av en storskalig odling av grönsaker med 

en mångfald av grödor och stor sortvariation för visning. Huvudsyftet är att visa på möjligheter 

med norrbottnisk bär-, och grönsaksproduktion och inspirera till ökad produktion och 

konsumtion. Sortimentet innehåller därför både välbeprövade sorter av kommersiellt värde men 

även nischgrödor som inte är lika vanligt förekommande i marknadsutbudet. 

Sortimentförteckningen bifogas som bilaga 1. Utöver en okulär utvärdering av sorterna första 

året har inga andra mätningar gjorts i projektet. Vissa sorter utgick andra året och ersattes med 

nya sorter. Sorter som bara odlats under en eller två säsonger bedöms sakna tillräcklig grund för 

slutsatser om odlingsvärdet. Några sorter bedöms ändå som intressanta och ingår i den årligen 

uppdaterade sortrekommendation som publiceras på Hushållningssällskapets hemsida. 

Årsvariationen hade stor inverkan på grödornas utveckling. Säsongen 2018 utmärktes av en 

extremt varm och torr sommar och svinmållan frodades. Trots goda bevattningsmöjligheter led 

många grödor av stress med tidig stocklöpning och brådmognad som följd.  

Andra säsongen hade en mer växlande väderlek med en kall inledning på sommaren. Det tog 

längre tid för plantorna att etablera sig och uppkomsten av de direktsådda grödorna försenades. 

Ett vanligt förekommande ogräs i odlingen detta år var lomme. 

Nya tekniska lösningar för en effektivare och mindre arbetsintensiv odling för demonstration 

var ett mål i projektplanen som inte gick att infria. Maskininvesteringar inom projektets ramar 

var inte möjliga. En anpassning av odlingens omfattning och upplägg var därför nödvändig 

utifrån de personella resurserna. Utöver maskiner till jordbearbetning nyttjades befintliga 

redskap som tallrikskup och planteringsmaskin främst till i fält med längre rader som skulle visa 

på volymproduktion. För anläggande av plast täckta bäddar användes en bäddläggare. Andra 

året införskaffades en ny bäddläggare med funktionen att forma, packa och lägga ut plast. Mer 

erfarenhet av inställningar och hantering av redskapet behövs för att anlägga bäddar som ger 

bäst odlingsresultat. 

 

  

Bild 1-3. Redskap för bäddläggning, plantering och kupning. Foto: H.Huynh (bild 1 och 3), S. 

Byström ( bild 2) 
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Tack vare möjlighet till bevattning har odlingssäkerhet kunnat tryggas. Bevattning har skett 

med ett rör-, och sprinklersystem. Bevattningssystemet har dock inte räckt till för att täcka hela 

odlingen vilket har inneburit en del arbete med förflyttning av rören mellan de olika fälten. 

 

Bild 4. Bevattning av broccolifält. Foto: H. Huynh 

 

2 Odlingsplan 

Demonstrationsodlingarna på friland indelades i tre fält, nedan benämns som fält 1–3, för att 

visa olika odlingssystem och skillnader i odlingsteknik och skötselsbehov. Fälten 

grundgödslades med olika gödselmedel motsvarande ca 30kg N/ha. Kompletterande 

övergödsling eller en större giva som grund hade varit till fördel för många grödor. 

2.1 Fält 1 

På fält 1 demonstrerades volymproduktion av kål med odlingsteknik som är vanligt 

förekommande i Norrbotten. Fältet jordbearbetades genom plöjning och jordfräsning första året 

och harvning och jordfräsning andra året. Fältet grundgödslades första året med Promagma 8-

5-19 år 1 och Biofer 6-3-12 andra året. Plantorna planterades på drill som kupats med en 

tallrikskup. Fördelarna är främst att jorden snabbt värms upp och ger god dränering. Om 

ogräsrensningen görs i rätt tid kan det utföras med gott resultat med kupen. En manuell 

ogräsrensning behövdes göras vid ett tillfälle uppå plantraden. Första året odlades tio 100 

meters rader av tre sorter broccoli med olika utvecklingstider. Sorterna var Kuba, Principe och 

Marathon.  Skördeutbytet var högt av alla tre sorterna och det mesta kunde försäljas. Andra året 

odlades åtta 100 meters rader av fyra kålgrödor, vitkål (Castello), spetskål (Dutchman), rödkål 

(Red Cap) och broccoli (Kuba). Till skillnad från första året drabbades odlingen av kålmal och 
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kålflugor i större omfattning. Det var därför nödvändigt med upprepade bekämpningar av 

skadeinsekterna med Turex. Dessutom noterades att några rader har skadats av hack av duvor 

(!) i småplantsstadiet. Inte förvånande påverkades skördeutbytet och kvaliteten till följd av 

skadeangreppen. Broccolin utvecklades inte lika bra i jämförelse med första året. Spetskålen 

klarades sig bäst med störst andel huvuden av bra kvalitet och lång skördeperiod. Spetskålen är 

också en mycket uppskattad produkt av konsumenterna. Vitkålen och rödkålen stördes mest av 

angreppen och hann aldrig komma ifatt i tillväxt och gav därför mycket låg skörd. Till skillnad 

från första året kom den första frostnätterna också mycket tidigare. 

 

Bild 5. Broccoliplantor odlade på kuprader. Foto: H. Huynh 

 

2.2 Fält 2 

På ca 60 stycken, 10 meters kuprader visades de grödor som direktsåddes, sättlök och 

förkultiverade purjolök som behöver kupning under säsongen. Grundgödsling skedde med 

Biofer 6-3-12 bägge åren. Sådden skedde kring 10–12 juni. Vissa grödor hade säkerligen tjänat 

på en tidigare sådd, tex palsternacka och persiljerot hann inte något år uppnå förväntad storlek. 

Kupning av raderna utfördes en gång under säsongen. Den stora tidsåtgången i skötselarbetet 

gick till gallring och manuell ogräsrensning där kupningen inte var tillräcklig. Ambitionen i 

projektet var att visa på bred variation av grödor och sorter. Sortimentet bestod därför av både 

kommersiellt efterfrågade grödor men också udda nischprodukter som rättika och kardborrerot 

där odlingserfarenheterna saknades. I syfte att väcka intresse och inspirera tjänar dessa som ett 

spännande inslag i odlingen. Bland de direktsådda grödorna blev kålrötter och rättika tämligen 

hårt angripna av kålflugan. Att rovor inte angreps lika mycket som kålrötter var intressant att 

notera även om förklaring inte kan ges. Effekten av förfrukten visade sig tydligt på 

morotsraderna andra året. De sorter som hamnade på rader där föregående år odlades kålväxter 

utvecklades markant sämre än de rader som satts där ärter har varit. Se bilaga 2! Morot och 
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rödbeta hör till de mer lättsålda produkterna varför en stor mängd sorter fanns i sortimentet. 

Färggrannheten väckte intresse och uppskattning hos besökare och kunder. Den vita moroten 

White Satin och den gula Yellowstone blev också mångas favoriter vid provsmakningar. En 

annan stor favorit i sortimentet var brytsockerärten Cascadia. 

2.3 Fält 3 

Det tredje fältet bestod första året av 62 stycken, 20 meter långa odlingsbäddar. Fältet 

grundgödslades med Promagma 8-5-19 första året och Biofer 6-3-12 andra året. Bäddarna 

formades och täcktes med nedbrytbar plast med hjälp av en bäddläggare. Nedbrytbar plast är 

tillverkad av bl.a. stärkelse och finns i olika tjocklekar. Den plast som användes här var 15 µ, en 

tjocklek ofta används till grönsaksodling. Plasten bryts ner på 5–6 månader beroende på 

väderförhållande. Fördelarna är framförallt minskad tidsåtgång till ogräsrensning, 

uppvärmning av jorden och inget jordstänk på grödor som sallat, bönor och squash. Eftersom 

utplanteringen skedde för hand var detta moment något tidskrävande. Odlingssystemet krävdes 

också möjlighet till bevattning eftersom plasten inte släppte igenom vatten. På bäddarna 

planterades alla förkultiverade grödor, huvudsakligen kålväxter men även bönor, squash, sallat 

m.fl. 

Utplanteringen skedde veckan före midsommar. Med så många sorter i odlingen är det föga 

förvånande att det också uppkommer en spridning av odlingsresultatet. Eftersom ingen större 

hänsyn har tagits till varje gröda eller sorts specifika behov var resultatet förväntat. Det har dock 

absolut ett värde för besökaren att ta del av alla resultat som odlingen uppvisar. En stor 

behållning är att på ett tydligt sätt se skillnader i tillväxt och utveckling hos de olika sorterna. I 

pedagogiskt syfte är det nästan tacksamt att kunna dra upp en rättika med kryllande fluglarver 

eller visa ett kålblad fulla av fönstergnag orsakade av kålmalen för besökaren. Med positivt 

tänkande kan man inte annat än konstatera att perfektion inte alltid är det bästa i pedagogiskt 

syfte.

 

Bild 6. Utplantering av kålplantor på plastbäddar. Foto: H. Huynh 
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Bild 7. Färggrant fält med blandade kålväxter. I förgrunden rödkål och grönkål. Foto: H. 

Huynh 

 

Andra året gjordes en mindre modifiering av odlingsplanen på skifte 3. Färre odlingsbäddar 

anlades till förmån för fyra temarutor à 10m x 10m i fältets framkant. Syftet var att skapa 

variation i odlingsplanen och göra visningsträdgården mer tilltalande för besökare. Till skillnad 

från de övriga odlingsytorna planterades eller såddes grödorna på planmark. All ogräsrensning i 

rutorna skedde för hand med ogräshacka. 

 

Ruta 1: Kulturssorter av kålrötter och rovor.  Frömaterialet från NordGen-Nordiskt 

genresurscenter hade förmedlats av Kålrotsakademin. Med äldre sorter ökar vi mångfalden i 

odlingen och bevarar sorter med smaker och andra specifika egenskaper som kan vara av 

intresse för framtiden.  Många sorter har uppmärksammats genom Fröuppropet och alla bär på 

historia om människorna som odlat dem och tidigare odlingar. Kålrotsorterna Vintjärn, 

Trustgård, Gul Svensk, Klint Karin och Nusnäs som fanns i odlingen uppfyller kriterier för 

bevarandevärda sorter och får märkas med Grönt Kulturarv®.  
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Bild 8. Odlingsruta med kultursorter av kålrötter och rovor. Foto: H. Huynh 

 

Ruta 2: Ätbara blommor. En färgsprakande blomsterprakt mitt i odlingen tilldrog ett stort 

intresse. I odlingsrutan växte blommor och grönsaker som inte bara är vackra men också ätbara. 

Blommor av kryddtagetes, gurkört, ringblomma, blåklint, krasse, rosenböna och squash kunde 

beskådas och avnjutas av den som önskade. 

  

Bild 9–10. Blomsterprakt i odlingsrutan med mix av ätbara blommor. Gurkört och rosenböna 

i fokus. Foto: H.Huynh 
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Ruta 3: Bönor. Intresset växer för bönor som icke animalisk proteinkälla. Bönor är generellt 

värmeälskande och detta bekräftades 2018 då alla sorter utvecklades mycket väl och även 

torkbönor bildade frön och blev skördemogna. Brytböna, vaxböna och bondböna visade sig vara 

ganska odlingssäker och gav god skörd. Genom förkultivering kunde odlingssäsongen förlängas 

med ett par veckor. 

 

Bild 11. Odlingsruta med olika bönsorter. Foto: H.Huynh 

Ruta 4; Blandning av udda grödor. I den fjärde temarutan testades lite udda grödor och sådana 

som med fördel ska sås senare och undvikande av stocklöpning. Bland sorterna fanns bland 

annat några asiatiska kålsorter, salladskål, koriander, spenat och mangold. Salladskål 

utvecklades till en början mycket fint men drabbades tyvärr av kålflugeangrepp som förstörde 

skörden. Asiatiska grönsaker som paksoi, tatsoi och mizuna är spännande tillskott till odlingen. 

De är snabbväxande och med rätt sortval och odlingsteknik kan de vara intressanta alternativ 

som bladgrönsak.  

  

Bild 12–13. Koriander och tre sorter salladskål. Foto: H.Huynh 

Kålväxter utgjorde en större del av odlingen. Dessvärre är de också extra begärliga för olika 

skadeinsekter. Kålfjäril upptäcktes första året och begränsades till ett fåtal plantor av palmkål. 

De angripna plockades bort från odlingen skadeverkan var obetydlig. Angrepp av kålflugans 

larver var betydande bägge åren. Då larverna finns i jorden och angriper rötterna som leder till 

vissnade plantor som så småningom dör eller sönderätna rotsaker blir skördebortfallet total på 
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angripna plantor. Ett försök att täcka en ruta med kålrötter och rova med insektsväv direkt efter 

utplanteringen misslyckades. Väven togs bort efter upptäckten att flugorna fanns i mängder 

under väven. Grödor som inte klarade sig från angrepp något år var kålrötter, salladskål och 

rättika. Angrepp av kålmalen var lindrig första året och plantorna klarade utan någon 

bekämpning. Andra året svärmade kålmalen tidigt, redan i slutet av maj under 

plantuppdragningen och fanns i riklig mängd hela sommaren. Upprepade bekämpningar med 

Turex var därför nödvändig under säsongen och skadeverkan blev lindrigare än befarat. 

Eftersom demonstrationsodlingen skulle vara tillgänglig för besökare hela odlingssäsongen 

samt för att underlätta arbetet med skötsel täcktes inte odlingarna med fiberväv. 

   

Bild 14–15. Larver av kålfjäril med smak för palmkål och kålrot angripen av kålflugelarver. 

Foto: H. Huynh 

    

 

Bild 16. De karakteristiska fönstergnagen på vitkål vid angrepp av kålmal. Foto: H. Huynh 
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2.4 Biväxter 

Utöver grönsaksodlingen såddes ett fält med biväxter. En stor del av odlingsytan har nyttjats 

som körväg och jorden bedömdes vara för packad och därför olämplig för grönsaker. Anledning 

att biväxter valdes som gröda var att i angränsning till fältet fanns ett tiotal bikupor uppställda. 

Under första året såddes hela fältet med honungsört och andra året en blandning av 

honungsört, bovete och ringblomma. Förutom att fältet bjöd på underbar blomsterprakt tydde 

binas surrande på att det var ett uppskattat skafferi. 

 

Bild 17. Vackert fält av honungsört med bikupor i bakgrunden. Foto: H. Huynh 

 

För att all jordyta skulle täckas av växande gröda såddes övriga ytor in med en 

gröngödselblandning bestående av havre och ärt. 

2.5 Bär 

I det inhägnade området där odlingarna anlades finns etablerade odlingar av olika sorters bär 

från tidigare försök och demonstrationsodlingar. I sortimentet finns jordgubbar, hallon, 

amerikanska blåbär och björnbär. Dessa odlingar utgjorde en uppskattad del i visningarna som 

brukade avslutas med fri provsmakning av bärsorterna. 
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Bild 18. Rikt bärande amerikanskt blåbär av sorten Blue North. Foto: H. Huynh 

 

Bild 19. Hallon av okänd sort odlade i tunnelväxthus. Foto: H. Huynh 

 

2.6 Växthusgrönsaker 

Förutom odlingarna på friland ingick också odling av växthusgrönsaker i ett befintligt 

bågväxthus. I växthuset odlades tomat, gurka, chili, paprika, aubergin och kryddörter. Det 

visade sig vara en stor utmaning, framförallt det första året som var mycket varmare än normalt 

och det var omöjligt att reglera temperaturen till acceptabel nivå. Som en nödåtgärd täcktes hela 
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växthuset utvändigt med fiberväv för dämpning av instrålningen. Speciellt tomaterna led svårt 

av stress det året. Andra året lades fiberväven på i förebyggande syfte och i kombination med 

mer normala väderförhållande utvecklades plantorna betydligt bättre. Sorterna som odlades var 

huvudsakligen s.k. kultursorter för att visa på den stora variationen av färg, form och smak. I 

sortimentet fanns några förädlade sorter som referens. 

  

Bild 20–21. Krukor med gurka och tomatplantor odlade i bågväxthus med droppbevattning. 

Foto: H. Huynh 

 

3 Visningar 

En viktig del i kunskapsspridningen och erfarenhetsutbytet skedde genom visningar av 

odlingarna vilka också prioriterades i projektet. Besökarna uppskattade möjligheten att se en 

odling med så rik mångfald. Rundvandring i fält bland växande grödor väckte många 

frågeställningar, och diskussioner som fördes leder förhoppningsvis till bättre kunskap om 

odlingsförutsättningarna och ökad förståelse för värdet av den lokala trädgårdsproduktionen.  

Totalt genomfördes 26 guidade visningar, de flesta förlades av praktiska skäl från mitten av 

augusti till slutet av september. Många av sorterna var skördemogna under visningsperioden 

undantagna sorter med långa utvecklingstider som inte var färdigutvecklade. Kortkulturer som 

tex spenat, sallat och mangold hade passerat den optimala skördetiden. 

Deltagarna på visningarna representerade både speciellt utvalda målgrupper som i sin yrkesroll 

kan medverka till en ökad efterfråga eller utbud av lokalproducerade trädgårdsprodukter men 

också allmänt odlingsintresserade och konsumenter. Inbjudningar till visningar gick till 

yrkesodlare, restauranger, livsmedelsbutiker och Piteå kommuns måltidsservice. Bland övriga 

deltagare kan nämnas restaurangelever, trädgårdselever, trädgårdsföreningar, biodlare med 
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flera Besökarna till Öjebyn Lantbruksmässa och Äpplets Dag gavs också möjlighet till guidade 

visningar. 

Ett uppskattat inslag på visningarna var när det vid några tillfällen bjöds på smakprover 

anrättade av grönsaker från odlingarna. Intresset för odling och mat brukar gå hand i hand. 

Något så trivialt som smaken av nyskördade grönsaker kan räcka som upplevelse för att 

uppmuntra till efterföljande samtal och förstärka de positiva intrycken.  

   

  

Bild 22–25. Visning av demonstrationsodlingen för intresserade besökare med efterföljande 

samtal och fika i växthuset. Foto: A-K. Isaksson 

 

4 Försäljning 

En stor insats gjordes första året att hitta kunder och få avsättning för grönsakerna som odlades 

och sprida information om projektet. För att inte stora luckor skulle uppstå i odlingen vid 

visningarna skördades endast delar av odlingen. Eftersom tillgången på grönsakerna från 

demonstrationsodlingarna var volymmässigt relativt liten levererades produkterna endast till ett 

fåtal kunder. I projektplanen angavs att produkterna i första hand skulle erbjudas till den 

offentliga sektorn och restauranger. På grund av den begränsade kvantiteten fanns inte 

möjligheten att erbjuda den offentliga sektorn produkterna. Bland kunderna fanns två med 

restaurangverksamhet. Den största mängden levererades till en lokal livsmedelsbutik. 

Direktförsäljning till slutkonsument skedde under Öjebyn Lantbruksmässa och Grandagen.  
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En utvärdering efter första året visade att arbetet kring skörd, tvätt, packning och försäljning 

upptog mycket tid i projektet. För att hålla sig inom budgetramen nedprioriterades detta andra 

året. Försäljning av produkterna andra året koncentrerades i första hand till evenemangen 

Öjebyn Lantbruksmässa, Grandagen och Äpplets Dag. Vid några tillfällen såldes mindre 

mängder till kunder som hörde av sig och efterfrågade närproducerade produkter.  

Det går inte att enbart genom erfarenheten från den försäljning som skett under projekttiden 

dra tydliga slutsatser om försäljningen. Genom erfarenhetsutbyte med andra odlare och 

kundkontakter kan ändå vissa problem och möjligheter påvisas. Beroende av odlingens 

omfattning och inriktning kan det behövas olika försäljningsstrategier. För småskaliga odlare är 

möjligheter stora att sälja sina produkter på tex marknader, gårdsbutiker eller via Rekoringar. 

Man får en direktkontakt med konsumenterna och kan bättre marknadsföra sina produkter och 

kan erbjuda det som finns skördeklar under säsongen. Direktförsäljningen ger också ett högre 

försäljningspris och ger möjligheten att sälja av ett bredare sortiment i mindre kvantiteter.  

Restauranger köper sina produkter huvudsakligen från grossister. Vi har kunnat sälja till några 

restauranger tack vare närheten till dessa. Vår bedömning är att när det rör sig om små 

kvantiteter skulle leveranskostnaden vara för höga i förhållandet till försäljningsvärdet om det 

gällde längre avstånd. Ett intressant koncept skulle vara att utveckla ett nära samarbete med 

intresserade restauranger och genom ett ömsesidigt engagemang se till att lokala produkter 

finns på menyerna hela säsongen. Det skulle också förbättra möjligheten att odla 

nischprodukter som kanske ännu inte nått de stora konsumentgrupperna. 

För att uppnå visionen om fler storskaliga odlingar måste en större efterfråga komma från 

kundgrupper som butiker, grossister och offentliga sektorn. Det ställer också andra krav på 

produktionen som måste vara av den omfattning att leveranssäkerhet avseende kvantitet och 

kvalitet kan säkerställas. Som leverantör förutsätter kunderna att odlaren kan leva upp till 

kvalitétsäkringsnormerna tex genom Ip-certifiering. Samverkan kring försäljning-, och 

distribution kan förenkla arbetet för enskilda odlare som tillsammans kan producera volymer 

och det utbud som attrahera kunderna. Möjlighet till kyllagring skulle förbättra produktkvalitén 

och förutsättningen att lokala produkter kan erbjudas under längre tid på året. 

  

Bild 26. Ett fantastiskt utbud av närodlade grönsaker till försäljning på Grandagen 2019. 

Foto: H. Huynh 
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5 Bilagor 

1. Sortimentförteckning 

2. Sorter på kuprader 

3. Utvalda favoriter 
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