
Webbinarie. Att odla framtidens grödor –
grönare svensk mat



Den grönare svenska maten –
Framtidens grödor med baljväxter och 

spannmål i fokus



Projekt Traditionella men okonventionella 
grödor till framtidens konsumenter

Hushållningssällskapets förbund 
är projektägare.

Vi arbetar ihop:

Hushållningssällskapet Västra

Hushållningssällskapet Gotland

Hushållningssällskapet Jönköping



Välkommen till projekt! 

Traditionella men okonventionella grödor 
till framtidens konsumenter



Fokus i detta projekt är att visa på möjligheter till odling och 
förädling av ”nya” grödor för humankonsumtion. Målet är att öka 
konkurrenskraft och lönsamhet i det svenska jordbruket.

1. Ta fram
2. Sammanställa
3. Föra ut information 

Om behov, odlingsmöjligheter, användningsområden, förädling 
och tillagning av dessa nya och gamla spannmålssorter och 
baljväxter.

Traditionella men okonventionella grödor till framtidens 
konsumenter 



Dagens program

13-13.15 Inledning och presentation av Framtidens grödor.  
Marie Hansson, hortonom, Hushållningssällskapet Västra

13.15-13.25 Framtiden grödor – framtidens mat. Cecilia Sassa 
Corin, matkonsult, Hushållningssällskapet Västra

13.25-13.40 Framtidens mattallrik, vad efterfrågas och behövs 
det flera odlare? Gunnar Backman, Nordisk Råvara 

13.40-13.50 Sötlupin. En digital fältvandring med Stina Movits, 
Hushållningssällskapet Jönköping

13.50-14.00. Paus
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Dagens program

14-14.15 Gråärtor – digital information med odlare Emil Olsson på Slätte gård 
utanför Töreboda, Stina Månsson och Marie Hanson, Hushållningssällskapet 
Västra

14.15-14.45 Att odla, sälja och använda linser och kultursorter. Stefan Uddin, 
växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Gotland, Curt Niklasson odlare

14.45-14.55 Paus 

14.55-15.30 Att odla och sälja olika trädgårdbönor, ärter, kikärter, åkerbönor, 
quinoa. Per Modig, växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Skåne och odlare 
på Fargraslätt. Odlingsförutsättningar, skörd och försäljning.

15.30-15.45 Bovete en intressant nischprodukt. Om Wermlands Bovete.
Per Modig berättar om odling av Bovete.     Avslutning
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Sammanställa 
kunskap om 

utvalda grödor
Arrangera 4 
webbinarier
och förmedla 
kunskapen

4 stycken 
Fältvandringar2019

2021

2 stycken 
Demonstrations-

odlingar

Förmedla kunskap!



Odlingfördelar med nya grödor!



Växtföljden blir bättre!



Pollinering
Pollinering Skörden kan öka med upp till 25 %



I baljväxters rotknölarna fixeras luftens kväve!

Vi sparar på kvävegödsling!



Åkerböna odlas i Sverige!



För foder!



Vi kan också äta åkerbönor! Energi sparas. 



Demonstrationsodling på 
Naturbruksskolan Sötåsen
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Åkerböna



Blåblommig god sötlupin





Bovete







Vårspelt





Cikoria





Tack för visat intresse!

Foto Gråärt. Nordisk Råvara


