
 

Demonstrationsodling jordgubbar Öjebyn Agro Park 2020 

En av de viktigaste förutsättningarna för att behålla och förhoppningsvis utöka jordgubbsodlingen i 

norra Sverige är att det finns tillgång till bra sort- och plantmaterial.  Det kommer hela tiden nya 

sorter och gamla sorter försvinner, därför är det viktigt att vi har kunskap om de olika sorternas 

egenskaper och hur de utvecklas och trivs i de förhållanden som vi har i norra Sverige. 

 I juni 2020 planterades en ny demoodling med jordgubbar på Öjebyn Agro Park.  
Syftet med odlingen är att jämföra avkastning, härdighet, friskhet, odlingsvärde mm. mellan olika 

sorter.  I försöket ingår 8 sorter.  

Av sorten Sonsation är det också planterat 3 olika plantstorlekar av frigoplantor (A, A+, A++) för att 
kunna jämföra avkastning och utveckling mellan de olika plantstorlekarna, dels under 
planteringsåret, dels åren efter plantering. Försöket beräknas pågå under 3 år. 
Sorten Rumba är i dag en av huvudsorterna inom yrkesodlingen i norra Sverige. Den används i 
försöket som referens. 
 
Jordgubbarna är planterade på bäddar som är täckt med antingen plast (amerikansk bäddplast) eller 

Biocovers (biologiskt nedbrytbar markduk av vegetabilisk råvara). I gångarna mellan bäddarna växer 

gräs som klipps med gräsklippare.  Vatten och näring tillförs genom droppbevattning.  

Eftersom 2020 var första året för försöket så redovisas bara skörderesultatet för 2020 här (se 

diagram). Sammanställning kring sorternas egenskaper, härdighet mm redovisas efter försökets slut. 

Försöket finansieras av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Sorterna har valts ut i 

samarbete med NBG. (Norrbottens Bär och Grönt) 

 

Skörd av demoodling jordgubbar i Öjebyn med 

blomsterremsor i bakgrunden. Foto A-K Isaksson 

 

Saga, en norsk sort som ingår i sortprovningen. 
Foto Hanh Huynh 

Vackra sorten Sonsation. Foto Hanh Huynh 



 

 

                                                                 ”Övrigt” i diagrammet = små bär, div skador, missfärgning etc. 
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