
Försöksodlingarna ingår i projektet Kvalitetssäkring av Frukt- och bärsorter. Projektet 
är finansierat av Elitplantstationen, FOR (Fritidsodlingens riksorganisation), E-planta 
ekonomisk förening, Plantagen, Blomsterlandet och Bo&Grönt. De första åren var 
SLU huvudansvarig och projektet finansierades via Partnerskap Alnarp, SLU. Sedan 
årsskiftet är Elitplantstationen huvudman för projektet.

Framtidens bärsorter
Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter

”Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter” är ett 
Partnerskap Alnarp-projekt som startade 2012. 
Projektet har resulterat i information om nya sorter 
som är bra för både fritids- och yrkesodling, hem-
försäljning och ekologisk odling.

100 bärsorter har testats
Tills nu har ca 100 bärsorter och 65 fruktsorter 
planterats ut i fält för registrering av olika egenska-
per. Inom kort kommer minst 7 bärsorter att före-
slås för E-märkning och flera nya intressanta sorter 
har uppmärksammats.

Utvärdering
Såväl plantproducenter som handel, konsumenter 
och odlare gynnas av att de bästa sorterna av fruk-
ter och bär saluförs på den svenska marknaden. I 
försöken har härdighet, motståndskraft mot sjuk-
domar, smak och attraktivt utseende utvärderats.

Grund för E-märkning
Resultaten från fältförsöken kommer att ligga till 
grund för E-märkning. Med hjälp av resultaten och 
registreringar till en databas blir det också möjligt 
att göra sortrekommendationer särskilt för yrkesod-
ling. Här har medverkande rådgivare en viktig roll.

Öppna fältvandringar 2016
Fältvandringar med guidade visningar har hållits 
under 2015 och nya visningar kommer att erbjudas 
2016 till vilka alla är välkomna. Tidpunkt kommer 
att utannonseras.

Vad händer härnäst
Projektet fortsätter med utvärderingar samt:
• Nytt informationsmaterial
• Två utbildningar kring framtidens frukt- 
 och bärsorter
• Effektivare fältförsök

Projektmedlemmar
Elisabet Martinsson, Elitplantstationen är projekt-
ledare (samordning av verksamheten samt kontakt 
med växtförädlare, sortägare m.fl.) 
 Från SLU deltar Kimmo Rumpunen, Institutio-
nen för växtförädling, Balsgård, som ansvarig fors-
kare och Birgitta Svensson, Alnarp/Rånna (båda 
med fältförsök, faktablad och utbildning).
 Övriga deltagare är Ann-Kristin Isaksson, Hus-
hållningssällskapet Rådgivning Nord, Öjebyn (fält-
försök, faktablad), Gunnel Holm, E-planta (utbild-
ning, marknadsföring, samordning av databas via 
Sveplant), Anna Larsen, HIR Skåne (rådgivning yr-
kesodling, utbildning), Annica Larsdotter, Koloni-
trädgårdsförbundet, FOR (rådgivning till fritidsod-
ling). 
 Handelns aktörer är Blomsterlandet, BoGrönt 
och Plantagen Sverige AB som bidrar med spons-
ring och deltar i utbildningarna. 


