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Sammanfattning 

 

 

Baljväxter kan utgöra ett hälsosamt och klimatvänligt alternativ till kött. Med lämpliga 

tillagningsmetoder utgör deras innehåll av osmältbara ämnen inget problem. I dagsläget 

importeras den största delen av de färska och torkade baljväxter som konsumeras i Sverige. En 

ökad inhemsk odling av baljväxter skulle föra med sig fördelar i form av minskad användning av 

gödningsmedel och gynnande effekter i ett växelbruk. I Sverige odlas i stort sett bara ärter och 

bruna bönor som livsmedel. En anledning till att inte fler arter odlas storskaligt är att det 

svenska klimatet är lite för kärvt, särskilt för bönodling. En annan anledning är att de gamla 

arter och sorter som förr fanns i lokal odling har fasats ut av förändrade kostvanor och mer 

rationella odlingssystem. Det finns exempel på nya baljväxter som skulle kunna lämpa sig för 

en svensk odling, men här uppstår ett moment 22-läge; inga lantbrukare vågar börja odla utan 

en säker efterfrågan, och handeln vågar inte ta in nya grödor i sitt sortiment utan ett stabilt 

odlarunderlag. Både odlare och handel anser att en utökad svensk ekologisk baljväxtodling för 

humankonsumtion till stor del hänger på en förändrad matkultur. Detta kan uppnås genom att 

framta nya produkter eller förändra synen på de svenska baljväxterna som råvara. Den 

existerande odlingens framtid påverkas till stor del av vilka olika ekonomiska stöd som 

utbetalas, detta gäller inte minst odlingen av bruna bönor på Öland.  
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1. Bakgrund 

 

 

Forskning visar att de flesta människor som har råd föredrar en kost rik på animaliska 

produkter (Gilland, 2002). Att istället äta mer vegetabilier skulle bättre hushålla med jordens 

resurser. För att få fram 1 kg köttprotein behöver djuret utfodras med 6 kg protein från växter 

(Pimentel och Pimentel, 2003). Köttproduktion innebär också en avsevärt högre belastning på 

klimat och miljö i jämförelse med produktion av de flesta vegetabiliska livsmedel (Röös, 2012). 

Med sitt innehåll av protein, mineraler, vitaminer och fibrer är baljväxter det bästa 

vegetabiliska alternativet till kött (Naturvårdsverket, 2011). I kombination med 

spannmålsprodukter utgör de en källa till fullvärdigt protein (Roy, Boye och Simpson, 2010). 

     Det finns även studier som visar på att en konsumtion av baljväxter kan minska risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, benskörhet och högt blodtryck (Boye, Zare och 

Pletch, 2010). 

     Baljväxter eller ärtväxter (Fabaceae) utgörs globalt av ca 17 000 örter och vedartade växter. 

De flesta av dem har sina frön i så kallade baljor och rötterna  innehåller vanligen 

kvävefixerande bakterier. Till familjen hör ett stort antal nyttoväxter (Olsson, 2012). 

     Ärtor (Pisum) har sedan medeltiden odlats i stor omfattning i Sverige och under 1700-talet 

blev de en ekonomiskt viktig gröda (Ärtor, Nationalencyklopedin, 2012). Av bönor finns flera 

olika släkten, däribland Phaseolus till vilket vår svenska bruna böna hör. Detta släkte kommer 

ursprungligen från Amerika och började i slutet av 1600-talet att odlas i Sverige (Olsson, 2012). 

     I Sverige importerar vi den största delen av de färska och torkade ärtor och bönor som 

hamnar på bordet. Bara konservärtor odlas i så stor skala att exporten överstiger importen.  

     Sojabönor är en viktig proteinkälla, både som djurfoder och för livsmedelsproduktion. 

Sydamerika är en stor producent och exportör, bland annat till Sverige. I länder som Brasilien 

och Argentina hotas regnskogar och biologisk mångfald av odlingsmark och monokultur. 

Ensidig odling utan växtföljd kräver en hög användning av olika kemiska bekämpningsmedel.  

     Istället för denna import, vars transporter också utgör en klimatbelastning skulle Sverige 

kunna producera eget proteinfoder i form av ärt (Lagerberg Fogelberg, 2008) eller åkerböna 

(Köpke och Nemecek, 2010). 

     Inom ekologisk odling är baljväxter särskilt värdefulla. Deras förmåga att tillgodogöra sig 

kväve från luften minskar behovet av konstgödsel och att ha dem som växelgröda minskar 

risken för jordbundna sjukdomar. De har också ett positivt förfruktsvärde för  spannmål, vilket 

innebär att den efterföljande spannmålsskörden blir större (Nemecek och Baumgartner, 2006). 

 

Därför vore en ökad odling och konsumtion av ekologiska svenska baljväxter önskvärt. 
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2. Syfte med problemställningar 

 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur dagens svenska ekologiska yrkesodling 

av baljväxter för humankonsumtion ser ut, och hur denna odling skulle kunna utökas. För att ta 

reda på detta formuleras följande två problemställningar: 

 

 Hur ser nuläget ut för svensk ekologisk yrkesodling av baljväxter för 

humankonsumtion?  

 Vilken potential finns för en utökad odling? 

 

 

3. Metod  

 

 

Detta examensarbete bygger på studier av litteratur och statistik, samt intervjuer. Studier av 

litteratur och statistik har gjorts för att inhämta ett teoretiskt underlag. De vetenskapliga 

artiklar som använts är samtliga faktagranskade och till största delen funna via sökdatabasen 

Science Direct. De sökord som använts är pulses + human consumption. Statistik samt 

odlingsrelaterad information har i huvudsak hämtats från Jordbruksverket. Rapporter om kost 

och klimat har främst hämtats från Livsmedelsverket respektive Naturvårdsverket. 

 

Telefonintervjuer och mejlkontakt med personer från odlingssidan, handeln och sakkunniga 

har gjorts för att få en aktuell bild av nuläget, samt blickar både bakåt och in i framtiden. Vid 

telefonintervjuer med odlare har en särskild enkät legat till underlag (se Bilaga 1). Urvalet av 

intervjupersoner har inte skett efter någon särskild metodik. Vid intervjuer har personer eller 

företag kommit på tal, och dessa har sedan kontaktats i sin tur. 

 

 

4.  Avgränsningar 

 

 

Detta examensarbete avser att undersöka hur en svensk ekologisk yrkesodling av baljväxter ser 

ut i nuläget. Den odling som undersöks ska vara avsedd för humankonsumtion, det vill säga 

vara ämnad som livsmedel till människor och inte som foder till djur. Med yrkesodling avses 

sådana baljväxter som odlas kommersiellt och inte bara i privata trädgårdar. 
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     Även om arbetets problemställning riktar in sig på en ekologisk odling kommer även den 

konventionella odlingen tas upp för att visa på likheter och olikheter.  

     Arbetet ska också undersöka potentialen för en utökad odling. Aspekter som påverkar detta 

och som undersöks är: odlarnas framtidsutsikter; handelns intresse av svenskodlade ekologiska 

baljväxter; nya livsmedelsprodukter baserade på baljväxter; andra arter och sorter för en 

ekologisk yrkesodling; klimatförändringarnas förväntade effekter. 

     Inom ramarna för detta examensarbete ryms inte att undersöka en svensk ekologisk 

yrkesodling av sojabönor.  

     Statistik rörande den svenska ärtodlingens omfattning avser endast att behandla odlingen 

av så kallade konservärtor. Statistik rörande övrig ärtodling utelämnas, då det är svårt att 

åtskilja hur stor del av denna odling som är avsedd för humankonsumtion och hur stor del som 

är avsedd som proteinfoder åt djur.  

 

 

5. Resultat: Hur ser nuläget ut för svensk ekologisk yrkesodling av 

baljväxter för humankonsumtion? 

 

 

5.1. Baljväxter som livsmedel 

 

 

Baljväxter är ett livsmedel rika på kolhydrater, kostfibrer, protein, mineraler och vitaminer 

(Boye, Zare och Pletch, 2010). Särskilt intressant är deras höga proteininnehåll som beroende 

på art och sort ligger mellan 18 och 34%. För att detta protein ska bli fullvärdigt för människor 

behöver det i en vegetarisk kost kompletteras med aminosyror från spannmålsprodukter (Roy, 

Boye och Simpson, 2010). 

     För att vi ska kunna tillgodogöra oss baljväxternas protein behöver de behandlas genom 

kokning, tryckkokning eller groddning. Tryckkokning tycks vara den effektivaste metoden, följd 

av kokning och groddning. Blötläggning före kokning gör proteinet än mer tillgängligt (Boye, 

Zare och Pletch, 2010). 

     Tillagning minskar också aktiviteten hos de ur näringssynpunkt icke önskvärda ämnen som 

finns i baljväxter (Campos-Vega, Loarca-Piña och Oomah, 2010). Dessa ämnen kan ha en 

negativ inverkan på vår förmåga att bryta ned protein och ta upp näring. Deras uppgift i växten  
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tros vara att skydda fröet mot angrepp av parasiter, insekter, svampar och betande djur. Ett 

intag av råa baljväxter kan leda till uppsvälld buk, diarré och kräkningar. I sällsynta fall kan det  

även leda till hopklumpning av blodets röda blodkroppar. Samtidigt kan dessa osmältbara 

ämnen paradoxalt nog ha en sjukdomshämmande verkan i rätt tillagade baljväxter. Bland 

dessa ämnen återfinns lektiner och forskningar visar på att dessa kan förebygga vissa 

cancerformer. Deras förmåga att motstå nedbrytning i vårt matsmältningssystem gör dem 

också intressanta i samband med viktminskande dieter (Roy, Boye och Simpson, 2010). 

 

 

5.2. Statistik 

 

 

Följande statistiska information är hämtat och modifierad ur Jordbruksverkets rapport 

Marknadsöversikt – vegetabilier (Eklöf, Renström och Törnquist, 2012): 

     Statistik rörande bruna bönor. Mellan åren 1995-2011 har den genomsnittliga 

odlingsarealen legat på 720 hektar per år, med det lägsta värdet 2008 med 498 hektar, och det 

högsta värdet 1998 med 938 hektar. Den genomsnittliga totalskörden för samma period ligger 

på 1 140 ton per år, med lägsta värdet 2001 med 387 ton och högsta värdet 2010 med 1 559 

ton. 2011 odlades bruna bönor på 712 hektar och gav totalskörden 1 451 ton. Prognosen för 

2012 visar 484 hektar. 

     Den svenska importen av bruna bönor och andra trädgårdsbönor uppgick 2011 till 1 429 

ton. Dessa trädgårdsbönor importeras främst från Nederländerna, Turkiet, Italien och Kina. 

Den svenska totalkonsumtionen av inhemskt odlade bruna bönor och importerade 

trädgårdsbönor ligger årligen på cirka 2 900 ton. 

     Statistik rörande konservärtor. Under perioden 1995-2011 har genomsnittliga 

odlingsarealen varit 8 769 hektar per år, med det lägsta värdet 2008 med 7 343 hektar och det 

högsta värdet 2010 med 9 368 hektar. Den genomsnittliga totalskörden under samma period 

låg på 41 137 ton per år, med lägsta värdet 2006 med 33 428 ton och det högsta värdet 1996 

med 49 178 ton. 2011 odlades konservärtor på 8 472 hektar och gav en totalskörd på 41 581 

ton. 

     Från Jordbruksverket (2011) hämtades följande statistik rörande andelen odlad ekologisk 

areal år 2011: I hela riket odlades ekologiska konservärtor på 51 hektar, och ekologiska bruna 

bönor odlades på 24 hektar. 
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5.3. Artbeskrivningar med odlingskrav 

 

 

5.3.1. Bruna bönor (Phaseolus vulgaris) 

 

Den svenska odlingen av bruna bönor är sedan 2012 helt förlagd till Öland (Eklöf, Renström 

och Törnquist, 2012). Fredrik Fogelberg (2007) på JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

ger följande beskrivning:  Den öländska bruna bönan har en lång odlingstradition som sträcker 

sig tillbaka till slutet av 1800-talet. Här har klimatet varit som bäst för bönodling. Tidiga vårar, 

soliga somrar med liten nederbörd och milda höstar har inneburit en lång och säker 

vegetationsperiod. Bönorna är frostkänsliga under groning och uppkomst, och alltför riklig 

nederbörd under säsongen kan lätt leda till svampangrepp. 

      Bruna bönor vill ha en varm, lucker, kalkrik och väldränerad jord. Lättleror och inte alltför 

lätta sandjordar är de bäst lämpade jordarna. Sådd bör vänta tills jordtemperaturen uppnått 

10 plusgrader.  

     Även om bruna bönor inte har några allvarligare jordbundna sjukdomar och parasiter bör 

man bara odla dem på samma mark med fyra eller fem års mellanrum. En typisk växtföljd är      

bönor – spannmål – lök – potatis – spannmål – och så bönor igen. Bönor anses vara en god 

förfruktsgröda för sädesslag.  

     Stallgödsel fungerar bra för bönodling, bara det inte sprids för tidigt under våren då detta 

kan locka till sig bönflugor vars larver äter på bönstammarna så de vissnar. Har bönodling ej 

förekommit tidigare på platsen bör rätt kvävefixerande bakteriekultur inympas. 

     Fogelberg (2008) redogör vidare: För att lyckas med bönor i en ekologisk odling bör man 

välja en odlingsmark med liten andel rotogräs. Det kan annars vara svårt att rensa detta med 

en radhacka. 

     Har man normalt problem med torka i juli då bönorna ska blomma och börja sätta frö kan 

bevattning vara nödvändigt.  

     Skörden kan göras maskinellt eller för hand och utförs i regel från mitten av september till 

första hälften av oktober. Det finns särskilda böntröskor som egentligen är till för amerikansk 

odling av jordnötter. Eftersom både jordnötter och bruna bönor är låga grödor har dessa 

tröskor en särskild anordning – ett pick-up-bord - som sållar bort sten som lätt följer med upp. 

     Efter skörden är det viktigt att bönorna får torka långsamt, annars kan de spricka. 

Traditionellt anses den bästa metoden vara krakning, vilket innebär att bönorna träs på 

stänger där de sedan får hänga och torkas av vinden. 

     Från Jordbruksverket (2012) utgår ett särskilt miljöstöd för odling av bruna bönor på Öland. 

Detta ekonomiska stöd utgörs av 1 400 kr per hektar. För att erhålla detta måste odlaren 

uppfylla vissa villkor. Inga kemiska växtskyddsmedel mot svamp och insekter får användas.  
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Gödsling får bara ske i och med sådd och högst 30 kg kväve per hektar och år. För att 

mekaniskt kunna bekämpa ogräset måste man odla med lämpligt radavstånd. Varje år ska en 

växtodlingsplan göras över den åkermark där bruna bönor odlats. I denna ska det framgå hur 

mycket kvävegödning som tillförts och när detta gjorts. För att få miljöstödet måste man 

dessutom enbart hålla sig till att odla sorter av svenskt ursprung och som finns med på den 

svenska sortlistan. 

     Länsstyrelsen i Kalmar1 berättar att miljöstödet till den öländska odlingen av bruna bönor 

finns för att bevara odlingstraditionen där samt för att minska läckage av bekämpningsmedel 

och växtnäringsämnen i Östersjön. I kontakt med Jordbruksverket2, med anledning av frågan 

om miljöstödets framtid, framkommer att de bara sköter om stödets utbetalning. De hänvisar 

till Länsstyrelsen i Kalmar för vidare information, och Länsstyrelsen hänvisar i sin tur till Fredrik  

Fogelberg på JTI. Fogelberg3 meddelar i sin tur att det för fortsatt bönodling viktiga 

miljöstödets fortlevnad är en fråga för Jordbruksverket och Landsbygdsdepartementet.  

     Den öländska bruna bönan har erhållit en skyddande geografisk beteckning (SGB) från EU 

(2010). Fogelberg menar att detta har ökat marknadens intresse för den bruna bönan och satt 

fart på produktutvecklingen. 

 

 

5.3.2. Ärter (Pisum sativum) 

 

Ärt odlas antingen för att få mogna torra frön till djurfoder eller livsmedel, eller för att skördas 

medan de fortfarande är omogna, så kallade konservärtor. De sistnämnda har lägre hållbarhet 

än de torra och måste konserveras några få timmar efter skörd. Djupfrysning är nu för tiden 

den främsta konserveringsmetoden. De ärter som odlas för konservering tillhör andra sorter 

än de som odlas för torra frön. Förr skiljdes mat- och foderärter åt genom att de som var 

avsedda för humankonsumtion innehöll mindre av tanniner och osmältbara ämnen. Numer 

odlas i regel samma vitblommande sorter som både livsmedel och djurfoder (Fogelfors, 2001). 

     Till skillnad från övriga baljväxter odlas i Sverige gröna konservärtor för infrysning i sådan 

utsträckning att exporten överstiger importen med mer än tio gånger. De flesta odlingarna 

ligger i Skåne och Västsverige. Mellan åren 1995-2006 var den årliga genomsnittliga skörden 

totalt 40 000 ton (Lagerberg Fogelberg, 2008). 

     Jordbruksverket (2004) ger följande beskrivning: Ärt  odlas både som djurfoder och som 

matärt, eller konservärt. Den har en utvecklingstid på 110-120 dagar och kan därför odlas med 

gott resultat även i Mellansverige. Jorden bör ha en hög mullhalt och vara lucker och  

 

                                                             
1 Nilsson, N; Länsstyrelsen Kalmar. Telefonkontakt 2012-11-19 

2 Jordbruksverket, kundtjänst. Telefonkontakt 2012-11-16 
3 Fogelberg, F; AgrD och hortonom vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Mejlsvar, 2012-11-22 
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väldränerad. Alltför täta och packade lerjordar kan ge problem med ärtrotröta. Särskilt 

besvärligt kan detta bli under år med riklig nederbörd.  

     Förädlingsarbetet har lett till kortare ärtsorter med starkare stjälkar. Dessa är mer 

lättröskade än de äldre och längre sorterna som lätt la sig ned. Sorterna varierar i bladtäthet 

och i en ekologisk odling är de bladrikare sorterna att föredra då de bättre skuggar bort 

ogräset. En god stjälkstyrka är då gynnsam eftersom en upprätt gröda har en bättre skuggande 

förmåga. De besvärligaste ogräsen i en ärtodling är rotogräs som åkertistel (Cirsium arvense) 

och kvickrot (Elytrigia repens). Eftersom de sorter med stadigare stjälk samtidigt också brukar 

ha mindre bladmassa kan det vara effektivt att istället odla dessa tätare. 

     Då ärter gror vid lägre temperaturer och inte är så frostkänsliga kan de med fördel sås tidigt 

på våren. Det är dock viktigt att jorden torkat upp för att undvika markpackning vid sådden. 

Ympning av kvävefixerande bakterier är vanligen inte nödvändigt. 

     Genom att iaktta en växtföljd på 6-8 år mellan odlingarna och välja väldränerade jordar kan 

man undvika de vanligaste sjukdomarna ärtrotröta, vissnesjuka, ärtbladmögel och  

ärtfläcksjuka. Ärtbladlöss kan vara ett problem torra somrar, särskilt i södra Sverige. Andra 

skadegörare är randig ärtvivel och ärtvecklare. 

     Vid skörd ska torr jord och torr väderlek eftersträvas. Är vädret för fuktigt försenas 

mognaden och om jorden är blöt vid tröskning lossnar hela ärtplantorna lätt. Efter skörd bör 

matärter torkas långsamt med varmluftstork.  

      

 

5.4. Odlarperspektivet 

 

 

5.4.1. Bruna bönor på Öland – konventionell odling 

 

Telefonintervju. Jonas Nilsson4. Öland.  

 

Jonas Nilsson har under 2012 bedrivit konventionell odling av bruna bönor på 5,8 hektar. 

Skörden har varit rekordhög, närmare 3000 kg/hektar. Som riktvärde brukar man kunna få ut 

1800 kg/hektar. Det goda resultaten beror på att det inte förekommit någon hetta som kunnat 

utsätta bönorna för torka. Bönbaljorna börjar mogna nerifrån och det är lätt att blommorna 

torkar in närmare toppen om det är brist på vatten. För att försäkra sig om att detta inte skulle 

ske har Nilsson vattnat bönorna ett par gånger kring midsommar. Gynnsam temperatur och 

vattentillgång har gett både fler och större bönor.  

      

                                                             
4 Nilsson, J; lantbrukare, Öland. Telefonintervju 2012-11-05. 
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     Samtidigt säger han att bönodling är lite som ett lotteri där skörden vart femte år blir nära 

noll. Detta kan ske under år med mycken nederbörd mot slutet av säsongen. Bönorna är  

mycket känsliga mot att bli stående i vatten. Ett år blev han tvungen att plöja ned 6 hektar 

bönor som blivit förstörda. 

     Jonas Nilsson odlar bruna bönor främst för deras roll i en växtföljd och för deras goda 

förfruktseffekt på höstvete. Han uppger att bruna bönor är enkla att så, eftersom marken inte 

behöver plöjas utan bara bearbetas med en kultivator. 

     Det stora problemet i denna konventionella odling är ogräsregleringen. Rikligt med ogräs, 

som målla (Chenopodium) och nattskatta (Solanum nigrum) försvårar skördearbetet avsevärt. 

Kemikalieanvändningen regleras av det viktiga miljöstödet och de få ogräsbekämpningsmedel 

som tillåts upplevs inte räcka till. Förutom besprutning används radhacka efter traktor. Det kan 

också vara aktuellt med handrensning.  

     Sjukdomar har inte varit något större problem menar Nilsson. Det finns inte heller några 

godkända bekämpningsmedel mot insekter eller svampangrepp. 

     Skörden utförs i tre steg. Först lossas bönorna maskinellt genom att skäras av med knivar 

eller trissor en liten bit under jorden. I detta moment är det särskilt problematiskt med mycket 

ogräs. Därefter räfsar en annan maskin ihop dem och lägger i strängar. Dessa båda moment  

görs med fördel på nätter eller under morgnar då det i regel är högre luftfuktighet. Då är 

baljorna lite segare vilket hindrar dem från att spricka så att bönorna faller ut. Det sista 

skördemomentet görs med amerikansk böntröska och samordnas av flera bönodlare. 

     Jonas Nilsson odlar likt alla öländska odlare av bruna bönor på kontrakt från Kalmar-Ölands 

Trädgårdsprodukter. Varje år blir de tilldelade en bestämd areal som de får odla bönor på. Han 

ville egentligen odla på fler hektar i år men det fanns reda ett så stort lager bönor i lager från i 

fjol.  

     Nilsson har inga planer på att utveckla sin bönodling. Han funderar snarare på att lägga av. 

Framtiden upplevs som osäker då det inte är säkert om miljöstödet kommer att finnas kvar. 

Om detta försvinner och priserna samtidigt inte höjs tror han att flera bönodlare kommer 

avveckla. Raps och spannmål är mycket mer ekonomiskt säkra grödor. Raps kan också odlas för 

sitt goda förfruktsvärde. 

     För att Jonas Nilsson ska se en ökad odling behövs, förutom miljöstödet och tillåtna 

bekämpningsmedel mot ogräs, nyare maskiner. De flesta som nu finns är från 1960-80-talen. 

Han anser att odlingen är omodern. På Öland finns nu bara två nya tröskor inköpta från 

Amerika. Ingen ensam odlare vågar satsa på att köpa nya maskiner. En lösning, menar Nilsson, 

skulle kunna vara en maskinstation. 
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5.4.2. Bruna bönor på Öland – ekologisk odling 

 

Telefonintervju. Daniel Andersson5. Spjuterum, Öland.  

 

Daniel Andersson bedriver en ekologisk odling av bruna bönor. Under 2012 har odlingen 

upptagit 11 hektar. Han odlar ekologiskt för att det känns trivsammare att slippa använda 

kemiska bekämpningsmedel. Dessutom anser han att bönorna med sin kvävefixerande 

förmåga är ett bra val av gröda att odla utan konstgödning. Andersson säger att han har 

samma snittskörd som de konventionella odlarna av bruna bönor på Öland. 

     Andersson menar att vi måste konsumera mer protein från växtriket. Kött blir mer och mer 

en lyxvara. Därför känns det meningsfullt att odla baljväxter som är avsedda som livsmedel. 

För övriga jordbruket har de också en viktig roll som förfrukt till vårvete. Att odla bönor året 

innan luckrar jorden och ökar vetets proteininnehåll. 

     Ogräs upplevs vara det största problemet i odlingen. Före sådd är det viktigt att avlägsna 

det mesta rotogräset. Med en särskild rotorvals rensas kvickrot tidigt på våren. Maskinen 

kastar upp rötterna och sedan får de ligga och torka i solen. Efter detta tidiga bruk får 

bönsådden vänta på tillräcklig jordvärme. Härmed uppstår naturligt en fördröjd sådd som 

hjälper till att reglera fröogräset.  

      Efter sådd blindharvas6 hela odlingsytan. Vid förekomst av mycket pilört (Persicaria) och 

andra besvärliga ogräs kan man behöva blindharva ytterligare en gång. Nästa 

ogräsbekämpande åtgärd är radhackning. Detta görs när bönorna fått två riktiga blad och 

därmed vuxit sig så stora att de står stadigt. Daniel Andersson radhackar med en kupande 

effekt vilket kväver ogräs i hjärtbladsstadiet. 

     Bland skadegörare upplevs bönflugan vara ett problem under år med låga temperaturer 

efter sådden. Det dröjer då längre innan bönorna kommer upp och under tiden hinner 

bönflugan lägga sina ägg i dem under jord. Vid svåra angrepp kan hela sådden bli tvungen att 

göras om. 

     Bönorna uppköps av Kalmar – Ölands Trädgårdsprodukter och blir till bruna-bönor-korvar. 

En del går även till tillverkningen av bönchips. Andersson upplever inte att det från marknaden 

finns någon särskild efterfrågan på ekologiskt odlade bruna bönor.  

     Daniel Andersson vill se ljust på framtiden. Men för att utöka en svensk baljväxtodling tror 

han att matkulturen måste ändras, samtidigt som vi måste styra mot svenskodlade alternativ. 

Importerade kidneybönor skulle till exempel kunna ersättas med svenskodlade bruna bönor. 

     En annan viktig faktor menar han är de miljö- och ekostöd som i dagsläget utbetalas till 

bönodlare. Dessa är viktiga för odlarna inte minst på grund av stigande jord- och arrendepriser. 

                                                             
5 Andersson, D; lantbrukare. Spjuterum, Öland. Telefonintevju 2012-11-09 

6 Ogräsharvning mellan sådd och uppkomst av grödan. Jordbruksverket, 2012  
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5.4.3. Konservärtor i Skåne 

 

Telefonintervju. Bengt Eklund7. Söder om Ängelholm, Skåne. 2012-11-19 

 

Söder om skånska Ängelholm odlar Bengt Eklund konservärtor enligt både ekologiska och 

konventionella principer. Den ekologiska odling som brukar omfatta 5 hektar bedrivs på ett 

ekologiskt arrende och avkastningen köps upp av Magnihill AB. Den konventionella odlingen 

upptar vanligen 10 hektar och bedrivs på ett annat arrende. Dessa konservärtor odlas på 

kontrakt med Findus. Bengt Eklund säger att det inte är någon direkt skillnad på avkastningen 

mellan de både olika odlingarna, så länge inte den ekologiska drabbas av ärtbladlus eller 

mycket ogräs. År med kraftiga lusangrepp kan större delen av skörden förstöras. Tre av fem år 

brukar det dock vara likvärdig avkastning. 

     Eklund menar att den ekologiska odlingen är bra ur ekonomisk synpunkt, eftersom man får 

ut ett högre kilopris för skörden samt att man tilldelas ett ekostöd. Men samtidigt är riskerna 

större för misslyckade skördar på grund av ogräs och skadegörare. Bland ogräsen är stora 

växter som målla och åkersenap (Sinapsis arvensis) värst, men även våtarv (Stellaria media) 

kan försvåra tröskningen. Ogräsrensning innebär stora arbetsinsatser och maskinanvändning,  

och Bengt Eklund frågar sig hur ekologiskt det egentligen är att köra runt och förbruka en stor 

mängd diesel.  

     Eklund tror att den konventionella odlingen är nog så miljövänlig som den ekologiska. Han 

menar att personal från Findus håller god uppsikt över uppkomst av både ogräs och 

skadegörare och att man på så sätt kan sätta in insatserna tidigt, med minsta möjliga 

användning av bekämpningsmedel. Ett problem med denna odling är att Findus måste tröska 

ärtorna just den dag som de är som allra bäst, oavsett väder. Under blöta år leder detta lätt till 

markkompaktering av de tunga skördetröskorna. Samtidigt innebär det faktum att Findus 

själva kommer och tröskar en minskad arbetsbörda för odlaren. 

     Bengt Eklund tror att en ärtodling i framtiden till viss del kan hotas av att höstraps i nuläget 

står så högt i pris och att nya odlingsmetoder för denna gröda gör den attraktiv för 

lantbrukare. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

7 Eklund, B; lantbrukare. Skåne. Telefonintervju 2012-11-19 
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5.5. Handelns perspektiv 

 

 

5.5.1. Saltåkvarn 

 

Telefonintervju. Sara Herza8, inköpschef Importavdelningen på Saltåkvarn.  

 

Sara Herza, inköpschef på Saltåkvarn, menar att de är öppna för att ta in svenskodlade 

ekologiska baljväxter i sortimentet. I nuläget deltar de i ett projekt tillsammans med POM, 

Programmet för odlad mångfald. Projektet utgörs av försöksodlingar med kokbönan ’Signe’ i 

Blekinge och gråärt i Bohuslän. Dessa båda baljväxter är exempel på gamla svenska sorter. 

Saltåkvarn tänker sig att köpa några hundra kg av dessa grödor, handpacka dem och sälja i sina 

båda butiker, i Järna och Stockholm. På förpackningarna ska man då berätta de gamla 

sorternas historia. Om detta fungerar hoppas de kunna utöka odlingen i lagom takt. Problemet 

i nuläget är att den bohusländska gråärtsodlingen först måste bli ekologiskt certifierad för att 

kunna platsa i Saltåkvarns sortiment. 

     Sara Herza  ser en tydlig trend sedan starten att konsumenterna väljer konserverade bönor 

framför torkade. Detta tror hon kan bero på baljväxters långa beredningstid, med lång 

blötläggning och koktid som kräver god framförhållning. Bristande kunskap om 

tillagningsmetoder, vilket gör konsumenten osäker, tror hon också kan vara en orsak till att fler 

väljer konserver. 

     I dagsläget importeras de flesta torra ekologiska baljväxterna från Kina. För att Saltåkvarn 

ska kunna ta in mer svenskodlade baljväxter i sitt sortiment krävs en större odlingssäkerhet 

med många odlare, och odlingar med geografisk spridning. På detta sätt kan man minimera  

riskerna för att drabbas hårt av felslagna skördar. Detta är viktigt, eftersom en produkt som 

paketeras och saluförs i dagligvaruhandeln med säkerhet måste kunna finnas på hyllan, annars 

väljs den bort. Önskvärt är också att odlare inte specialiserar sig alltför mycket på enstaka 

grödor, eftersom detta ökar sårbarheten. Herza menar att man i nuläget befinner sig i ett 

moment 22; Saltåkvarn kan inte föra in en produkt i sitt sortiment om det inte finns ett 

odlarunderlag, och det finns inga odlare som vågar satsa så länge det inte finns någon säker 

efterfrågan. 

     Ett annat krav som måste tillgodoses är en effektivare rensning. I nuläget handrensar alla 

mindre odlare. För att kunna ta hand om större mängder baljväxter behövs maskinell rensning. 

Konsumenten är mycket noga med renheten på förpackade produkter som säljs i 

dagligvaruhandeln.  

      

                                                             
8 Herza, S; inköpschef Importavdelningen, Saltåkvarn. Samtal 2012-11-08 
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     En tredje åtgärd som kraftigt skulle öka svenskodlade baljväxters säljbarhet vore om man i 

landet kunde sköta om någon form av förädling. Ett exempel kunde vara att tillverka 

konserver. I dagsläget är Saltåkvarns baljväxtkonserver producerade i Italien. 

     Sara Herza berättar att Saltåkvarn medverkar i ett projekt där man för att minska 

övergödningen av Östersjön vill få de kustnära jordbruken att ställa om mot mer hållbara 

metoder. Här kunde en ökad odling av baljväxter föras in som ett steg för att minska 

användningen av kvävegödning. Genom att sedan tydligt ange detta på förpackningen skulle 

man kunna skapa ett mervärde kring ekologiskt svenskodlade baljväxter. 

     Till sist säger Sara Herza att en ökad insikt om att vi i Sverige behöver odla och konsumera 

mer baljväxter också givetvis leder till att den storskaliga konventionella odlingen kommer att 

öka. 

 

 

5.5.2. Kung Markatta 

 

Samtal. Kundtjänst. Kung Markatta9.   

 

Man har i dagsläget inga planer på att införa ekologisk svenskodlade baljväxter i sitt sortiment. 

Detta pågrund av bristande odlarunderlag. Försöksodlingar i Sverige pågår emellertid. I nuläget 

importerar Kung Markatta sina torkade ekologiska baljväxter från Kina och Brasilien. 

 

 

5.5.3. Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter 

 

Samtal. Stefan Lundgren10. Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter. 

 

Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter har på Öland 45 kontrakterade odlare av bruna bönor. Av 

dessa odlingar bedrivs två stycken ekologiskt. Dessa odlare utgör samtliga odlare av bruna 

bönor på Öland och de förbinder sig att sälja skörden till Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter. 

Där sker sedan hela ledet från rensning till marknadsföring och försäljning. Varje år får odlarna 

ett visst antal hektar tilldelat. På dessa hektar ska även utsäde odlas. 

     Stefan Lundgren berättar att man främst fungerar som  bulkleverantör till 

livsmedelsindustrier och Lantmännen. Men man har även en egen produktion i form av fyra 

olika smaksatta bönkonserver. Lundgren anser att möjligheterna till en utökad bönodling  

 

                                                             
9 Kung Markatt; kundtjänst. Samtal. 2012-11-16 

10 Lundgren, S; Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter. Samtal 2012-11-08 
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direkt är beroende av en förändrad och förnyad syn på bruna bönor som livsmedel. Människor 

behöver fått upp ögonen för att denna baljväxt kan användas till så mycket mer än bara rätten  

bruna bönor och fläsk. Dessutom behöver man berätta mer om bönor som en klimatsmart 

proteinkälla. 

     Lundgren menar att rådande odlingstekniker är tillfredsställande och nyligen har nya 

böntröskor från USA inköpts. Han upplever ett intresse för bönor hos odlarna, men säger också 

att detta till stor del är beroende av om miljöstödet kommer att kvarstå. Ett borttaget sådant 

skulle innebära sämre ekonomi för odlarna och högre priser för konsumenterna. Han berättar 

att det en gång tagits bort och att man då kunde märka en tydlig nedgång i den öländska 

bönodlingen. 

     Lundgren kan inte se att den Skyddade Geografiska Beteckningen som tilldelats den 

öländska bruna bönan har haft någon inverkan på odling eller försäljning. 

 

 

6. Resultat: Vilken potential finns för en utökad odling? 

 

 

6.1. Nya livsmedelsprodukter baserade på baljväxter 

 

 

Intresset för användning av baljväxter som råvara vid livsmedelframställning har ökat i många 

industriländer. En bidragande orsak till detta är deras kvalitéer ur kost- och hälsosynpunkt. En 

annan anledning till att använda baljväxter som råvara för andra livsmedelsprodukter är att de 

på grund av sin många gånger långa tillagningstid annars lätt förbises av dagens konsumenter. 

Några produkter som skulle kunna baseras på baljväxter är bakverk, mjölkimitationer, pasta 

och nudlar. Att blanda mjöl från baljväxter i kötträtter som hamburgare och köttbullar kan ge 

en magrare produkt med större proteinhalt (Boye, Zare och Pletch, 2010).   

     Det finns inga direkta produktionsmässiga hinder till att tillverka livsmedelsprodukter 

baserade på  svenskodlade ärtor . Ändå är de flesta vegetariska produkter baserade på 

importerade sojabönor. En förklaring till detta kan vara att dessa produkter utvecklats och 

produceras i andra länder, till exempel i USA där soja odlas i stor omfattning (Davis, Sonesson 

och Flysjö, 2006).  

 
 
 

 

 

 



 

17 

 

6.2. Andra arter och sorter 

 

 

6.2.1. Gråärt (Pisum sativum ssp. arvense) 

 

Samtal. Lars Eliasson11. Bohuslän.  

 

Lars Eliasson berättar att gråärten är en gröda med lång odlingstradition. På hans släktgård har 

en gammal sort odlats sedan 1700-talet. Förr var gråärt en viktig och odlingssäker gröda som 

både användes till foder åt djuren och mat till människorna.  

     I modern tid har gråärten odlats mer av tradition och för att bevara den gamla sorten. 

Eftersom denna gråärt bildar ett par meter långa revor behöver den stöd genom att samodlas 

med en gammal sort av bondböna. Vid skörden läggs dessa båda baljväxter på en 6-7 meter 

hög torkställning, en kragemärr. Odlingen bedrivs ekologiskt men är inte certifierad. 

     Eliasson berättar att människor kommer till gården och köper mindre partier av gråärt. De 

som använt dem som eget utsäde tycks inte ha lyckats så bra med odlingen på annat håll. 

Eliasson menar att det är något speciellt med den bohuslänska blåleran med svartmylla 

ovanpå. Gråärt har också beställts från hembygdsgårdar och av personer som avsett att 

anordna tillställningar med traditionell husmanskost. 

     Lars Eliasson berättar att den yngre generationen nyss tagit över gården och gråärtodlingen. 

Via Jordbruksverket har de fått hjälp med spridning av information om grödan samt en 

småskalig försäljning av påsar med utsäde och ärtor för konsumtion. 

     Eliasson berättar att Lettland har en storskalig odling av gråärt. Där ingår denna baljväxt i 

nationalrätten. Dessa gråärter är kortare och samodlas med spannmål, vilket gör att de kan 

direkttröskas. 

 

 

Samtal. Lena Nygårds12. SLU. 

 

Lena Nygårds menar att det svenska klimatet bättre lämpar sig för ärtodling än för bönodling. 

När gråärten odlades allmänt kunde detta göras i stora delar av landet. En anledning till att 

gråärten fasats ut ur odlingen och humankonsumtionen tror hon kan vara att den fått ett 

dåligt rykte på grund av att den använts som foderärt. En annan möjlig anledning till att 

gråärten inte längre är ett populärt livsmedel, menar Nygårds, kan vara dess grå färg. Som 

ingrediens i ärtsoppa ter den sig kanske inte lika aptitlig som gula eller gröna ärtor. 

                                                             
11 Eliasson, L; lantbrukare, Bohuslän. Samtal 2012-11-05 

12 Nygårds, L; SLU, Centrum för biologisk mångfald. Samtal 2012-11-06 
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     Nygårds menar att gråärten har ett högt proteininnehåll och därför skulle kunna vara ett 

inhemskt alternativ till den importerade sojabönan. Smakmässigt påminner den om en annan  

importgröda, kikärten. Med anledning av möjligheterna till en mer rationell odling av gråärt, 

säger Nygårds att den svenska Rättviksärten är en 60 cm hög sort, som samodlats med havre 

och därför kan direkttröskas. 

     Nygårds menar att avsikten med en utökad svensk baljväxtodling kanske inte nödvändigtvis 

behöver vara att kunna distribuera dem i hela landet. Istället kan mindre odlingar, som säljer 

sin avkastning till lokala butiker och restauranger, vara en mer rimlig odlingsform.  

     För att generellt öka vår konsumtion av baljväxter, poängterar Nygårds vikten av att 

utarbeta nya recept och vanor. Vi arbetar inte längre lika fysiskt och därför innebär de 

traditionella rätter där våra etablerade baljväxter ingår, en många gånger alltför tung och 

stadig kost. För att upptäcka nya sätt att tillaga och konsumera baljväxter tror Nygårds att 

andra länder kan vara en viktig inspirationskälla. 

     Slutligen understryker Nygårds vikten av att skapa ett mervärde hos svenskodlade 

baljväxter, då de inte rent prismässigt kan konkurrera med de importerade produkterna. 

      

 

6.2.2. Bondböna (Vicia faba) 

 

Bondbönan (Vicia faba major) är en storfröigare variant av åkerbönan (Vicia faba minor) 

(Fogelfors, 2001). Bondbönan används som livsmedel i både färsk och torkad form medan 

åkerbönan främst används torkad som foder (Crépon et al 2010), men också som 

människoföda i Nordamerika och Arabvärlden (Köpke och Nemecek, 2010). I Sverige har det 

odlats bondbönor sedan Bronsåldern (Nationalencyklopedin, 2012).  

     Wiveca P. Almgren13, vd på Magnihill AB ser en ökad efterfrågan på bondbönor hos svenska 

konsumenter. I nuläget importerar företaget bondbönor från Belgien. Roland Fransson14, 

odlingschef på Magnihill AB, menar att vi i Sverige behöver skaffa oss mer kunskap om skörd 

av bondböna, samt lämplig maskinell utrustning för detta. 

     Fredrik Fogelberg15 vid JTI menar att en svensk yrkesodling av bondböna både kräver 

provodling av lämpliga sorter, och marknadsföring, då allmänhetens kännedom om denna 

baljväxt inte är så god. 

 

 

 

 

                                                             
13 Almgren, P W; vd på Magnihill AB. Telefonkontakt 2012-11-19 

14 Fransson, R; odlingschef på Magnihill AB. Telefonkontakt 2012-11-19  
15 Fogelberg, F; AgrD och hortonom vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Mejlsvar 2012-11-22 
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6.2.3. Andra arter ur släktet trädgårdsböna (Phaseolus) 

 

Fredrik Fogelberg (2008) menar att Sverige skulle kunna utöka en odling av olika sorter av 

trädgårdsböna. Regionerna sydöstra Skåne, Öland och Gotland har vad som krävs vad gäller  

tidiga vårar och milda höstar. Enligt Fogelberg finns det ett stort utbud av bönor från 

Sydamerika och länder i Europa, som skulle passa att odla även i Sverige. Men då måste 

intresset väckas hos odlare, genom information om bönorna och kunskap om vilka möjligheter 

en bönodling kan innebära. 

     Försöksodlingar har visat att flertalet bönsorter har en liknande avkastningsnivå som den 

etablerade svenska trädgårdsbönan; bruna bönan. Detta gäller särskilt den brasilianska svarta 

bönan. De provodlade kidneybönorna har varierat mest i skördemängd, vilket kan ha sin orsak 

i att de är extra torkkänsliga. 

     För att lyckas med bönodling i vårt land menar Fogelberg att det är viktigt att de sorter som 

odlas är anpassade till dagslängden. En sort som behöver en kort dag för att inleda blomning 

kommer bara att utveckla bladmassa. Tillräcklig vattenförsörjning vid blomning och 

baljsättning är också centralt för att avkastningen ska bli maximalt stor. Det är heller inte 

lämpligt att välja sorter med en för lång utvecklingstid, då de inte hinner avmogna ordentligt 

hos oss. 

 

 

6.3. Odlarperspektiv: Experiment i Skåne 

 

 

Telefonintervju. Per Modig16. Fagraslätt, utanför Kristianstad, Skåne. 2012-11-02 

 

På 4,5 hektar bedriver Per Modig en ekologisk bönodling med flera sorter av trädgårdsböna 

(Phaseolus vulgaris) – svart böna, soldatböna, kidneyböna och borlottiböna. De svarta bönorna 

har fungerat bäst. För soldatbönorna har 2012 varit ett dåligt år. Detta på grund av svalt väder 

vid sådden i månadsskiftet maj-juni och blött väder i samband med skörden. 

     Linser (Lens culinaris) har provodlats med gott resultat. De odlas på samma sätt som ärtor. 

Sådden görs i april-maj och skördas genom tröskning i augusti-september. Problemet har varit 

rikligt med ogräs. Detta kan ha berott på ett alltför litet radavstånd (12 cm) vilket gjorde det 

omöjligt för körning med radhackan som kräver 48 cm. Som utsäde användes linser avsedda 

för livsmedel. 

     Per Modig anser att en fördel med att odla ekologiska baljväxter är att man får en gröda 

som inte så många har. På grund av deras kvävefixerande förmåga är det en resurssnål odling.  

                                                             
16 Modig, P; lantbrukare, Kristianstad, Skåne. Telefonintervju 2012-11-02 
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En annan fördel som han vill lyfta fram är att dessa baljväxter innebär svenskodlat protein som 

används direkt som livsmedel. 

     Bönodling har länge bedrivits på gården, och fram till 1995 odlade man även bruna bönor 

där. Sedan utgick ett EU-stöd till Ölands odlare av bruna bönor. Detta ledde till att odlare i 

övriga delar av landet inte kunde konkurrera ekonomiskt. Per Modig anser att EU-stöd för 

Ölands bruna bönor missgynnar utvecklingen genom att cementera gamla strukturer och 

odlingsformer.  

     Svårigheterna med en svensk bönodling av nya sorter menar Modig vara klimatet och 

bristen på tillgängligt utsäde. 

     Efter skörd och torkning ska bönorna rensas och paketeras. En maskin grovrensar och tar 

bort det som är för smått eller för stort, samt halva bönor. Därefter återstår handrensning för 

att avlägsna skadade och fula bönor. 

     Per Modig bedriver bara sin odling på deltid och i liten skala. Detta innebär mycket 

handarbete med rensning och paketering. Skörden säljs i lokala gårdsbutiker och till 

restauranger i närområdet. Vid försäljning i gårdsbutiker är konsumenterna inte lika 

uppmärksamma på priset och därför är det här lättare att få ut ett mervärde av att produkten 

är både svenskodlad och ekologisk.  

     Vill man odla i större skala behöver man skaffa bättre maskiner för effektivare rensning. 

Sedan kan man sälja i bulk till uppköpare som till exempel Saltåkvarn. I dagsläget kommer de 

flesta ekologiska torkade bönorna från Kina. Dessa har ett kilopris på ungefär 10 kr för rensad 

och förpackad vara. För att odlaren på denna gård ska klara sig ekonomiskt skulle han behöva 

ta ut 15 kr/kg för orensade och 20 kr/kg för rensade bönor. 

     För att en svensk odling av baljväxter ska utökas ser Per Modig att nya sorter behöver tas 

fram. Kanada är en stor exportör av baljväxter och klimatet där är lite liknande vårt. Att 

importera utprovade sorter därifrån kunde vara en väg att gå. Ett problem är att import 

därifrån kräver ett relativt kostsamt sundhetscertifikat för varje sort. 

     Bättre lämpade sorter skulle kunna vara sådana med en kortare mognadstid, vilket skulle ge 

dem bättre chanser i Sverige. Även om en kortare mognadstid kanske ger färre bönor, kan 

dessa vara av så pass högre kvalitet och kräva mindre rensning att de ändå ger en acceptabelt 

hög skörd.  
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6.4. Klimatförändringarnas förväntade effekter 

 

 

Ett förändrat klimat medför förändrade odlingsförhållanden för våra grödor berättar en 

rapport (Eckersten et al, 2008) från Sveriges Lantbruksuniversitet. Vegetationsperioden 

kommer att börja tidigare om vårarna och pågå längre på höstarna. Skördarna kommer att  

genomföras tidigare och höstsådderna göras senare. Dessa förändringar kommer att visa sig 

större i södra Sverige än i norra. 

     Minskad vattentillgång kan hämma grödornas tillväxt i juli till september. 

Vattenunderskottet förväntas bli större i Götaland och Svealand än i Norrland. De förändrade 

vattenförhållande kommer att gynna höstsådda grödor framför vårsådda. 

     Skadeangrepp från insekter kommer att öka, särskilt i södra och östra Sverige. Nya insekter 

och grödor kan skapa nya och möjligen allvarliga skadeangrepp. Grödor sådda på våren blir 

mer utsatta än höstsådda. Svampsjukdomar kan komma att öka i och med nya mönster i 

nederbörden. För att detta inte ska leda till alltför ökad användning av kemiska 

bekämpningsmedel behöver forskningen ta fram nya resistenta sorter, samt förbättrade 

odlingstekniker och alternativa bekämpningsmetoder. 

     Förekomsten av ogräs kommer att öka allmänt. Nya ogräsarter förväntas att få fäste i 

Sverige. Detta kommer att skapa ett större behov av bekämpning. 

     Högre temperatur och koldioxidhalt förväntas på längre sikt påverka baljväxterna i våra 

odlingar. Alltför höga temperaturer kommer att ge små, skrumpna frön som uppvisar en lägre 

grobarhetsgrad. Häftig nederbörd under varma perioder kan slå sönder baljorna och därmed 

öka infektionsrisken och minska kvaliteten. Tidigare sorter kommer att få fördel, dels för att de 

hinner utnyttja fukten i säsongens början, dels för att de kommer att bli skördemogna före 

höstens väta. För dessa tidiga sorter kan en ökad temperatur och högre koldioxidhalter vara 

gynnsam för avkastning och kvalitet. 

     Baljväxternas odlingsgräns kommer troligen att kunna förläggas längre norrut. I Norrland 

kommer både temperaturhöjning och ökade skadeangrepp att vara mindre än i sydligare delar 

av landet. Däremot kommer risken för vårfrost att öka i norr. 
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7. Diskussion 

 

 

Hur ser nuläget ut för svensk ekologisk baljväxtodling för humankonsumtion? 

 

Den svenska yrkesodlingen av baljväxter avsedda för humankonsumtion utgörs i dagsläget 

nästan uteslutande av ärter och bruna bönor. Odlingarna är begränsade till en relativt liten del 

av Sveriges yta. De största odlingarna av ärter återfinns i Skåne och Västsverige, men odling 

bedrivs även upp i Mellansverige. Bruna bönor odlas i nuläget endast på Öland. Den ekologiska 

yrkesodlingen av ärter och bönor är förhållandevis liten. Problem med ogräs i odlingen tycks 

vara den främsta anledningen till att få satsar på det ekologiska. Samtidigt tycks det både vid 

odling av bruna bönor och ärter finnas konventionella alternativ som med begränsad  

användning av kemiska bekämpningsmedel  och konstgödning ligger nära det ekologiska 

tankesättet om aktsamhet om miljö och klimat. Den konventionella odlingen tycks innebära en 

större odlingssäkerhet, särskilt vid odling av konservärtor. Denna odlingssäkerhet innebär en  

större ekonomisk trygghet för odlaren vilket är viktigt för en fortsatt svensk baljväxtodling, inte 

minst då denna odling måste  konkurrera med odlingen av andra grödor med säkrare 

avkastning och större lönsamhet. 

      

Bruna bönor på Öland 

     Tack vare en lång odlingstradition och ett ur odlingshänseende gynnsamt läge odlas den 

bruna bönan i stor omfattning på Öland. Samtidigt har det miljöstöd som ges för denna 

bönodling bortkonkurrerat de odlingar av bruna bönor som tidigare fanns i andra svenska 

regioner. Att på detta sätt koncentrera odlingen till ett begränsat geografiskt område kan ha 

både för- och nackdelar. Till fördelarna hör att där finns samlat både mångårig kunskap och 

anpassad odlingsutrustning. Genom att odlarna kontrakteras säkras deras möjlighet att avyttra 

sin skörd. De behöver då inte heller ägna sig åt marknadsföring för att nå ut med sina 

produkter. 

     Till nackdelarna hör att ett begränsat geografiskt område ökar odlingens sårbarhet. 

Eventuella förändringar i klimatförhållanden och plötsliga epidemier av sjukdomar och 

etablering av nya svårbekämpade  ogräs kan slå hårt mot en geografiskt alltför koncentrerad 

odling. De stöd som betalas ut för att bland annat bevara en kulturellt betydelsefull 

odlingstradition av enbart svenska sorter kan vara något som förhindrar utvecklingen och 

framtagandet av nya sorter, vilka kanske bättre står emot uppkomst av skadegörare och 

lättare kan anpassa sig till kommande klimatförändringar. 

     Uppfattningarna om bönodlingens modernitet och effektivitet tycks gå isär mellan odlare 

och handel. Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter, som har alla Ölands bönodlare knutna till sig  
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och köper upp och säljer vidare totalskörden, anser att odlingen rent teknisk fungerar 

tillfredsställande, och att den begränsande faktorn i sammanhanget är svårigheten att fånga 

konsumentens intresse. Från odlarhåll märks däremot en önskan om modernisering. Tekniken 

anses vara gammal och de nya skördetröskor som köpts in tycks vara för få för att svara mot 

behovet. Dessutom påtalas ogräs vara ett betydande problem, större vid konventionell 

bönodling än vid ekologisk. Detta för att man i det förra fallet till stor del förlitar sig på kemisk 

ogräsbekämpning, och att denna i nuläget på grund av regelverk upplevs otillräcklig. Inom den 

ekologiska odlingen använder man sig istället av maskinell- och manuell ogräsbekämpning på 

ett mer förebyggande och återkommande vis. Kanske finns här också en större tolerans mot 

viss ogräsförekomst.  

     Gemensamt för både odlare och handel är oron över att de ekonomiska stöd som i nuläget 

finns kommer att försvinna eller sänkas. Denna ovisshet tycks ha den effekten att öländska  

bönodlare ser sig om efter andra grödor med både större odlingssäkerhet och bättre 

ekonomisk utdelning. Här tycks höstraps vara ett intresseväckande alternativ, då det i  

dagsläget betingar ett högt pris samtidigt som det i likhet med baljväxter har en god 

förfruktseffekt på efterföljande spannmålsodling. 

 

Konservärtor 

     Den svenskodlade konservärtan utgör i nuläget en ansenlig odling och en stor 

exportprodukt. För att öka en inhemsk humankonsumtion av baljväxter kunde en svensk 

produktutveckling av nya vegetariska livsmedel baserade på konservärtor vara en väg att gå. 

Dessa ärter kunde då om möjligt ersätta den importerade sojabönan. 

 

 

Vilken potential finns för en utökad odling? 

 

Statistiken visar att totalskörden av bruna bönor i bästa fall kan täcka upp drygt halva den 

årliga svenska totalkonsumtionen av trädgårdsbönor. Resten tillgodoses idag av importerade 

bönor. Det finns alltså en efterfrågan på bönor som är större än dagens svenska produktion. En 

ökad inhemsk odling skulle minska den klimatpåverkan som är knuten till import. Baljväxters 

kvävefixerande förmåga och betydelse i en växtföljd skulle också vara fördelar som medföljer 

en ökad svensk odling. Att på detta sätt använda sig av baljväxters gynnande förmågor vid 

kustnära jordbruk kunde vara ett sätt att minska läckage av växtnäringsämnen i Östersjön. 

 

Val av arter och sorter för att väcka konsumentens intresse 

     Ett första alternativ vore att fortsätta odla de baljväxter (bruna bönor och ärt) som redan 

finns etablerade i svensk odling. Dessa arter och sorter är anpassade till det svenska klimatet.  
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De är också förankrade i en odlingstradition där kunskaperna är lätta att tillgå. Den stora 

utmaningen här är att presentera dessa grödor på nya sätt för konsumenten. Deras roll som 

ingrediens i traditionell svensk husmanskost kan göra att människor inte ser deras potentiella 

användningsområden.  

     Ett andra alternativ kunde vara att föra in utländska arter och sorter i odlingen. Man kan här 

nämna linser och utländska  trädgårdsbönor. För att detta ska lyckas behövs sorter som passar 

vårt klimat. Dessa kan antingen importeras från länder med liknande odlingsbetingelser (tex 

Kanada) eller provodlas och förädlas i Sverige. Särskilt det sistnämnda kommer att ta tid och 

innebära kostnader. Det kan också finnas ett motstånd från odlarna att ta sig an nya grödor 

och lära sig om nya odlingsmetoder. Men om detta går att genomföra skulle det kunna skapa  

ett för konsumenten varierat och spännande utbud. Dessa baljväxter saknar också den starka 

anknytning till äldre svenska  maträtter, som kan ligga de etablerade baljväxterna i fatet.  

     Ett tredje alternativ kunde vara att återinföra gamla svenska arter och sorter. Här kan man 

nämna gråärt och bondböna. Dessa är sedan långa tider anpassade för de svenska 

förhållandena och kan odlas i en större del av landet än de moderna baljväxtgrödorna, vilka 

främst odlas i landets sydligare och mest gynnsamma delar. Att åter göra gamla grödor 

tillgängliga på marknaden kan ge ett tillfälle att berätta historier om människor och platser och 

på detta sätt skapa ett mervärde åt produkten. Utmaningen med de äldre baljväxterna är att 

välja sorter som lämpar sig för ett mer modernt och rationellt odlande. 

 

Olika aktörer 

     Genom hela arbetet går det att ana ett läge där flera olika aktörer står och trampar på 

tröskeln, utan att någon vågar eller har råd att ta första steget. Konsumenten vill ha baljväxter 

på bordet men tror inte att de svenskodlade duger till annat än ärtsoppa och maträtten bruna 

bönor. Valet av processade baljväxter, såsom konserver, framför torkade kan vara en fråga om 

nutidmänniskans brist på tid, men anledningen kan också vara brist på kunskap och upplevd 

osäkerhet. Den förra anledningen kan vara svår att påverka på ett övergripande vis, men den 

senare borde inte vara alltför omöjlig att lösa. Här kan bättre marknadsföring från både odlare 

och handel vara en lösning. En annan sak av vikt är att få konsumenten att inse mervärdet av 

en svenskodlad ekologisk produkt, framför en importerad, och därmed förmå dem att betala 

det högre priset. 

     Handeln  kan säga sig vara öppen för att föra in mer svenskodlade ekologiska baljväxter. 

Men för att detta ska kunna göras behöver det finnas ett stabilt odlarunderlag som kan 

säkerställa att produkten finns till hands. Handeln önskar också välrensade varor som svarar 

mot konsumentens höga krav. Väl medvetna om den minskade efterfrågan på torra baljväxter 

efterlyser de även något steg av förädling för att öka säljbarheten. 
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     Odlarna vågar inte satsa på en utökad odling eller införskaffa nya maskiner så länge de inte 

är säkra på en efterfrågan.  

     Till sist kommer myndigheterna som beslutar om de olika ekonomiska stödens existens och 

omfattning. 

 

Pionjäranda 

     Trots ovanstående mönster finns det exempel på en slags pionjäranda hos enskilda odlare. 

Där har det rena vinstsyftet fått stå tillbaka för lusten att experimentera och för att med 

svenskodlat ekologiskt växtprotein göra en insats för miljö och klimat. Hos dessa odlare finns 

det säkerligen kunskap och erfarenhet som skulle kunna tillämpas på en storskaligare odling.  

På samma gång finns det en tanke i att låta de mindre odlarna var små och sälja sina produkter 

lokalt. På så sätt kan det vara lättare för dem att klara sig med enklare och mindre kostsam  

utrustning. Dessutom kan de lättare kommunicera ett mervärde hos sina produkter och ta ut 

ett högre pris, om de säljs i till exempel gårdsbutiker. 

 

Förändrade konsumtionsmönster 

     Om en minskad produktion och konsumtion av kött visar sig vara ett oundvikligt steg för att 

spara på jordens resurser och minska klimatpåverkande utsläpp, kommer baljväxter med sitt 

rika innehåll av proteiner att bli ett allt viktigare livsmedel. Kanske kommer vi i Västvärlden att 

tvingas omvärdera vår syn på mat som statussymbol och njutningsmedel. Kanske handlar det 

om att börja äta för att leva och inte längre leva för att äta. Komna så långt är det nog extra 

viktigt att baljväxter och andra näringsrika vegetabilier  redan är en etablerad del av kosten 

och inte upplevs som ett fattigt surrogat. 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att potentialen för en utökad svensk yrkesodling av 

baljväxter, ekologisk eller enligt någon likvärdig princip, kan sägas vara god. Därifrån är dock 

steget långt till en förverkligad utbyggnad av odlingen. Flera viktiga aktörer behöver ta initiativ, 

inte minst konsumenterna, vilkas kost- och konsumtionsvanor tycks vara den enskilt tyngst 

vägande  faktorn för den inhemska baljväxtodlingens framtid. 
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9. Bilagor 

 

Enkät för telefonintervju 
 
Inledande information: 
Var ligger gården?  
Hur stor är odlingsytan?  
Vilka baljväxter odlas? Vilka sorter? 
Bedrivs odlingen ekologiskt? Om inte, finns planer på omställning? 
 
 
 
1)Varför har Du valt att odla baljväxter? 
-vilka är fördelarna kontra andra grödor 
 
 
 
2)Vilka problem eller utmaningar har Du som baljväxtodlare stött på? 
-regelverk, efterfrågan 
-sjukdomar, växtskydd 
-klimat 
-praktiska odlingsmoment, skörd 
 
 
 
3)Vad är Dina baljväxter avsedda för? 
-djurfoder, humankonsumtion, biobränsle, gröngödsling 
 
a)hur når Du konsumenterna med information om Dina baljväxter? 
 
b)vilket intresse hos konsumenterna finns för ekologiska baljväxter kontra andra grödor? 
 
 
 
4)Har Du planer på att utöka Din odling av baljväxter? 
-större yta 
-nya arter/sorter 
-nya odlingsmetoder 
 
 
 
5)Vilka åtgärder eller vilken utveckling ser Du skulle kunna främja en ökad svensk 
baljväxtodling?



 

 

 


