


Föreningen Sörmlandsäpplen är en ideell förening bildad 2014 med syfte

“att främja odling och förädling av frukt i Östra Mellansverige,

med fokus på äpple och Sörmland”

Sedan dess har vi vuxit, nu har vi medlemmar i hela landet, alla vill odla frukt!



Sedan 2020 driver vi Leaderprojektet “Sörmland - ett äppellandskap”.

Vi arbetar för

● att Mellansverige ska fyllas av fruktodlingar och förädlare som tar tillvara 

på den mellansvenska fruktens specifika kvaliteter, och

● att fruktodling ska bli en ny och lönsam gren inom de gröna näringarna i 

Mellansverige

Corona ledde till att projektet blev digitalt och fick spridning över hela landet -

ALLA VILL ODLA FRUKT!



ALLA VILL ODLA FRUKT!

De första 10 odlingarna 

planterades 2018, sedan dess har 

ytterligare ca 40 småskaliga 

fruktodlingar anlagts, och 

många fler är på gång



VARFÖR? 

Äpple är den enda frukten som kan odlas i hela 

Sverige (med undantag för fjällkedjan, zon 8)

MEN 

80 % av alla äpplen vi äter importeras, bara 

knappt 20 % produceras i Sverige

ca 90 % av svensk fruktodling sker i Skåne, 

Blekinge & vid Vättern



Fruktodling i resten av Sverige (våra 

medlemmar) har stor potential, vi skiljer oss 

från Skåne och övriga distrikt

- Mindre arealer (småskaliga odlingar) och längre 

mellan odlingarna

- Alla odlingar måste stängslas mot vilt 

- Diversifierade gårdar och diversifierade 

odlingar

- Hög andel egen förädling

- Många är ekologisk certifierade 







Utmaningar

● Vi är nya och det finns ingen “fruktodlingstradition” i vår närhet

● Svårt att få tag på plantmaterial, sorter och grundstammar, som fungerar i 

vårt klimat

● All kunskap om svensk fruktodling utgår från skånska 

odlingsförutsättningar, det saknas fortfarande kunskap om odling av frukt 

i vår odlingszon 

● Konkurrenssituationen, från framförallt från importen

Trots detta talar allt för en ökad svensk inhemsk produktion av frukt



KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Sveriges klimat idag är 1,2 gr varmare än förindustriell 

tid

Mildare vintrar + 3 grader i Norrland

Fler extrema värmeböljor, nederbörden ökar med 10 %, 

fler skyfall

LRF Trädgård “Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremväder” 

www.extremvader.se

http://www.extremvader.se


Väder & klimat i framtiden

Olika scenarier ger olika utfall. Värme: Högt +4-6 grader, Lågt +3-4 grader

I mitten på seklet 2041-2070: 

● + 3 grader i Sörmland (som i södra Tyskland)

● + 2,6 grader i Skåne (som i norra Frankrike)

● + 3 grader i Värmland (som i Skåne)

I slutet på seklet 2070-2100:

● + 4,6 grader i Värmland (södra Tyskland

● + 4,3 grader i Skåne (södra Frankrike)

● + 5,2 grader i Västerbotten (Skåne)

● + 5,6 grader i Norrbotten (Värmland)



Allt talar för att vi bör 

odla mer frukt i Sverige, 

mer äpplen och päron, för 

att öka vår 

självförsörjningsgrad och 

för att möta 

klimatförändringarna



HUR?

Hur säkrar vi Sveriges självförsörjning av frukt, hur 

ökar vi från 20 % till 100 %?

Vi har odlare, från norr till söder som är villiga att 

investera i och satsa på fruktodling.

Vad kan ni, som sitter här idag, göra?



Svaret är enkelt:

KÖP SVENSK FRUKT

Efterfråga svensk frukt 

- i butik

- men framförallt i alla offentliga upphandlingar

- sätt krav på lokalt, närodlat, korta transporter, 

eko

- betala vad det kostar



Offentlig sektor har nyckeln till en högre 
svensk självförsörjningsgrad, det gäller 
även frukt

MEN så länge det är priset som styr kan vi 
inte höja svensk självförsörjningsgrad, 90 
% av den frukt som köps in är importerad

Vi kan visa på goda exempel - i Sörmland 
har vi startat ett samarbete med 
kommunerna



Varför satsa på fruktodling?

● Ökad självförsörjningsgrad

● Diversierat jordbruk - mer resilient mot 

klimatförändringar

● Ökad ekologisk produktion

● Förädling, äpple är en fantastisk råvara, 

äppeldryck och hantverkscider

● Turism, måltidsturism

● Fler arbetstillfällen

● En motor i landsbygdsutvecklingen



Vi tror på framtiden och att odling och förädling av frukt kommer att 

bli en lönsam gren inom de gröna näringarna i HELA Sverige!



www.sormlandsapplen.se

https://www.facebook.com/sormlandsapplen

charlotte@sormlandsapplen.se

http://www.sormlandsapplen.se
https://www.facebook.com/sormlandsapplen
mailto:charlotte@sormlandsapplen.se

