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Riskfyllt att odla 
nischade grödor
Butikerna kräver volym, od-
larna kräver lönsamhet. Att 
odla nischgrödor är en risk-
fylld verksamhet, men den 
som vågar satsa kan också 
bli riktigt belönad.

VÄXTODLING. I takt med att vi 
lyssnar alltmer till vårt klimat-
samvete, ökar även efterfrågan 
på svenska råvaror. Trots detta 
är det fortfarande svårt att få tag 
på något svenskodlat som inte är 
en rotfrukt.

Enligt Helena Karlén, horto-
nom och universitetsadjunkt på 
SLU Alnarp, beror det på att det 
inte finns någon koordinering 
av insatserna. På SLU började 
man odla sötpotatis 2014 och 
har sedan dess nått skördar på 
60 ton. Helena Karlén menar 
dock att odlarna har problem 
med att få ut den svenska sötpo-
tatisen på marknaden. Främst 
beror det på osäkerheten som är 
förenad med att gå från testod-
ling till att producera större vo-
lymer.

– Dagligvaruhandeln köper 
oftast inget om de inte på för-
hand vet volymen, men odlarna 
vill inte börja odla om de inte vet 
vilket pris de kan få. Först om 

volymökningen är förenad med 
lönsamhet är man villig att in-
vestera i teknik och kompetens-
utveckling, säger Helena Karlén.

”En strategi behövs”
Hon berättar att hon i början av 
SLUs sötpotatisprojekt var eld 
och lågor, men att hon i dag har 
fått en mer nyanserad bild av vad 
som ska till för att svenska pro-
dukter ska kunna konkurrera 
med importerade.

– Jag blev förvånad över hur 
grönsaksdiskarna har utvecklats 
mot ett allt bredare sortiment 
men inte gynnat svensk produk-
tion i den omfattning som vore 
önskvärt. Prispressad bulk av 
morötter och lök, ja, men hur är 
det med randsortimentet där det 
kan finnas större lönsamhet? Det 
behövs en strategi för volymök-

ning och ett bra samarbete mel-
lan producent- och handelsledet.

De senaste åren har några od-
lare ändå försökt etablera en 
marknad för svenskodlade 
nischgrödor, bland annat quinoa 
och bladgrönsaker. Hur det har 
gått beror enligt Fredrik Fern-
qvist, forskare i trädgårdseko-
nomi vid SLU, främst på om od-
larna har lyckats säkerställa vo-
lym och kvalitet.

– Jag kan tänka mig att för en 
bulkig produkt som sötpotatis 
behöver man komma upp i väl-
digt stora volymer för att det ska 
vara intressant för detaljhan-
deln, och det är inte alltid det 
finns utrymme till det.

Kombinerar med import
Han menar att det i stället kan 
finnas en poäng i att göra som 
Vidinge Grönt, som odlar små-
bladsgrönt som rucola, babyspe-
nat och mangold men importe-
rar när den svenska grönsaks-
säsongen är över. Detta för att 
säkerställa volymen året runt.

– De var tidigt ute med sitt 
koncept, vilket gjorde att de ha-
de en fördel gentemot de produ-
center som kom efter. I dag är de 
ett gigantiskt företag, så det går 
att växa och bli stor på sikt.

Det finns också andra sätt att 
som nischodlare få ut sina grö-
dor. Fredrik Fernqvist nämner 
bland annat Rekoringar och 
torghandel som möjliga alterna-
tiv. Detta ställer dock andra krav 
på producenterna, till exempel 
kompetens inom marknadsfö-
ring och logistik.

Marknadsföra själv
– De alternativa kanalerna väx-
er och man kan tänka sig att det 
är genom dem som nischgrödor-
na säljs. Då räcker det dock inte 
att vara odlingskunnig utan 
man måste också kunna tänka 
strategiskt. Är man med i en 
producentorganisation behöver 
man inte tänka på detta, men 
här måste man sköta sin egen 
marknadsföring, säger han.

Även om det alltså är betydligt 
tuffare att producera och mark-
nadsföra en nischgröda menar 
Fredrik Fernqvist att de odlare 
som vågar satsa har framtiden 
för sig.

– Många nischgrödor kom-
mer säkert att bli stora på sikt. 
Det är en risk, men framtidens 
produkter måste börja någon-
stans.

Izabella Rosengren
010-184 40 97  red@atl.nu 

Helena Karlén har varit drivan-
de i SLUs sötpotatisprojekt.
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Quinoaskörd i Skåne 2017.
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Nischgrödor – odlad areal
Utveckling 2011–2019
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SVÅRT ATT UPPFYLLA HANDELNS KRAV PÅ VOLYM 

Svenskodlad sötpotatis.
FOTO: HIR SKÅNE 

Sämre kvartal 
än väntat för 
Caterpillar
EKONOMI. Amerikanska 
Caterpillar, som bland an-
nat tillverkar anläggnings-
maskiner, redovisar ett jus-
terat resultat per aktie på 
2,66 dollar för det tredje 
kvartalet 2019. Analytiker 
hade förväntat sig ett resul-
tat på 2,87 dollar per aktie.

Även försäljningen var 
lägre än väntat: 12,8 miljar-
der dollar mot prognosen 
om 13,4 miljarder dollar. 

Efter att kvartalsrappor-
ten publicerats sänkte bola-
get sin prognos för helåret 
2019, vilket fick aktien att 
backa 5 procent.

Nyhetsbyrån Direkt

Nya regler för 
skydd av bin 
underkänns
EU-POLITIK. Bin måste 
skyddas från långvarig ex-
ponering för växtskydds-
medel. Det anser EU-parla-
mentet som därför skickar 
ett lagförslag tillbaka till 
EU-kommissionen. 

Kommissionen föreslog 
ursprungligen att alla växt-
skyddsmedel ska testas för 
att se hur bin påverkas vid 
akut och långvarig expone-
ring. Bland medlemslän-
derna fanns dock ett starkt 
motstånd mot det, så det 
ströks ur det förslag som 
EU-parlamentet haft att ta 
ställning till. ATL  

HERNING, DANMARK.
Med det högsta grispriset 
 sedan 2001 är danska gris-
producenter positiva till 
framtiden. Det var tydligt 
när ATL besökte Svinekon-
gressen i Herning.

GRIS. Den största anledningen 
till den kraftiga prishöjningen 
är oroligheterna på den kinesis-

ka fläskmarknaden. Men trots 
att exportmöjligheterna för 
danska grisproducenter ökar, 
säger Christian Fink Hansen, 
direktör för grissektionen inom 
forskningsorganisationen Seges, 
att många fortfarande är försik-
tiga med investeringar.

– Just nu fokuserar de flesta på 
att få god lönsamhet i sin verk-
samhet innan det görs större in-
vesteringar. 

Men inom en tioårsperiod mås-
te stora investeringar göras. 40 
procent av alla danska stallar för 
slaktsvin måste moderniseras och 
renoveras, både för att behålla an-
talet slaktgrisar på samma nivå 
som i dag och för att minska pro-
duktionens klimatpåverkan. Här 
hoppas LRFs danska motsvarig-
het Landbrug & Fødevarer få stöd. 

– Vi hoppas att regeringen 
kan använda sina pengar för kli-

matförbättringar genom att in-
vestera i dansk grisproduktion, 
säger Christian Fink Hansen.

Klimatfrågan är viktig när 
man talar om framtidens gris. 

– Framtidens gris kommer att 
vara klimatvänlig, ha hel svans 
och den kommer inte att vara 
kastrerad, säger Christian Fink 
Hansen.

Marion Palm
010-184 44 27 marion.palm@atl.nu

Framtidstro bland danska grisbönder
9,6

miljoner kronor totalt finns 
nu att söka från Jordbruks-
verket för dels miljöåtgär-
der i jordbruket, dels sats-
ningar som främjar ekolo-
gisk produktion och kon-
sumtion. Ansökan ska vara 
inne den 15 november.

70 tjänster 
bort från  
pappersbruk
SKOGSINDUSTRI. Billerud 
Korsnäs resultat för det 
tredje kvartalet var något 
högre än väntat, medan för-
säljningen var lägre. Det 
justerade rörelseresultatet 
blev 153 miljoner kronor 
och rörelsemarginalen 2,6 
procent. Divisionen Board 
påverkades negativt av upp-
startseffekter av den nya 
kartongmaskinen KM7 vid 
Gruvön.

I september meddelade 
bolaget att man antagit ett 
sparprogram om 600 mil-
joner kronor. Inom ramen 
för det varslas nu 70 tjäns-
ter vid pappersbruket i Frö-
vi, rapporterar SVT.

ATL/Nyhetsbyrån Direkt


