
Rusning på Äppelmarknaden –  
140 Äppelutvecklare ville bidra till framtidens frukt
När projektet Framtidens frukt satte upp sin monter på Äppelmarknaden i Kivik 
28–29 september fylldes den snabbt med nyfikna barn och familjer som ville plantera 
och följa en liten fröplanta fram till fullvuxet fruktbärande träd.

Att bli en Äppelutvecklare för Framtidens frukt innebär att man får ta hand om en ettårig fröplanta, som odlats 
fram för att undersöka vilka nya korsningar som kan ge oss de godaste, tåligaste och mest rikgivande sorterna för 
ekologisk odling.
Målgruppen för projektet är barn mellan 7–15 år och deras familjer. De 140 familjer som hittills anmält sig till  
projektet har fått varsin fröplanta som om 5–9 år bär frukt. Om 10 år är trädet fullvuxet.

Det blev många frågor till odlarna Marcus Callenbring och Diego Vegas Skoglund samt växtutvecklare Kimmo  
Rumpunen från SLU.
Många blev förvånade när de fick höra hur en äppelsort tas fram. Plantorna korsas genom kontrollerad pollinering  
där man samlar pollen från blomman hos en äppelsort och stryker på pistillen hos en annan sort. Det ger ett äpple 
som till exempel kan ha sorten Goldrush som mamma och Katja som pappa. Från dessa äpplen sådde man sedan 
frön som på ett år växte till små fröplantor, så kallade spön. 
– Alla dessa sorter är helsyskon och utvecklas olika, de kan alla bli en ny sort, berättar Kimmo Rumpunen.

Hos Framtidens frukt fanns också ett Önsketräd inspirerat av Yoko Onos Wishtree. På trädet kunde både barn och 
vuxna hänga lappar där de ritat och skrivit vilken sorts äpple de önskar sig i framtiden.
– Vi fick uppleva ett stort intresse för att lära sig mer om ekologisk frukt, träd och odling. Entusiasmen var stor, en  
deltagare skapade direkt en facebooksida till sitt träd. Detta var vår första aktivitet inom Framtidens frukt, nästa år  
ska vi genomföra en mängd aktiviteter som denna bland de ekologiska odlarna runt om i Sverige, berättar Marcus 
Callenbring. 
 
På bilden syskonen Algus och Velvet Nilsson med sina trädplantor. Foto: Anna Lind Lewin.

--------
Framtidens frukt är ett pedagogiskt projekt som vill öka kunskapen om den ekologiska 
fruktodlingen och stimulera till närmare dialog mellan ekologiska fruktodlare och  
konsumenter av ekologiska produkter.
Vi vill visa hur ekologiska fruktodlare tar ansvar för jorden, miljön, klimatet och  
framtiden genom att odla frukt på ett hållbart sätt. Läs mer på www.framtidensfrukt.se
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Varför finns det inte svensk ekologisk frukt i butik året runt?
Den totala odlade arealen frukt i Sverige är cirka 1 500 hektar. Den svenska ekologiska fruktodlingen utgör i sin tur 245 
hektar av dessa, vilket blir drygt 15 procent av totalen (2018). Den ekologiska fruktodlingen i landet ökar successivt, men 
idag är inte produktionen tillräckligt hög för att täcka efterfrågan. Större delen av den ekologiska frukten som säljs i 
butik är importerad. Det finns därför utrymme att öka den svenska fruktodlingen.
Idag finns större och mindre ekologiska odlingar över hela landet. Äpple är den dominerande frukten men även päron, 
plommon och körsbär odlas i mindre skala. Inom ramen för projektet Framtidens frukt vill vi stimulera fler odlare att 
satsa på ekologisk frukt.
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Följ oss på 
framtidensfrukt.se
instagram.com/framtidens_frukt
facebook.com/framtidensfrukt
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Bakom projektet
Marcus Callenbring, ekologisk fruktodlare på Stora Juleboda Gård i Degeberga.

Kimmo Rumpunen, forskare, SLU Balsgård, växtförädlare av dessert,  must- och cideräpplen för hållbar odling  
i svenskt klimat.

Charlotte Sommarin, ordförande i föreningen Sörmlandsäpplen, sammanslutning av ekologiska fruktodlare.
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KONTAKT
Kommunikationsansvarig
Anna Lind Lewin, anna@lindlewin.se, 070-656 31 31.
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