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Ett antal ursprunSliSa gotländska spannmåtssorter

VetesortenVit errrner
odlas igen på Gotland
På Gotland maldes i midsomrnartid det a1lra firsta fuil-

kornsrnjö1et av den prirnitiva vetesortenvit elnmer' l)en-

na vetesort odlacles allmänt i Sverige fi-arn tili vikingatiden'

vilket betyrler ti1l {ijr drygt 1000 år sedar-r' På Gotland

fanns cnstaka odlingar kvar äl-rda fram till 1960-telet' Ern-

meraxen finns i flera olika flirger varav den rypiskt got-

1ändska sorten är vit- Den ekononriska filreningen Grite-

korn har nu lorökatVit el'nmer och bör.1at odla den igen'

Den hittacles i ett spannmåls1ager i Ardre på östra Gotland

på 1960-ta1et.

-Jag tror på ekologisk odling och jag tror på den Vita ern-

,rr.irr, räg.. Sten Rosvall i Ha1la på centrala Gotland, sonr

oc1lat ekologiskt i många år och sorn är orc{förarrde i firen-

ingen Gr-rtekorn. Föreningens uppgift är att slå v:rkt orl
ursprun glig:r sPannmål från

Cotlrrld. Den Vit:i cl'lllllcl'n

smakar hiirligt och det

kiinns gott att odla en växt

sonr i mit-rst ett Par tusell år

ar)p.rs\at srg eficr dcr gor-

1ändska klinratet och den

lokala j ordrnånen. Til1gån g-

en i år är mycket begränsad,

endast cirka 500 kilo korn-

mer vi att kunn:r Producera.

-De gamla sorterna är in-
tressanta på grund av sin

n)y( kct geill snr.rk. vilker lr
en faktor sorn vi g1örnt bort
i clagens samhälle, frarnhål-

1er Riina Noodapera, som ingår i Gutekorns styrelse' Hon

har tagit fram ett antal nya recept ti1l Gutekorns recept-

samling.

Gutekorn har som målsättning att äga, skydda och örvalta

ett selekterat ursprungligt sortimcnt .rv spanmnå1 som här-

stammar från Gotland. Föreningen arbetar med utveck-

ling, forskning, nygarnla sorter och nya produkter tillsam-

mans med andra aktörer och lorser sina odlare med ett

urval intressanta sorter. De ursprungiiga produkter som

Gutekorn idag salr-rflor ärVit emmer,Vårspelt och Borst-

vete.

Gårdarna på Gottand gÖr re

klam för sina ursPrungiiga

span n må [ssorter.

Sverige näst dYrast På [ivs-
medel
Sverige har de näst dyraste livsmedlen och alkohotfria dryckerna

it 
"tu"eU, 

sLaget endast av Danmark. Det visar ny statistik från

EU:s statistikårgan furostat. Prisernai SveriSe åren,tigt undersök-

ningen 20 "'. ho8re an Senomsnittet [ör LU som helhet Bulgatien

RuÄanien och Poten ligger lägst. EU:s matprisundersÖkningar har

dock tidlgare fått krltik iOr att inte ta titlräckli8 hänsyn tiLl regionala

skitrnader imatvanor.
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