
 

 

 
 

 
 

Rapport från seminarieresa till Åland 14-17 juli 2014 

 
Ett 65-tal seminariedeltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, England, Skottland, 
Ryssland och Gotland mötte upp på hotell Arkipelag konferenscenter i Mariehamn för intensiva 
dagar i kulturspannmålens tecken. 
Programmets första dag var späckad med presentationer av olika slag som började med att chefen 
för Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh, hälsade välkommen och redogjorde för det 
Åländska lantbruket. Nämnas kan att Ålands befolkning består av 29 000 personer, att det finns 513 
gårdar som brukar 13 500 ha åker, 5 300 ha naturbeten samt 60 000 ha skog i ett småskaligt 
landskap. Det finns 22 % ekologisk areal/3 100 ha omställd mark, stora delar av det vall, men en stor 
potential inom ekologisk odling finns. Transportkostnaderna höga som på Gotland, mycket 
transporteras till Finland. Det finns 1800 kor på Åland lika många som Wapnö gård har…, 6000 
tackor, äpplen drar in bra med medel till det Åländska lantbruket. Odling av kultursorter endast 100 
ha, mest Spelt, Emmer, exporteras men tas även omhand lokalt. 
Dagen avslutades med middag på konferensanläggningen samt mingel med övriga deltagare. Under 
pauserna var det mingel bland resp. utställare från de olika länderna. Gutekorn hade en egen 
utställning och infomaterial med sig samt material för smakprover. Smakprover lämnades också till 
Smakbyn, krögaren Mikael Björklund. 
 

 
 

 
Mingel vid Gutekornprodukterna och vid andra 
utställare 
 

 
 

 
 

 

 



 
VIR Vavilov institutet i St Petersburg presenterades av Igor Loskutov, som började samla frön från 
olika sorter redan 1894 och som byggde stora internationella nätverk m internationella specialister 
inom genetik etc. 
1997 publicerades en bok om plant cultivation som var banbrytande. I Vavilovinstitutets samlingar 
kan man hitta allt från olika delar av världen som blivit erkända som sorter från Ryssland tex ett 
Vårhavre-Guldregn från Sverige som blev en ”championsort” i världen från 1920-talet. 
 
Maarit Heinonen  från Finska MTT Agrifood  redogjorde för bevarandearbetet av lantsorter i 
Finland, där man f.n. skriver en strategi för fortsatt arbete som skall vara klar i augusti 2014 och som 
kan vara förebild för andra europeiska länder att göra egna strategier för bevarande av lokala sorter. 
Lokala sorter har ofta egna namn och är anpassade till den lokala växtplatsen och den lokala 
befolkningens behov. Människor som flyttar tar ofta med sig en spannmålssort från en geografisk 
plats till en annan och på så vis blir den introducerad. (Introduced landraces.) Man inventerar även 
sådana grödor som odlats minst 50 år på samma plats (Heritage plants) omfattar även potatislök, 
ärtor, kålrot, palsternacka etc. Det finns f.n. 27 sorter registrerade i det som motsvarar POM 
(programmet för odlad mångfald) i Finland. Lantbrukaren är den viktigaste parten i arbetet, media är 
i allmänhet intresserade av det arbete som görs. Det finns 23 sorters lantraser av Råg i Finland som 
odlas för eget bruk där lantbrukaren inte är medveten om det betydelsefulla arbete som han/hon gör 
av hävd. 
Det behövs mer forskning kring näring i äldre sorter, lokal produktion och konsumtion, info. 
Generationsskiften- vem tar över när någon slutar som odlat fler varieteter? Finns det register? 
 
Nordgen- Alnarp, Jette Nydam Hansen, redogjorde för arbetet med bevarande av genetiskt material. 
Man använder Landrace istället för lantsort som begrepp. SLU har gjort många insamlingar av sådant 
material genom åren. Det finns 1464 lantsorter/primitiva sorter registrerade i NordGen, Finland 
samlat in 254, Sverige 99, Nporge 39, Danmark 45 av dessa. 
Läs mer på NordGen hemsida.  http://www.nordgen.org/  
 
Annika Michelson HAMK som bor i Estland men arbetar i Finland berättade om råg i Estland samt 
om bevarandearbete olika sorters grödor i Estland. Läs mer på http://www.maadjas.ee/  
Sangaste råg är en lantsort i Estland som ges extra stöd för odling idag. 2013 odlades 1016 ha men 
detta ökade till 2014, man gör en specialvodka av råg både ekologisk och konventionell mest för 
”utvärtes bruk”…för att ta ner feber, en femtedel vodka i ett glas vatten baddas på kroppen så tar det 
ner feber effektivt, gammal folkläkkonst tas upp igen! 
Läs mer om HAMK 
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/In_English/students/welcome/your_campus/hamee
nlinna/arrival 
 
 

 

 
Annika Michelson samt bild av Svedjerug fa 
Norge 
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Anders Lunneryd Wästgötarna berättar att de har 1000 ton spannmål till försäljning till nästa år och 
en omsättning av 5 miljoner SEK. 
 

 
 
Anders Lunneryds budskap på ryggen samt 
Wästgötarnas förpackningar 

 
 

 
 
Norge är det svårt att hitta de egna/riktiga lantsorterna, det finns ett 25-tal kanske idag, en 
inventering gjordes 1901. På Norges lantbruksskola i Ås. Svedjerågen seglar upp som en stor produkt. 
Norge efterlyser även de analyser på näringsinnehåll för de gamla sorterna. Ett projekt bevara och 
odla gamla sorter pågår som ska ta fram 13-15 sorter som dokumenteras för ekologisk odling i en 
Bruksgenbank/användargenbank. (Jfr m Gutekorn genbank. Förf.) 
 
Danmark, Anders Borgen och Jörn Ussing Larsen berättar om arbetet m EU:s fröförordning att ”allt 
vad vi gör är olagligt”, vi vill ha mångfald, därför fortsätter vi med vårt olagliga arbete. 
Selektioner av äldre sorter introduceras idag som anpassar sig till växtplats efter tt ha varit ur odling i 
30 år eller mer. (Det tar ca 3 år för en sort att anpassa sig lokalt) 
Det finns stor marknad för gamla sorter i Danmark idag, konsumenter vill ha kvalitet inte kvantitet, 
annan kvalitet än i supermarket som har smak och egna egenskaper. 
Danska bönder fortfarande konservativa avseende kvantitet framför kvalitet (precis som i Sverige), 
Ölandsvetet intressant för stora kvarnar i Danmark för sin kvalitet. Exporteras till Tyskland ist för 
spelt när den tryter. 
 
Svedjeråg i Finland. Svedjeråg utgjorde 60% av all rågodling tidigare i Finland. Fornfynd visar 
utbredningen till kringliggande länder i Baltikum och Sverige och Norge. 
 
UK Wheat Gateway  http://brockwell-bake.org.uk/wheat/ 
Presenterades som en database över tillgängliga sorter I världen? För att hitta nya/gamla sorter att 
återinföra i odling från flera olika ”banker” för att få så stor variation som möjligt på sorten. För att 
göra nya s.k. ”evolutionära ” sorter att berika det befintliga sortmaterialet med. 
 
Norsk Genresurscenter tog upp lantbrukarens rättighet till växtförädling som man vill förhindra i EU. 
Kartlägga- bevara- göra det möjligt att återuppta i odling, utvecklingen går mot mindre mångfald och 
tappar kunskap, det finns ett antal ”godkända” bevarandesorter i Norge som i Sverige i 
”bruksgenbanken”. 

http://brockwell-bake.org.uk/wheat/


Aktuellt i Norge: 
att mångfaldsbönder bildar en egen organisation, kartlägger sortmångfalden i Norge under 
varumärket ”Plantearvet” som ägs av Norsk Genresurscenter där olika sorters grödor finns, och som 
delar ut pris alla år till personer som räddar och jobbar med mångfalden i odling. 
 
DET BÄSTA SÄTTET ATT BEVARA EN VÄXT; PLANTA; GRÖDA ÄR ATT ÄTA DEN! 
 
Forskningen möter marknaden. Kristina Creutz, Malmgård, Finland. 
Spannmålsodlare, vidareförädlare, forskare och konsumenter. Mats Eric Nilsson väckt upp 
konsumenterna. En önskan finns att titta på steget före i råvaran enskilt hur det ser ut m e-medlen i 
dem. Allergier mot besprutningsmedel ingen som redovisar i innehållsförteckningen… 
Seminarier av det slaget som vi deltar i är en oerhörd resurs med stor kunskap samlad. Behövs mer 
av det sorten för att mötas över gränserna. 
Innehållsförteckning och kunskap till konsument. Finskt rågbröd bakas av råg från Kazakstan, inte för 
att inhemsk råg inte räcker till utan att det är billigare! 
Härkomstmärkning kan vara av intresse hela kedjan för konsumenten.  
När det skrivs om olika produkter i media har det stort genomslag. Berätta mer i medier om arbetet 
som görs. Skillnader mellan ångad och icke ångad havre inte utforskat, vad försvinner på vägen i 
processerna till konsument? 
Ölands lantvete odlat i Finland fick ett uppsving när Camilla Plum bakade med det och när 100% 
Bonde odlade det. (Bonderöven.) 
Näringsvärdet tas upp återigen att det inte finns tillräckliga analyser gjorda inom området att 
använda. Detta skall stå på påsarna redan nästa år! 
Hur ofta skall analyser göras? Skall varenda batch analyseras? Vad säger SLV? Eller kan man ange 
värden mellan x och x? Grödor som vuxit på olika fält har olika näringsinnehåll, hur hantera detta. 
De ekologiska odlarna har nått marknaden då borde även odlare av gamla sorter lyckas också. 
Kontaktnäten viktiga. 
 
Vi behöver ett nytt system att mäta kvalitet i spannmål, ett skifte behövs, ett nytt mätsystem, tex  
antal personer som får mat av 1 ha ist för avkastning i kg per ha! 
 
Scotland the bread ersätter Scotland the brave! 
 
Det behövs uppmuntran att producera bättre mat, bättre grödor ist för sämre och näringsfattigare. 
 
Se på thefungalnetwork.com ett förtroendenätverk för surdegsälskare 
http://www.fungalnetwork.com/ 
 
Storytelling och analyser måste kombineras, smaken är nyckeln till beskrivningen, odlingssättet. 
Forskningsresultat samlas i en databas av analyser från hela Norden. 
Näringsinnehåll varierar med årsvädret, vilken sort som odlas, Healthgrain projektet har gjort 
analyser från olika länder och innehåller analyser vi kan använda oss av (Hans Larsson) 
https://www.healthgrain.org/ 
 
Biokemiska analyser värdefulla att göra. Allt startar i jorden, jordprover, jordanalyser. 
Dagen avslutades med mingel bland utställarna samt middag på konferensanläggningen Arkipelag. 
http://www.hotellarkipelag.com/konferens  
 
 
Dag 2. 
Programmets andra dag inleddes med presentationer och avslutades med fältvandring och 
smakupplevelser i Smakbyn. 
 
Prof Kati Katina, The Nordic Rye Group, Helsingfors 
Råg är en aptitreglerare och innehåller mycket kostfiber. Det skedde en nedgång i Rågkonsumtionen 
på 1970-talet men gemensamma aktiviteter i Norden har vidtagits. Fiberintaget är fortfarande för 
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lågt i Europa. Om fermenterad råg används i vetebröd ökar hälsoaspekten och det blir en 
långsammare nedbrytning och positiv effekt. Rågknäcke kan reglera mättnadskänsla jft m vete, 
förhindra höga kolesterolvärden, utgöra viktkontroll och utgör en potential på den europeiska 
marknaden utanför Norden. EFSA har sagt att ”rye fiber is good for your health” 
siktad råg bättre än siktat vete, syrat bättre än osyrat, bättre m vetepasta än vetebröd för att hålla 
jämnare blodsockernivå! 
Läs mer om EFSA http://www.efsa.europa.eu/ 
Läs mer på http://rye.vtt.fi  
 
Hans Larsson SLU Alnarp har sedan 2007 studerat mineralhalter i spannmål, en ny studie är 
halvvägs nu. 
Järn, koppar, zink, magnesium minskar i konventionella spannmål pgav gödsling, NPK minskar 
koncentratonen, stallgödsel ökar koncentrationen! Rothamstead studien som gjort sedan 1840-2010 
visar att halterna var stabila från 1840-1960, en minskning har skett från 1960- 2010 kan bero på nya 
sorter som infördes på 1960 talet. 
Kultursorter har odlats i Alnarp, på Gotland, Uppsala samt Bohuslän som studerats, primitiva 
spelt/och lantsorter fram till 1960 samt sorter efter 1970, 630 analyser är gjorda och dessa stämmer 
överrens med Rothamstead studien! 
 
Sorter med höga mineralvärden idag är: 
Lantvete Dalarna, Emmervete (magnesium), kadminumupptaget följer mineralupptaget, avvikelser 
hos enkorns och emmerveten som inte tar upp kadmium alls. 
 
Vårt behov av mineraler kan tillgodoses av ca 250 gram spannmål per dag av sådana sorter, Lantvete 
Dalarna, Speltvete etc tillfredsställer behovet, moderna sorter endast till 60% 
Höjd skörd = minskad halt av mineraler 
Försök med att flytta in konventionella sorter i ekologisk odling tar dessa inte upp mer mineraler 
trots att förutsättningar finns. 
 
Lokala kvalitetssorter  Ekoforsk 2011-2014 vad betyder platsen och året och höst/vår för upptaget 
av mineraler? Vårsorter höjer halterna generellt i synnerhet på Gotland! 
Alnarp ogödslad mark under 22 år gav våremmer högsta halterna av magnesium, och zink, en gen 
hos våremmer gör att upptaget av mineral är högt. 
De högsta värdena i en tabell visar väldigt höga värden, dubbla värden upptag av koppar, järn, 
magnesium hög ökning 70%, zink 3 ggr högre jmft m konventionella sorter. De ursorter vi odlar är 
mineralbomber. 
Sorter med högsta mineralhalterna är: 
Våremmer, svartemmer, diamantvete (Lantsort), lantvete Dalarna, Borstvete Gotland (lantsort), 
Speltvete Gotland, Enkorn. Jmft med dagligt behov kan man gå ner i konsumtion och ändå få sitt 
behov tillgodosett. 
Globalt skulle maten kunna räcka, 100 kg spannmål per person och år fullkorn skulle räcka för att 
tillgodose mineralbehovet. 
Vi slänger 50% av allt bröd bakat på siktat mjöl, skulle vi använda fullkorn dvs minst 50% fullkorn 
sparades mycket av svinnet i kvarnen… 
NJF hemsidan kommer att lägga ut samtliga presentationer så småningom på hemsidan. 
http://www.njf.nu/site/redirect.asp?p=1000 
läs mer om ekoforsk http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/ekoforsk/ 
 
 
Vi analyserar foder men inte MAT längre! Det behöver vi göra eftersom vi inte har en aning om vad 
som försvinner på vägen. 
SLV siffrorna som används idag är från 1960-talet! 
 
Prof Åse Hansen LIFE Köpenhamns Universitet 
Smaktester som gjorts i Danmark av hela spannmål kan vägleda vilka sorter som kan ökas upp för att 
kunna ge ett smakligt bröd. Har du endast 17 kärnor av en sort kan du inte baka på det men väl 
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smaka på kokta kärnor! För att avgöra sortens potential i odling, uppförökning. 
Genom att smaka kokta kärnor kan man bestämma vilket bröd man vill göra, smakord för spannmål 
och bröd är viktigt framöver när de gamla sorterna ska introduceras som matvete tex. 
Tränade smakpaneler används för att testa/sätta smakord på spannmål och bröd. 
Läs mer om Köpenhamns Universitet http://www.science.ku.dk/ 
 
 
Jörn Ussing AURION bageriet, Danmark 
Det är en utmaning att arbeta med spannmålssorter som är 7-10 000 år gamla, att börja om från 
början, att ha det mest betydelsefulla arbetet i världen = att odla spannmål. 
Bakning viktigt att hitta rätt metod för rätt sort. Enkorn, emmer, spelt olika att arbeta med, enkorn 
honung/saltbröd fantastiska, emmer, surdeg eller långtidsjäsning, bakferment. Långtidsjäsningen gör 
mineralerna tillgängliga för kroppen. Stenmalet siktat mjöl är mer vitaminrikt än valsat i synnerhet 
vitamin E. 
Tips: att stämpla maldatum på påsarna, tipsa konsumenter att för att mjölet ska smaka bra och vara 
färskt förvara det i kylskåp och använda inom kort tid, vill du ha en hård gluten kan du förvara det 
längre tid för att det ska vara lättare att baka. Fullkornsmjölet härsknar snabbare och blir beskt! 
Kunder behöver bli utbildade/informerade om att det förekommer olikheter hos spannmålen att det 
skall vara variationer från år till år, från växtplats till växtplats, sort till sort etc 
Vi eftersträvar mångfalden- inte enfalden, som de stora bagerierna och kvarnarna eftersträvar. 
 
Hans Larsson SLU Alnarp 
Växtförädlingens utveckling. 
Från början skapades växtförädlingen av bönderna på många platser, lokala lantsorter uppkom. Den 
genetiska växtförädlingen tog över för ca 100 år sedan. 
Idag är en privat växtförädling av bönder i princip olaglig verksamhet. 
Arbetet med Kultursorter(som vi borde kalla dessa sorter vi jobbar med) är viktigt och sprids av 
föreningen Allkorn som alla borde vara medlemmar i! 
Sorterna utvecklas efter platsens förutsättningar, att så och skörda ett material selekerar materialet 
på ett naturligt sätt. 
Evolutionär växtförädling = 
är inte enhetlig, inte stabil utan anpassas efter jorden, platsen, förutsättningarna. Nya Kultursorter 
skapas ur de gamla kultursorterna, blandas, det krävs tre år att anpassa sig till en ny plats och kan då 
namnges efter platsen! Tex Vårråg Fulltofta, som tagits fram i Fulltofta! Då skulle vi kunna ha 
Gotlandsråg Sigsarve, Gotlands Vårspelt  Broe, Gotlands Vårspelt Allmungs etc 
 
Hur skapas en sådan sort? Inventera det material som finns, odla separat, uppföröka och blanda 
sedan.  
Exempel: den evolutionära vårrågen har tagit 15 år att få fram 3 kg utsäde av. Sedan går det fort. 
Sorter kan uppkallas efter färg: Vit, Vit Borst, Brun Borst Etc. 
Frågan är inte bara att bevara utan även nyttja det genetiska materialet. Medlemmar i Allkorn är 
växtförädlare och kan arbeta med detta. Mångfalden är det enda sättet att bekämpa sjukdomar i 
spannmål och grödor. 
För varje gård och region har genetiskt material hittats som kan anpassas till förutsättningarna och 
bidra till växtförädlingen och mångfalden i den ekologiska odlingen (utan gödsling). Du har full frihet 
att skapa en population som du delar med dig av. 
Hur ser NordGen på nya sorter av det här slaget? Det ligger 125 av Allkorns sorter i NordGen. 
Bondens rättighet är att blanda och förädla. NordGen får själv avgöra om sorten är intressant efter 
kontakt med dem. 
Eftersom hybrider inte kan bevaras förlorar vi genmaterial snabbare än vi kan producera nya. 
 
Danmark, Anders Borgen, Per Grupe 
Breeding i Denmark 
Kärnor kan sorteras med nyteknik för att sortea ut tex mjuka kärnor och hårda kärnor. Inom resp 
grupp kan vidare sortering ske via infraröd Spectroskopi där även kärnor med hög rsp lågt 

http://www.science.ku.dk/


proteininnehåll kan särskiljas. Genom denna metod går förädlingen snabbare. 
Ett samarbete beträffande urvalsarbete behövs i Norden enligt Anders Borgen. 
 
Arbetet i Norge 
Bruksgenbank i Norge har erhållit medel för att uppföröka och underhålla lantsorter/kultursorter 
inkluderat förädling av sorter från 1960/70 talen, lantsorter med hög genetisk variation. 
 
Lantbruk är kultur – inte industri. 
Plantbreeding for the future. 
 
Framtiden: 
Hur kan vi visa på kvaliteterna hos dessa kultursorter gentemot konventionella o högavkastande? 
Certifierat utsäde, rättigheter att sälja, tillräcklig renhet och grobarhet 
Näringsinnehåll, upptag av tungmetaller behöver finnas med på deklarationerna. 
 
 
Nästa kongress bjuder Norge in till där främst bagare skall mötas, i början av juli 2015 skall denna 
inträffa. Välkomna då. 
 

 
 
 
Eftermiddagen fortsatte med studiebesök i fält i Hushållningssällskapets Försöksverksamhet där 
Joachim Regårdh och Titti Mattson tillsammans med Hans Larsson presenterade försök av 
Evolutionära sorter. Kvällsaktivitet med smakprovning av lokala produkter och spannmålsrisotto på 
Smakbyn. Läs mer om Smakbyn här http://smakbyn.ax/ 
 

 
Joachim Regårdh och Titti Mattsson 

 
Gruppen i fält med Hans Larsson 
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Evolutionär sort av VS Gotland med utskott. 
Enligt Hans Larsson kan det bli sådana 
”klumpar” på spannmålet ibland. 
Bland försöken på Åland fanns givetvis Vårspelt 
Gotland med. 

 
 

 
Mikael Björklund i sitt esse 

 
Bordsgrannar 

 
Provsmakning Smakbyns dryckesutbud 

 
Lamm med tillbehör, Emmerrisotto 

 



 
På Kvällen den 17 juli när vi lämnat Åland, inbjöds Åländska presumtiva odlare att delta i en 
Fältvandring samt erbjuda dem att fortsätta arbeta med de sorter som tagits fram. 
 

 
 
Dag 3 
Studiebesök På Johannas Hembakta, där Hemvete bakas. Där blev gruppen trakterad med 
Ålandspannkaka, en mäktig version av Saffranspannkaka fast utan saffran, sedan besök på Överängs 
Kvarn som mal ekologiska spannmål till olika produkter. Ett hemmabygge som är i ständig förändring. 
Lunch och studiebesök på Stallhagens ölbryggeri med restaurangverksamhet etc, flotte i dammen 
med allehanda aktiviteter, teater, konserter etc. 
Fri tid i Mariehamn med Ålands Sjödagar i Sjökvarteren samt mingel och eftersnack ombord på färjan 
från Mariehamn till Kapellskär. 
Det var intensiva dagar och många nya kontakter. 
 

 
Johannas hembageri 

 
Ålandspannkaka m sviskonkräm o grädde 

 
Hemvete 

 
Åländska delikatesser 



 
 
 

 
Överängs kvarn 
 

 
Hembyggd anordning för mältning? 

 
 
Exempel på utrustning 

 
 
Exempel på produkten ”Hemvete” 

 
  

 
Matserveringen Stallhagen 
 

 
Speltrisotto med hemlagade korvar och lax 

 
 
 
 

 



 
 
Ölutbudet i baren 

 
 
 

 
Vi hann med några kyrkor på vägen 

 
Samt Ålands Sjödagar 

 
Smörgåsbord på väg hem  

 
Med icke Åländska jordgubbar och mingel… 

 
 
Antecknade Riina Noodapera, 
Gutekorn/Hushållningssällskapet Gotland 
 
Konferensen och arbetet inför denna med att ta 
fram informationsmaterial och en odlarkarta 
har skett med finansiering av LeaderGotland 
och hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

 

 


