
Kultursortscentrum och bruksgenbank  
i Skåne, en vision 

• Allkorns fröbank av kultursorter 

• Innovativ och klimatsmart odling 

• Hälsosam och smakrik mat 

• Samverkan och service 

• Dialog, information och kunskap 



Ett kultursortscentrum  

mitt i Skåne 

• Holma gård med anor från dansktiden; ett nytt hem för fröbanken 

• Nära Skånes Djurpark och vandringsleder 

• Odlingsmark, ängar, våtmarker, skog, skogsträdgård och växthus 

• Beredningskök, bageri, kontor, utbildningslokaler, logi, 

ekonomibyggnader och jordbruksmaskiner 

• Holma Folkhögskola. Grunden är permakultur - omställning - hållbarhet 

 



Scotland The Bread  





Utveckla och värna fröbanken 

• Hans Larsson, växtförädlare på SLU i Skåne 

• Deltagande växtförädling 1995, ideella föreningen Allkorn 2004 

• NordGen och andra inhemska o internationella frökällor 

• Cirka 1 600 kultursorter vete, råg, korn, havre, hirs och brödmajs 

• Fröbanken vitaliseras och utvecklas varje år genom provodling 

• Utvalda sorter uppförökas för utsäde till medlemmar 

• Gruppen evolutionära sorter ökar, kan utvecklas till gårdssorter   

• Värna att kultursorter odlas utan konstgödning och bekämpningsmedel 

Hans Larsson, agronom och forskare 



Fröbanken – bruksgenbanken - förvaltas 

• Provodling ”vitalisering” i småparceller.  

Skörd återförs till banken 

• Utvalda sorter uppförökas i ett första steg  

i större parceller. Utsäde till Allkorns 

medlemmar – uppförökning steg 2 

• Några sorter uppförökas i större fält.  

Utsäde till Allkorns medlemmar 

• Vårsorter och höstsorter 2016, vårsorter 2017 

• Fältvandringar –  att lära i fält 

 



Kvarnhuset, fröbank och förädling 

• Lokaler för fröbank och kontor under utredning. Kalkyler finns, men 

finansiering oklar  

• Rensning, torkning, analys, sanering och lagring av utsädespartier 

 

• Kvarnar och sikt 

• Paketering, märkning och distribution av utsäde (+ kvarnvara) 



Äntligen en skalare! 

• Limabacka Kvarn i Halland har tagit över  

Gissleberga Kvarn i Skåne 

• Gissleberga drivs av kvarnmästare 

Ulf Carlsson 

• En halv miljon investeras i en skalveteskalare 

• Till hösten kan ekologiska odlingar av enkorn, 

emmer och spelt komma igång på allvar 



Forskning och utveckling 

• Pionjärer inspirerar; Gösta och Gunnar Videgård, Stiftelserna Ekhaga, 

Natura och Holma 

• Helheten: miljö-odling-mat-hälsa 

• Tvärvetenskapligt arbete 

• 7 länkar i värdekedjan och 4 processer 
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Värderingar / Principer / Partners / De vi f nns till för  

Forskning och Utveckling

Praktisk tillämpning

Produktion och Ekonomi

Kunskapsutveckling & Information



Några aktuella projekt 

CAROLINE LINDÖ, forskare, bagare och odlare på Källunda Gård 

Projekt: Kultursorter – bakningsegenskaper & smak 

Forskarna PÅL-AXEL OLSSON och HÅKAN 

WALLANDER, Lunds universitet 

Projekt: Fosfor i ekologisk odling av kultursorter – ett 

svårtillgängligt näringsämne. Vad händer i markens  

mikroliv där kultursorter växer? 

Forskaren LARS WIIK, Hushållningssällskapet i Skåne 

Projekt: Klokt mot sot. Hur skydda ekologiskt odlade  

sorter? 

Forskaren och bonden HANS LARSSON, SLU Alnarp 

och föreningen Allkorn 

Projekt: Utveckling av evolutionär bruksgenbank av 

kultursorter. Odlingssystem Holma 



Kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning 
• Samarbete med universitet, hushållningssällskap, folkhögskola  

och andra organistationer 

• Arbetsrum på Holma för forskare och studenter 

• Olika former av kunskapsmöten 

• Mötesplats för nätverk inom yrken och över yrkesgränser 

• Hemsida och publikationer 

 

 

Anna Eklund, agronom och miljöekonom, Kerstin Fredlund, läkare och forskare 



Vårt älskade bröd  

– från projekt till bok 

 
• Kunskaper och samverkan 

genom dialog över 

yrkesgränser och med 

konsumenter 

• Folkbildningsarbete kring 

kultursorternas kvaliteter och 

riktigt bröd 

• 5 faktakapitel, 20-tal reportage 

• Testupplaga, 1000 ex 



Ett riktigt bröd 

• Ekologiskt odlad 

kultursortssäd, med höga 

näringsvärden och mycket 

smak 

• Färskmalet fullkornsmjöl 

(stenmalet/virvelmalt) 

• Bakat med surdeg och långa 

jästider 

• Inga artificiella tillsatser 

• Närodlat och närbakat 

utvecklar lokal ekonomi 



Vår älskade jord 
Ny serie kunskapsmöten i odlingsmarken och på 

nätet. Folkbildning och högskolepoäng. 

Mer än 95% av vår mat kommer från jorden. Hur vi 

brukar den påverkar matens kvalitet, vår hälsa, vår 

miljö, vårt klimat – och kommande generationers.  

Ett projekt som ger viktiga kunskaper om 

sambanden mellan jordens, växternas och vår egen 

hälsa. 

• Markekologisk och agroekologisk forskning i teori  

och praktik 

• Ekosystemtjänster i samhälle och egen verksamhet 

• Forskare och lärare inom ekologisk odling, 

ekosystemtjänster, evolutionär växtförädling, 

markbiologi, miljö- och klimatfrågor, växtekologi, 

odling, mat och hälsa 

• Sponsorer: Region Skånes Miljövårdsfond, Lunds 

universitet, Naturastiftelsen och (?) Jordbruksverket 



Produkter och produktutveckling 

• Beredningskök och bageri 

• Bröd och andra spannmålsprodukter 

• Grönsaker, bär och frukt – odlade och vilda 

• Testning, marknadsföring, intern försäljning och vidare spridning 

Kjell Petersson, strategikonsult och matentreprenör, Beesham Soogrim, bagare och restaurangchef  



Besöksmål 

• Agroturism och kulinarisk turism 

• Ekobutik och café med egna produkter samt från samarbetspartners 

• Fältpedagogik för barn, elever och vuxna 

• Guidade fältvandringar och upplevelsebaserad kunskapsutveckling 

• Besöksdagar med familjeaktiviteter och rådgivning 

• Samarbete med: valda gårdar i Skåne,  

Fredriksdal Muséer & Trädgårdar i Helsingborg, 

Lunds Botaniska Förening, Kulturen i Lund och Östarp 

 



Värdegrund  

• Natur, odling, mat och hälsa. Allt hänger ihop 

• Agroekologiska principer måste styra 

• Deltagande växtförädling, det fria utsädet och gårdssorter 

• Mångfald och småskaligt 

• Dialog och samverkan mellan professioner, akademi och praktik, 

producent och konsument 

• Lokal ekonomisk utveckling genom odling och användning av kultursorter 

 

 



Presentation 

Kultursortscentrum och bruksgenbank i Skåne 

 
Kontakt 

Bengt-Göran Carlsson 

Föreningen Allkorn och OrdBildarna AB 

Telefon: +46-(0)761-720186 

ordbildarna@telia.com 

www.ordbildarna.com 
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