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I många länder är escargots, alltså  
ätbara sniglar, vanligt. Det kanske det 
kan bli i Sverige också?
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Axel Johansson satsar på att höja avkastningen rejält 
i familjens betesskadade röjningsbestånd av björk.  
    – Jag kan inte så mycket om skog, men trodde väl 
inte att svamp skulle vara mer lönsamt än virke. 

Axel Johansson, 18 år, har inte vuxit upp i en skogsägande 
familj. Men med en jägmästare till pappa har det blivit en 
hel del skog ändå.

– Pappa pratar om skog varje dag. Och han har länge ve-
lat köpa egen skog, så för två år sen köpte vi strax över 100 
hektar i Skattungbyn i Dalarna, berättar han.

Drygt 20 hektar av det var röjningsskog med mycket be-
tesskador. 

– Älgen käkade upp all tall så förre ägaren gav väl upp. 
Men nu står det 12 000-14 000 björkstammar per hektar 
som vi sliter med att röja ned till knappa 2 000 stam.

Ympar in sprängticka
Men även björken är betad och krokig, så jobbet med röj-
ningen av de första två hektaren såg mest ut att leda till en 
minusgallring om några år. Tills Axel kom att tänka på nå-
got hans pappa pratat om - att ympa in sprängticka i björ-
karna.

– Sprängticka, eller chaga, efterfrågas av hälsokost- och 
kosmetikaindustrin. Marknadspriset är 350 kronor per ki-
lo och marknaden växer så fort att naturligt förekomman-
de sprängticka inte räcker till. Pappa hade liksom inte 
tänkt på att vi skulle ympa in det själva förrän jag undrade 
varför han var så trög, säger Axel Johansson.

Sagt och gjort, far och son Johansson kontaktade finska 
företaget Kääpä Forest. De hjälpte till med ympningen av 
svampen på 500 stammar per hektar.

– Det var enkelt, bara att borra hål, slå in 3 – 4 ympplug-

Svampen mer lönsam än virket

I stället för 300 kronor kubiken för björkmassaved ger 
sprängtickan 350 kronor per kilo. Om åtta år hoppas Axel 
Johansson kunna skörda 750 kilo per hektar, och bästa 
fall blir det en skörd till åtta år senare.

FOTO: SVERKER JOHANSSON/BITZER PRODUCTIONS

FAKTA Axel Johansson
Ålder: 18

Bor: Vattholma, Uppsala

Gör: Går tredje året på Natur-musiklinjen, naturpro-
grammet med fyra timmar musik i veckan.

Övrigt: Spelar saxofon, jagar och är engagerad i fa-
miljens nyinköpta skog i Skattungbyn.

Framtidsplaner: Bra fråga! Natur, jakt, musik, film 
och media är högt på listan.

Av de 2 000 framröjda björkarna per hektar ympas 500 
med björkticka.

➜
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gar per träd och så täcka hålen med lite vax. Vi gjorde allt 
på en dag. 

Om ungefär åtta år är tickorna klara att skörda. Då kan 
de ge 750 kilo per hektar, och köpare finns redan.

– Vi har avtal med företaget som hjälpte oss med ymp-
ningen, de köper skörden för marknadspris. Kalkylen ser 
bra ut, vi satsar 50 000 kronor per hektar och nettovinsten 
beräknas till 100 000 – 150 000 kronor per hektar vid 
skörd. Det kan också bli en andra skörd om björkarna 
överlever så länge.

Bra investering
Under tiden kommer Axel Johansson och hans pappa röja 
resten av sitt björkbestånd och fortsätta ympa några hektar 
per år. 

– Om vi ympar in sprängticka varje år så har vi snart ett 
hyfsat kassaflöde från skogen. Det skulle vi inte ha annars, 
det mesta på fastigheten är gallrad tallskog. Visst finns det 
risker, brand till exempel, men det känns som en bra inves-
tering och den slår ju lönsamheten i vanligt skogsbruk med 
hästlängder. Jag kan inte så mycket om skog men trodde 
väl inte att svamp skulle vara mer lönsamt än virke.

Används som medicinalväxt
Sprängticka, med handelsnamnet chaga, har använts som 
medicinalväxt i flera tusen år, bland annat mot cancer. Mo-
dern forskning visar också att sprängtickan tar upp betu-
lin från björkarna, ett ämne som har en tillväxthämmande 
effekt på vissa typer av cancerceller. 

Axel Johansson har själv provat chaga, och säger att det 
smakar lite vanilj. Men tror han på hälsoeffekterna?

– Kanske. För mig räcker det med att marknaden tror på 
det och att de är beredda att betala grymt mycket mer än 
skogsbranschen betalar för skogsprodukter.

Ulf Aronsson

Nicholas O’Sullivan frän Kääpä Forest visar hur det ska 
gå till. Bara borra och banka in 3-4 ymppluggar per träd, 
och sen täcka hålen med lite vax.

FAKTA Sprängticka
Sprängticka är en svamp som växer på cirka 1 av 
5 000 björkar i norra barrskogsbältet. Själva tick-
an växer under barken, och gör att trädet utveck-
lar knotor.

Sprängtickan kallas också chaga, som är ryska för 
svamp. Inom hälsokosten används den bland an-
nat till te, kaffe och i smoothies. Det finns inga ve-
tenskapliga belägg för dess positiva effekter men 
sprängtickan har ett komplext innehåll av närings-
ämnen; vitaminer, mineraler, betaglukan, steroler 
samt fytonäringsämnen som fungerar som antiox-
idanter.

Sprängticka sägs ha effekt mot psoriasis och följd-
verkningar av diabetes samt även kunna stärka im-
munförsvaret. Sedan 1500-talet har den även om-
nämnts som botemedel för cancer. Modern forsk-
ning visar att sprängtickan tar upp betulin från 
björkarna, ett ämne som har en tillväxthämmande 
effekt på vissa typer av cancerceller. 

Sprängtickan omfattas inte av allemansrätten, så 
för att bryta, skära eller hugga loss den krävs mar-
kägarens tillstånd.

Källa: Wikipedia, Svensk Hälsokost Från skogen säljs sprängtickan för 350 kronor kilot.  
Men som färdigt hälsokostpreparat kan priserna vara 
uppåt tre gånger så mycket.
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”Hästkött är ett väldigt bra kött”
Det var grannen som kom med idén: Varför inte slak-
ta och sälja hästkött i köttlådor? Sara Rosqvist på 
Äspinge Kött gick all in och förverkligade idén.

Till vardags jobbar Sara Rosqvist som processoperatör på 
sockerbruket i Örtofta och just nu är det jobb till 110 pro-
cent när betkampanjen pågår. 

Parallellt med jobbet har hon fortsatt utveckla sitt före-
tag Äspinge Kött. Det började med lamm från egen pro-
duktion samt lite nötkött. Nu ser hon ut att vara först i Sve-
rige med att också erbjuda köttlådor med - hästkött.

– Hästkött är ett väldigt bra kött så det är synd att det 
går till spillo många gånger och kasseras, säger hon.

Hon var beredd på reaktioner kring sin affärsidé. 
Svenskar är inga stora konsumenter av rent hästkött. Köt-
tet finns inte regelmässigt i butikernas köttdiskar och utan 
mestadels i större städers saluhallar. Det mesta går till 
charkuteriprodukter som korv samt färdiga rätter. 

Vill minska tabut
Många människor äter heller inte hästkött av känslomässi-
ga skäl.

– Jag vill ju att fler ska få upp ögonen för hästkött och att 
det inte ska vara så tabubelagt som här i Skåne till exempel. 
Uppåt landet verkar det som om det är vanligare med häst-
kött.

Men det blev inte så mycket negativa reaktioner som hon 
trott. I dag har lanthandlarna i trakten också tagit in häst-
köttet precis som de tar in annat lokalproducerat kött som 
till exempel nöt. 

Sara Rosqvist har valt att rikta in sig på lantrashästar 
som ardenner, nordsvensk och fjording. Hon samarbetar 
med en ardenneruppfödare i närheten som föder upp och 

Sara Rosqvist har valt att satsa på köttlådor med hästkött, främst kött från ardenner, och hon upplever en stadigt  
växande efterfrågan på hästkött. FOTO: LENA KARLSSON ➜



SIDA 6/18

SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING  #27 TEMA: FÖRETAGARE SOM TÄNKER NYTT

FAKTA Föder upp gotlandsruss
Namn: Sara Rosqvist

Familj: Man och dottern Lovisa, knappt 1,5 år.

Företag: Äspinge Kött

Gården: Uppfödning av lamm och gotlandsruss på 
egna gården med 8 hektar åker och skog samt ar-
rendemarker.

Produkter: Köttlådor och styckedetaljer av främst 
lamm, häst och nöt. Lamm- och hästkorv.

bland annat visar sina ston på premiering. Men alla hästar 
går inte att sälja, ofta blir det några unghingstar kvar.

– Då slaktar vi hästarna i stället för att de ska slumpas 
bort eller hamna på ställen som inte är så bra.

Uppfödaren får bättre betalt av Äspinge Kött än normalt 
vid slakt, 20 kronor per kilo. Det är dubbelt så mycket jäm-
fört med vad många slakterier betalar. 

– Det är det svenska köttet – närproducerat, kli-
matsmart och djur uppfödda utan antibiotika 
– som jag vill framhäva. 

Efterfrågan ökar
Hittills har ett par hästar gått till slakt 
och det blir ytterligare en häst i höst. 
Efterfrågan är stadigt ökande enligt 
Sara Rosqvist. Förutom de lokala lant-
handlarna säljs det mesta via så kallade 
Rekoringar.

– 90 procent av det vi producerar säljs 
via sex olika Rekoringar, säger Sara Rosqvist 
som också är administratör i den lokala ringen i 
Hörby.

Köttet säljs i köttlådor med olika innehåll men också 
som styckdetaljer eller förädlade till hamburgare eller 
korv. Med hjälp av slakteriet har Sara Rosqvist också tagit 
fram en egen hästkorv med egenkomponerad kryddning. 
Tanken är att fortsätta vidareförädla hästköttet.

– Det finns heller inte så mycket recept för hästskött så 
vi har testat oss fram och gjort en del recept själva, som 
hästlasagne och galops, säger hon med glimten i ögat.

Basen i verksamheten är gården i Äspinge där hon också 
har en mindre uppfödning av gotlandsruss. Att komma i 
gång med köttlådor med häst tog ett och ett halvt år. 

På kort sikt är målet att kunna ha en stor del av försörj-
ningen på hemmaplan och samtidigt jobba med betkam-
panjen. På lite längre sikt ser hon möjligheten att helt ha 
sin försörjning på gården.

Lena Karlsson

010-184 43 75 lena.karlsson@atl.nu

ATL TV
Hon säljer hästkött  

på låda

Klicka här eller  
scanna QR-koden.

Kretsloppstänk präglar affärsidén. Unghästar som inte 
hittar en köpare kan i stället hamna i frysboxen i stället 
för att säljas till underpris eller gå till slakt och kasseras.

I sortimentet finns förutom styckdetaljer både hästfärs 
och en egen framtagen hästkorv.
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Johan Knutsson jagar ständigt nytt för att lyfta eko-
nomin i växtodlingsföretaget. Han är en av 30 odlare 
som i år testar stärkelsepotatis i Lyckebys satsning 
att expandera till nya områden. 

Johan Knutsson driver växtodling på totalt 600 hektar till-
sammans med sin pappa. Tillsammans har de en bred pa-
lett med grödor i sin växtföljd men potatis har aldrig ingått 
tidigare. Det är i mitten på maj, torrt, och den blommande 
höstrapsen bevattnas på de lättare jordarna runt Rosen-
lunds gård som ingår i deras arrendemark.  Vi åker till 
stärkelsepotatisfältet och Johan Knutsson gräver fram någ-
ra potatisar och visar att de har fått groddar. 

– Här har vi bevattningsmöjligheter för hela arealen. 
Dessutom finns bra vägar för lastbilar att köra in och ut på 
för att hämta potatisen, säger han. 

Kan bli lönsammaste grödan
Enligt kalkylerna från Lyckeby skulle det här kunna bli 
gårdens lönsammaste gröda, med högre täckningsbidrag 
än exempelvis sockerbetor och gräsfrö. Samtidigt är det 
viktigt att inte helt förlita sig på dessa siffror, påpekar Jo-
han Knutsson. Olika bolag och intressen vinklar material-
et så att det gynnar den egna grödan. Men kalkylen för 
stärkelsepotatis såg ändå så pass intressant ut att det var 
värt att prova menar han. 

Under hösten antog Lyckeby en strategiplan för att suc-
cessivt höja priset fram till 2025 och öka antalet odlare. En 
stark efterfrågan på fabrikens produkter gör att mer råvara 
behövs. Bland annat har Lyckeby tagit fram en E-nummer-
befriad råvara, som i spåren av debatten om tillsatser i livs-
medel, är populär hos livsmedelsindustrin. Målet enligt 
strategin är att komma upp till runt 8 750 hektar. Med 

Vill testa nytt: Satsar på stärkelse

Johan Knutsson har inte odlat stärkelsepotatis tidigare och ser det som en spännande utmaning att testa en ny gröda.➜



SIDA 8/18

SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING  #27 TEMA: FÖRETAGARE SOM TÄNKER NYTT

årets nytillskott är den kontrakterade arealen 7 200 hektar 
så det finns utrymme för fler att satsa framöver. De nya 
odlarna finns framför allt i västra och södra Skåne, alltså 
utanför det område i nordöstra Skåne och Blekinge som 
vanligtvis förknippas med odlingen. 

Johan Knutssons odling, utanför Helsingborg i nordväs-
tra Skåne, ligger inom radien på 14 mil från Lyckebys fa-
brik utanför Kristianstad, vilket betyder att frakten är fri. 

De flesta nya odlare testar med 10 hektar i år liksom Johan 
Knutsson. Jämfört med spannmål och även sockerbetor 
kräver stärkelsepotatisen betydligt högre insatser. Enligt 
Lyckebys egna kalkyler ligger summan för maskinkostna-
der och direkta kostnader i odlingen på nästan 30 000 kro-
nor per hektar. Johan Knutsson har inte investerat i några 
nya maskiner för potatisodlingen utan hyr in tjänster eller 
maskiner. Stärkelsepotatisen odlas efter höstvete, på en 
lättare jord där lerhalten ligger på runt 5 procent. 

Svårt med rätt tajming som nybörjare
Den största risken med stärkelsepotatis är just att det som 
nybörjare kan vara svårt med rätt tajming för insatser som 
bekämpningar, tror han. Då är det en stor trygghet att det 
finns en rådgivare på Lyckeby som dedikerats för att hjälpa 
de nya odlarna. Samtidigt är det en spännande utmaning 
med en ny gröda. 

– Det är jättekul att få lära sig en helt ny uppsättning 
med nya svampmedel och ogräsbekämpningsmedel som 
jag inte har varit i kontakt med tidigare, säger han. 

Potatisupptagningen kan också krocka med upptagning-
en av de 60 hektaren sockerbetor. Men genom förra årets 
investering i en självgående sexradig Kleine betupptagare 
tror han inte det blir några större bekymmer. 

– Vi gick från en Edenhall, bogserad, treradig betuppta-
gare till en Kleine. Det är väldigt stor skillnad. Detta skulle 
vi ha gjort för 15 år sedan, säger han. 

Betupptagningen tog bara ungefär hälften så långt tid 
och förarkomforten förbättrades avsevärt eftersom man 
"inte måste vrida nacken av sig hela tiden". Betalningen har 
sjunkit de senaste åren och lönsamheten i betodlingen på 

FAKTA Johan Knutsson
Bakgrund: Mark/växtagronom

Omsättning: Cirka 15 miljoner kronor där verksam-
heterna bedrivs i Johan Knutsson och hans pappa 
Peter Knutsson enskilda firmor.

Verksamhet: Växtodling, slaktgrisproduktion med 
500 grisar per år (Johan Knutsson) och 2500 gri-
sar (Peter Knutsson), snöröjning och saltning, och 
tuppkycklinguppfödning, (600-700 tuppar per år).

Antal anställda: 3 sammantaget i alla verksamhe-
ter. 

Areal: 600 hektar varav cirka 250 hektar egen 
mark och 350 hektar arrenderad mark.

Grödfördelning 2020: Åkerböna 23 hektar Socker-
betor 60 hektar Salix 6 hektar Rödsvingel 35 hek-
tar Potatis 10 hektar Vårkorn (malt) 50 hektar Kon-
servärt 20 hektar Höstvete 255 hektar varav 80 
hektar på utsädeskontrakt Höstraps 92 hektar Hav-
re 43 hektar varav 27 hektar på utsädeskontrakt.

Skyddszoner, slåtteräng och trädor på övrig areal.
Johan Knutsson börjar med att testa 10 hektar  
stärkelsepotatis men kan tänka sig att utöka arealen 
framöver om det slår väl ut.➜
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gården ligger nu ofta något under höstvetet. Men socker-
betsarealen behålls för att det behövs avbrottsgrödor och 
för att skörden ska bli mer utdragen. 

Inte långt ifrån potatisfältet ligger en andraårs frövall 
med rödsvingel av sorten Rubin. Den har fått ersätta tidi-
gare fröodling av en rörsvingelhybrid. 

– Rörsvingelhybriden måste strängläggas innan skörd, 
vilket vi inte tyckte var så effektivt. Rödsvingel tröskas på 
rot vilket gör hanteringen lättare, säger han. 

Av de 600 hektaren som brukas finns ett miljöersätt-
ningsåtagande för minskat kväveläckage på 130 hektar. Här 
används oljerättika som fånggröda och förra säsongen testa-
de Johan Knutsson med att odla just oljerättika till eget utsä-
de. Detta sänkte utsädeskostnaderna rejält. En annan udda 
gröda som nyligen testats är fröodling av krysantemum vil-
ket gick mindre bra och därför las ner efter en säsong.  

Flera andra verksamheter
På gården odlas också åkerbönor. Skörden går enbart som 
foder till gårdens slaktgrisuppfödning.    

– Betalningen i handeln är väldigt låg men när vi sätter 
priserna själva gör vi en vinst på både åkerböna och grisar, 
säger Johan Knutsson.

Förutom växtodlingen har Johan Knutsson flera andra 
verksamheter i sitt bolag. Exempelvis en mindre uppföd-
ning av tuppkycklingar, ett kött som säljs i gårdsbutiker 
och lokala livsmedelsbutiker. Han jobbar också som unde-
rentreprenör med saltning och snöröjning i Helsingborg. 
Nyligen har han investerat i en fastighet som nu renoveras 
för att framöver hyras ut som bostad. 

Trots flera sidoverksamheter är det växtodlingen han 
brinner för och en drivkraft är fascinationen över hur den 
ständigt leder till ett mångfaldigande av det utsäde som an-
vänds. Men precis som för den övriga verksamheten är han 
noga med att alla grödor ska vara lönsamma. 

– Ekonomi är viktigast för mig som företagare. Utan 
ekonomi kan jag inte driva och expandera mitt företag 
framåt, säger Johan Knutsson.

Malin Eborn 

FAKTA Föreningen ägs av odlarna
Sveriges stärkelseproducenters förening är en eko-
nomisk förening som ägs av odlarna. Stärkelsefa-
briker finns i Kristianstad, Mjällby och Jämjö. 

Alla lantbrukare i södra Sverige kan söka medlem-
skap i föreningen och börja odla stärkelsepotatis. 

Medlemmar deltar med en insats för varje påbörjat 
880 kg potatis. Insatserna kostar 400 kr. Betalning 
av insatskapitalet sker kontant eller via föreningens 
finansieringslösning. Fastpris betalas för potatisen, 
men stärkelsehalt och renhet bestämmer prisnivån. 
Odlingsåret 2020 är priset 72 öre/kg vid 20 pro-
cents stärkelsehalt efterbetalning (16 öre/kg 2018). 
Fri frakt upp till 140 km

Källa: Lyckeby

Johan Knutsson har flera sidoverksamheter bredvid  
växtodlingen. En är att vara underentreprenör med  
saltning och snöröjning i Helsingborg.

Johan Knutsson är utbildad mark/växtagronom och fascineras över hur växtodlingen ständigt leder till ett mångfaldi-
gande av det utsäde som används. Men som företagare är lönsamhet en grundpelare i alla verksamheter.
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Startade en lättodlad snigelfarm
Carina Van Steenbergen har valt att satsa på något 
så ovanligt som att odla escargots, alltså ätbara 
sniglar. Coronapandemin till trots tror hon att verk-
samheten kan bli lönsam redan på relativt kort sikt. 

På Jonstorps gård i Sörmland ska Carina Van Steenbergen 
precis börja förbereda inför årets odlingssäsong. Det inne-
bär bland annat att hon ska se över sprinklersystemet och 
plantera snigelvänliga växter i de två stora odlingbänkar 
som upptar omkring halva hennes odlingstunnel. På reste-
rande yta ska biodynamiska grönsaker växa.

Hon väntar otåligt på maj månad då 200 000 nykläckta 
sniglar från Belgien och Polen ska anlända till gården. Hon 
väntar också på att få släppa ut de omkring 10 000 sniglar 
som är kvar från fjolårets testodling på grönbete. 

Hon lyfter på locket till en plastlåda vari de årsgamla 
sniglarna ligger i dvala sedan i september. Några individer 
är vakna och när Carina Van Steenbergen lyfter upp dem 
tittar de ut ur sina skal för att socialisera med varandra. 

Vanligt i många andra länder
Carina Van Steenbergen, som ursprungligen kommer från 
Belgien, flyttade till Sverige 2013. Hon anser att sniglar, eller 
escargots, är ett utmärkt livsmedel av flera anledningar. 

– Att äta escargots är jättevanligt i många länder. I Frank-
rike och Nederländerna till exempel. I Belgien äter man 275 
ton sniglar varje år. Så varför skulle vi inte kunna göra det i 
Sverige. Det är jättegott, näringsrikt och klimatsmart. Snig-
lar är dessutom lättodlade. Bättre kan det inte bli.

Under tillväxtperioden utfodrar hon dem dels med grön-
saksspill, dels med en mjölblandning som är rik på kolhy-
drater och aminosyror. Till det behöver de värme och fukt. 
Det senare står sprinklersystemet för.

Sniglar är av arterna petit gris och gros gris. Nu siktar 
Carina Van Steenbergens på att producera omkring två 
ton snigelkött om året. FOTO: LOTTA SILFVERBRAND

Carina Van Steenbergen köpte gården Jonstorp tillsam-
mans med sin fru Lena 2016. Den nystartade snigelod-
lingen är en gammal dröm som äntligen gått i uppfyllelse. ➜
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FAKTA Ca Le Jonstorp
Bolagsform: Enskild firma (ska bli AB)

Ägare: Carina Van Steenbergen

Verksamhet: Odling av escargots och biodynamis-
ka grönsaker samt produktion av grönbetesägg (85 
höns).

Omsättning/Vinst: Nystartat företag

FAKTA Jonstorps gård
På Jonstorps gård odlas snigelarterna le Gros Gris 
(Helix Aspersa Maxima) och le Petit Gris (Helix 
Aspersa Aspersa - Muller). Le gros gris som är den 
större av de båda används mest i huvudrätter med-
an le petit gris främst används som stöd eller gar-
nering i en rätt.

Sniglarna utfodras dels med ekologiskt grönsaks-
spill, dels med en ekologiskt tillverkad mjölbland-
ning. 

Odling av escargots påverkar miljön minimalt då 
sniglarna endast kräver små mängder vatten och 
foder och små odlingsytor. Odlingen kräver endast 
naturligt ljus och naturliga värmekällor. Därmed re-
spekteras dessutom sniglarnas naturliga rytm och 
beteende.

– Jag sätter på sprinklerna en stund varje kväll, så att de 
får en dusch inför natten då de är aktiva. För övrigt hand-
lar det mest om att lägga ut foder, hålla koll på att de håller 
sig friska och att vilda sniglar inte tar sig in i odlingen. Det 
som tar tid och som kunden får betala för är själva 
mathantverket, säger hon och syftar på tillredningen av 
sniglarna inför leverans till kund. 

De flesta ska kokas innan köttet plockas ut ur skalen och 
vakuumförpackas. En del av dem ska läggas in i grönsaks-
buljong, och några ska förpackas levande för att säljas till 
de kockar som helst vill göra grovjobbet själva.

Utöver kockar och restauranger ska kunderna utgöras av 
grossister och privatpersoner.

Miljövänliga delikatesser
Carina Van Steenbergen berättar att efterfrågan inte är jät-
testor ännu, men att hon har fått väldigt mycket positiv re-
spons. Så hon känner sig säker på att den ska stiga.

– Svenska kockar är miljömedvetna, och de jobbar hårt 
för att lyfta det svenska köket genom att handla närprodu-
cerade livsmedel av god kvalitet. Och det är precis vad jag 
erbjuder. Miljövänliga och närproducerade delikatesser. 
Vad gäller privatpersoner så har många visat intresse för 
inlagda escargots. Jag gjorde 40 burkar förra säsongen och 
de gick åt direkt.

Hennes plan är att i framtiden låta sniglarna reproducera 
sig på hemmaplan för att kunna erbjuda en helt svensk pro-
dukt. Målet är att producera två ton snigelkött om året. 

– Jag vill nå upp till en lagom stor omsättning så att före-
taget går med en del vinst. Och det tror jag att jag kan upp-
nå redan på kort sikt, säger hon.

Carina Van Steenbergen är inte orolig för att rådande 
omständigheter ska sätta käppar i hjulet för verksamheten.

– Sniglarna kommer att vara skördefärdiga först i augus-
ti-september. De som inte går åt då kommer att få gå i dva-
la, vilket innebär att jag kan sälja dem när som helst, vart-
efter kunderna gör sina beställningar. Jag har alltså en pro-
dukt som kan levereras färsk när som helst under året.

 Lotta Silfverbrand 

Carina Van Steenbergen jobbar alltid med miljöfrågan i 
största fokus. Med snigelfarmen vill hon visa att det är 
fullt möjligt att odla fram stora mängder näringsrik och 
miljösmart mat på liten yta.

De flesta sniglarna ka kokas innan köttet plockas ut ur 
skalen och vakuumförpackas. 
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Egen nisch gör rekoringar lönsamt
För den som hittar sin nisch och rätt rutiner går  
det att få god ekonomi i att som bonde sälja direkt 
till kunder via rekoringar. Ida Baaring har länge  
levererat köttlådor till kunder – nu säljer hon mer  
via rekoringar.

Den ko-målade kylbilen med företagets logotyp ”Idas Kött-
låda”, står på gården kopplad till vägguttaget. I lastutrym-
met förbereder Ida Baaring kvällens leverans till rekoring-
en i Höör. Kunderna har gjort beställningarna via re-
koringens Facebooksida.

– Nu har jag packat en beställning här. Då ska jag också 
meddela den summan till kunden, så att det är betalt innan 
utlämningen i kväll, säger Ida Baaring och knappar in ett 
meddelande till kunden i mobilen.

Betalningen kommer via swish, Ida skriver ut ett kvitto 
och fäster på påsen med varorna.

Stort uppsving
Hon säljer via sju rekoringar. De flesta i närområdet. Det är 
en del pyssel med beställningar, kommunikation med kun-
der och att marknadsföra sig rätt. Bland annat har hon fått 
lära sig vad som avgör hur Facebooks algoritmer väljer att 
visa hennes inlägg i rekoringens och kundernas Face-
book-flöden. 

I år har hon sett ett stort uppsving för sin försäljning via 
rekoringarna.

– Det har ändrat sig jättemycket. I början av året sålde 
jag mera genom köttlådor, kanske 60/40. Men nu är det 
snarare tvärtom. Nu är jag också inarbetad på så många 
ställen. I början fick jag vara med fast jag inte sålde så 
mycket. Så det var en tid då det kanske inte lönade sig så 
bra.

Med bra rutiner och kommunikation med kundkretsen går det att få god ekonomi i försäljningen via rekoringar.  
”Mitt mål är att det ska vara lite exklusivt”, säger Ida Baaring som driver Idas Köttlåda i Skåne.➜
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Kvart i sex på kvällen svänger hon in med kylbilen på en 
pendlarparkering i Höör. Den här kvällen finns 35 olika 
producenter på plats för att mellan 18.00 och 18.30 lämna 
ut sina produkter under de orangea gatlyktorna.

För att klara utlämningen på ett coronasäkert sätt står 
Ida Baaring kvar i lastutrymmet med dörren öppen. Påsar-
na med kundernas beställningar läggs i en plastback på 
golvet och skjuts fram mot dörröppningen.

Gynnar det lokala
Roger Christensen är en av kunderna ikväll. Valet att 
handla via rekoring är ingen slump.

– Dels för att man gynnar det lokala, de som satsar på att 
producera mat häromkring. Dels att det är ganska transpa-
rent. Jag har tittat på Idas hemsida någon gång, där hon vi-
sar hur hela produktionen går till. Kedjan är kortare från 
producenten till mig.

Olivia Magnusson från Höör är en annan av kvällens 
kunder.

– Det viktigaste för mig är att djuren har det bra. Därför 
värdesätter jag att Ida lägger upp filmer som man kan se 
det. Att det är nära är också viktigt.

Vad blev det i påsen i dag?
– I dag blev det en njure till min hund och ett kilo kött-

färs.

Även inälvor populära
Att lite ovanligare detaljer också säljs via rekoringarna har 
Ida Baaring upptäckt.

– Jag säljer nästan alla inälvor nu. Det har jag inte gjort 
innan. Det är många som vill köpa lever, njure och hjärta, 
så det är roligt.

Att hon själv har full kontroll på produktionen, och kan 
dela med sig av vad som händer på gården, till och med 
kring enskilda djur, är en nyckelfaktor i hela affärsidén.

– Det är lite det man betalar för. Allt kommer från sam-
ma ställe och jag kan svara på alla frågor som kunderna 
har.

Hon lägger så klart mera tid per djur jämfört med om 

FAKTA Idas köttlåda
Ida Baaring säljer sedan sju år tillbaka köttlådor 
som hon själv levererar till kundernas dörr i stora 
delar av Skåne. 

Företaget drivs i nära samarbete med maken  
Bengt Fagers lantbruksföretag med djuruppfödning 
och 45 hektar vallodling och betesmark i Rolsber-
ga, Höörs kommun.

Kalvarna kommer dels från den egna besättningen, 
dels från två andra lantbruk i närheten. De föds upp 
på gården, helt och hållet utfodrade av det gården 
producerar.

Förutom köttproduktion har Ida Baaring produktion 
av hö till häst och smådjur.

Före utlämningen ska allt packas i påsar. Ida Baaring har 
mest färska produkter men vissa produkter är frysta.

På pendlarparkeringen i Höör förbereder Ida Baaring  
innan kunderna kommer.

De flesta djur är blandningar med antingen simmental  
eller angus, men det finns också några mindre dexter  
på gården.

➜
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hon inte gjorde några återtag, men får också högre intäkt 
per djur. Hon ser det som att djuren fortsätter att ge gården 
sysselsättning och inkomst även efter slakt.

Rätt prisnivå
För att hitta rätt prisnivå har hon både tittat på vad slakte-
riet tar om de säljer hennes kött, vad andra producenter tar 
och vad hon själv vill ha betalt för sitt arbete.

– Man vill inte vara för dyr och inte för billig, och så vill 
man ju ha något över. Sedan får man anpassa lite efter sä-
song. Det handlar om tillgång och efterfrågan.

Men att få det ekonomiska att snurra är inte den enda 
belöningen.

– Jag brinner ju för att djuren ska ha det bra. Sedan,  
precis som med köttlådorna, att jag träffar kunderna di-
rekt.

Hans Dahlgren

ATL TV
Så får Ida Baaring ekonomi  

i rekoförsäljningen!

Klicka här eller  
scanna QR-koden.

Under en hektisk halvtimme går kunderna runt bland de 
35 producenterna och hämtar ut sina varor.

Live-kameran som brukar filma 24 timmar om dygnet har bjudit tittarna på lite action. ”Vi har en ko som heter Lotta. 
Hon har kalvat live tre gånger. Det var roligt och det fick jag också kommentarer på”, säger Ida Baaring.

Med pandemiutbrottet har också rutinerna ändrats  
vid utlämningen. Ida Baaring löser det genom att ställa 
varorna i en plastback som hon skjuter fram till dörren.
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Här odlas abborre på torra land
I ett gammalt grisstall utanför Vadstena odlar Per 
Eke-Göransson något så ovanligt som gös och abbor-
re som säljs till privatpersoner och restauranger. Det 
är en avancerad odling där allvarliga teknikfel kan slå 
ut all fisk på mindre än tio minuter.

Per Eke-Göransson har varit fiskodlare i fem år, och för 
några år sedan hände det som inte fick hända. I samband 
med ett lokalt strömavbrott slogs den centrala pumpen ut. 
Men eftersom strömmen gick fram på en fas utlöstes aldrig 
några larm. 70 procent av fiskarna dog den gången.

Men framför allt är händelsen en smärtsam påminnelse 
om att man aldrig kan skydda sig fullt ut oavsett hur myck-
et teknik man bygger in.

– Även kärnkraftverk kan ju haverera, säger Per 
Eke-Göransson när ATL kommer på besök.

Välkända arter
Han och hans bror fick upp ögonen för fiskodling i sam-
band med en Hannovermässa. Det gamla grisstallet var ut-
tjänt och lönsamheten i grisnäringen var låg, när de be-
stämde sig för att satsa på något nytt.

Sedan dess har odlingen, som numera drivs av Per 
Eke-Göransson, byggts ut i omgångar. I dag består anlägg-
ningen av två 40-kubikstankar, sex tiokubikstankar och 
ett 40-tal tvåkubikstankar. De sistnämnda används bland 
annat för fisk som inte utvecklar sig i samma takt, och som 
därmed kräver egna utrymmen med jämnstora fiskar för 
att inte bli undanträngda.

Att det inte blev ålmal eller tilapia hängde främst sam-
man med att gös och abborre är två välkända arter hos 
svenska konsumenter.

– Försäljningen är i dag det minsta problemet. Vi levere-

Restaurangerna uppskattar bland annat den odlade  
fisken på grund av leveranssäkerheten. Eftersom det  
aldrig stormar inne i ladan vet restaurangerna att de  
alltid får fram fisken i tid, och då kan de också ha den  
på menyn.

rar i första hand till restauranger, men började också leve-
rera till rekoringar nu under coronan när restaurangerna 
fick tvärstopp. Vi levererar upp mot 100 kilo filé i veckan.

Svårt lära ynglen äta foder
Som fiskodlare kantas varje dag av nya utmaningar som 
har med larm och vattenkvalité att göra. Men den främsta 
utmaningen är kanske ändå att de framkläckta ynglen inte 
har någon nedärvd kunskap om hur de ska tillgodogöra sig 
torrfodret.

– Abborren är svår, men gösen är näst intill omöjlig, sä-
ger Per Eke-Göransson om den upplärningsprocess som är 
en lika stor utmaning varje gång.

Denna kamp inleds alltid med att Per Eke-Göransson 
häller i artemia (små kräftdjur) till de nykläckta fiskarna 
för att stimulera dem att börja äta.

Efter många år har han nu blivit så duktig på att lära 
småfisken att äta torrfoder att han funderar på att börja 
sälja yngel till andra odlare. Förmodligen är det den här ty-
pen av produktionskedja med nischade specialister, som 
behövs för att få fart på fiskodlingen i Europa och i Sverige.

Från befruktat ägg tar det ungefär fem månader att få 
fram en fisk i fingerstorlek, eller fingerlings, som man sä-
ger i branschen. Från fingerstora till slaktfärdig abborre 
tar det sedan i bästa fall 7-8 månader. Gösen tar något 
längre tid.

– Och det beror huvudsakligen på att detta är vild fisk, 
den är inte avlad på något sätt.

Risk för sjukdomar
Eftersom rommen kommer direkt från vildfångad fisk 
finns det också stor risk för sjukdomar. Därför desinficeras 
alla fiskyngel innan de förs över till tillväxtbassängerna. ➜
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FAKTA Anläggningen
Tankstorlekar: Två på 40 kubik, 6 stycken på tio ku-
bik, och ett 40-tal på två kubikmeter.

Övrig teknik: Reningsverk med sandfilter och biofil-
ter, extern syretillförsel via syrecistern. Vattnet hål-
ler 21 grader och värms med halmpanna.

Antal fiskar: 60 000 individer från minsta yngel 
till slaktfärdig fisk. Varje vecka packas 100 kilo filé, 
motsvarande sju fiskar per kilo filé.

Kuriosa: Med en procents dödlighet på de stora fis-
karna och 30 procent på ynglen vid kläckning är 
förutsättningarna ändå betydligt bättre än i vilt till-
stånd.

”I naturen går det åt 1,2 miljoner ägg för att få fram 
en vuxen gös. Så det är lättare att vinna på lotto, 
än att bli gös”, säger Per Eke-Göransson, som ock-
så tipsar om att man kan få investeringsstöd från 
Europeiska Fiskefonden.
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Att få ynglena att börja äta torrfoder är den största  
utmaningen. Per Eke-Göransson har nu blivit så duktig  
på detta att han funderar på att börja sälja yngel.

Fisk som inte utvecklar sig i samma takt, flyttas kontinu-
erligt över till mindre bassänger där de får växa till sig 
med jämnstora fiskar. Annars trängs de undan av de  
stora.

ATL TV
Ta en titt på fiskodlingen  

av abborre och gös

Klicka här eller  
scanna QR-koden.

– Kommer det in en smitta är risken att man aldrig kan 
ta bort den eftersom det inte går att tvätta alla rörledning-
ar.

I systemet finns också ett filter, som påminner om ett 
vanligt reningsverk, som hela tiden plockar bort avföring. 
Här finns också ett sandfilter som bryter sönder vattenmo-
lekylerna och ett biofilter med goda bakterier som bryter 
ner ammonium till nitrat. Reningsverket har så stor kapa-
citet att allt vatten filtreras varje timme. På samma sätt re-
nas även vattnet till fiskynglen i ett eget separat system.

Till detta kommer också ett centralt syretillförselsystem 
med en stor syrebehållare som fylls på via tankbil.

Syret leds ner i varje tank, och har även en backup-funk-
tion som blixtsnabbt vräker ut syre i bassängerna om något 
skulle gå fel, som vid ett strömavbrott.

Drömmer om ny anläggning
Även om verksamheten går bra drömmer han på sikt om 
att bygga en helt ny anläggning.

– Men om vi bygger nytt beror också på hur stöden ser 
ut. Eftersom fisken här inte räknas som husdjur får vi inga 
jordbruksstöd. Så om vi ska bygga nytt här behöver vi även 
byggnadstillstånd eftersom det här räknas som industri. 
Ett önskemål skulle vara att vi fick samma förutsättningar, 
säger Per Eke-Göransson.  

Fredrik Stork

FAKTA Vadstena fisk
Bolagsform: Aktiebolag

Anställda: Två plus en allt i allo.

Omsättning: 284 000 kronor (2019, offentlig  
uppgift)

Resultat: - 475 000 kronor (2019, offentlig uppgift)

”Det har varit många utvecklingsår. 2020 är första 
året verksamheten genererar pengar”, säger Per 
Eke-Göransson om resultatet.
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Bygger med hampa efter branden
I januari 2020 drabbades Mossagården av en förö-
dande brand. Nu bygger den ekologiska gården upp 
och ut verksamheten – med hjälp av egenodlat bygg-
nadsmaterial och ökade intäkter från hemkörda mat-
kassar i coronakrisens spår.

Hacken tuggar snabbt i sig hampastråna som står torra i vår-
solen utanför skånska Veberöd. 25 hektar hamparester ska 
bli isolering när ladan på Mossagården renoveras och inreds.

Den hackade hampan tippas i en hög på den svartsotiga 
platta som kantad av några utbrända rostiga traktorer och 
redskap påminner om branden efter nyår. Förutom maski-
nerna i hallen gick hela lagret och butiken upp i rök. Lik-
som all ljudteknik till Mossagårdsfestivalen och ett cirkus-
tält med tre master. I vagnen som kör bredvid tröskan kas-
tas det som ska bli isolering i den nya ekologiska mötes-
platsen i den gamla ladan.

– Själva odlandet är superenkelt oavsett om man odlar 
ekologiskt eller inte, den är glad och växer bara den får nä-
ring, säger Ebba-Maria Olson, som äger Mossagården till-
sammans med kompanjonen Christer Ohlsson.

Kom igång snabbt
Redan någon dag efter den omfattande branden var Mos-
sagården igång med leveranserna av ekologiska frukt- och 
grönsakslådor till företag och privatpersoner.

– Ja, det är inte något annat att göra. Det var materialis-
tiska saker, så det är klart att vi tar nya tag, konstaterar Eb-
ba-Maria Olson.

Allt var inte försäkrat och branden innebär givetvis en 
ekonomisk smäll för Mossagården. En tröst är att företa-
get, precis som andra som säljer matkassar med leverans 
till dörren, märker en större efterfrågan nu i coronakrisen. 

FAKTA Mossagården Eko AB
Verksamhet: Odling, grossistverksamhet och han-
del med ekologiska varor. Större delen av försälj-
ningen sker genom att kunder prenumererar på le-
verans av lådor med olika ekologiska varor. 

Omsättning: 4 957 000 kronor

Resultat: 517 000 kronor

Källa: Årsredovisningen.

FAKTA Mossagården
Gården ägs privat.

Areal: 60 hektar, varav: Hampa 25 hektar, grönsa-
ker 5–10 hektar, vall 10 hektar, bete, skog och natur-
reservat.

Djur: Göingegetter och värmlandsfår. 

Mossagården i Veberöd brann efter nyår 2020 men nu 
satsar gården stort. Egenodlad hampa ska isolera den  
renoverad ladan.”Det gick snabbt att komma igång och 
det är vi glada för”, konstaterar Ebba-Maria Olson,  
delägare av Mossagården 

FAKTA Mossagården Event AB
Verksamhet: Bolaget ska med ekologisk inriktning 
anordna festivaler, mässor, utställningar, hålla före-
drag och utbildningar.

Omsättning: 157 000 kronor

Resultat: 12 000 kronor

Källa: Årsredovisningen.

➜
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Artiklarna i den här specialutgåvan har tidigare 
publicerats i ATL och på www.atl.nu mellan 2019 
och 2021.

Folk beställer hellre på nätet än åker och handlar själva.
– Vi har ett uppsving när det gäller matförsäljningen. Vi 

säljer mycket mer än vi brukar, säger Ebba-Maria Olson.
Frukt- och grönsakslådorna står för 90 procent av före-

tagets omsättning. Vid sidan av det som köps in säljs allt 
från gårdens fem hektar grönsaker den vägen.

– E-handeln är vår trygghet, det är den vi lever mest på. 
Skörden ligger där i också, eftersom vi säljer den direkt till 
våra kunder. Vi odlar inte mer än att vi själva kan sälja det.

Kräver inga växtskyddsmedel
Ladan som ska bli en ekologisk mötesplats med kök, serve-
ring och samlingslokal för utbildningar och konferenser, 
klarade branden som rasade bara några meter bort. Men 
det uppsparade lagret med hampaisolering brann upp, så 
bygget blir försenat i väntan på att de 25 hektaren hampa 
levererar ny isolering.

– Hampa kräver inga växtskyddsmedel. Den växer ifrån 
ogräset och den har inga direkta skadeinsekter, säger Eb-
ba-Maria Olson, som själv vurmar för ekologisk odling.

Mineralgödsel används inte och för att komma ifrån 
stallgödsel planerar Mossagården att använda näring från 
fermenterade hampablad eller gräs. Näringen ska tillverkas 
i en stor tank, en bokashi i storformat.

Fröna från hampan säljs som livsmedel som frö eller 
kallpressade som olja. Blomställningarna och bladen skulle 
kunna användas i hälsokost, det återstår att utveckla på 
gården. I dagsläget är det förbjudet att extrahera ut olja av 
blomställningen. Plantans stam hackas till isolering. 

Mossagården planerar att bygga ett beredningsverk och 
öka tillverkningen. Mötesplatsen ska drivas som en stiftel-
se, Mossagårdens natur- och hampastiftelse. Då blir det 
lättare än att som aktiebolag söka pengar och samarbeta 
med andra organisationer. Och så känns det rätt.

– Det är de viktiga värdena vi står för. Att ta hand om 
varandra och planeten, och satsa på framtiden – då är en 
stiftelse bra. Men aktiebolaget kommer att finnas kvar 
också, säger Ebba-Maria Olson.

Torbjörn Esping

FAKTA Hampaodling
För att få odla hampa i Sverige måste du odla indu-
strihampa. För att odlingen ska klassas som indu-
strihampa måste du odla en godkänd sort och du 
måste skicka in en ansökan om gårdsstöd för od-
lingen. 

All odling av hampa som du inte söker stöd för be-
traktas som narkotika  produktion. 

Källa: Jordbruksverket.
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Mossgården odlar  
25 hektar ekologisk 
hampa, där stråna 
hackas och används 
till isolering.  
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