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Sveriges landskapsärtor är utvalda
Vid en tillställning i Nyköping på torsdag den 19 maj delar Kålrotsakademiens ledamöter Matti
Leino och Hans Naess ut fröpåsar med ärtor ut till landets 21 landshövdingar. De kommer få med
sig hem utsäde till sitt eller sina landskap, sammanlagt 25 ärtsorter, en för varje landskap.
I en tid då det intensivt talas om hur vi skall äta hållbart i framtiden är det på tiden att vi får upp
ögonen för en viktigt del av vårt levande kulturarv, baljväxter. I jakten på grödor med hög
proteinhalt som kan odlas i hela vårt land så är ärten ett naturligt och självklart val.
Ärt har en flertusenårig odlingshistoria i Sverige. Runt om i landet odlas ännu lokala sorter vilka är
väl anpassade till odlingsplatsens förutsättningar. Det gör det hela än mer intressant och skapar
möjlighet att välja sorter vilka passar väl att odla i hela vårt avlånga land. En gåva från tidigare
generationer som ett bidrag för att skapa mer hållbar regional matproduktion.
En arbetsgrupp utsedd av Kålrotsakademien, bestående av forskaren Matti Leino (Stockholms
universitet), kulturväxtentreprenören Agneta Börjesson (Röttle natur & kultur), samt agronom Hans
Næss (Agrofiness AB) har gjort urvalet. Kålrotsakademin består av 18 ledamöter och driver olika
projekt för att främja den svenska matens kulturarv.
De ärtor som blivit utvalda har en väl dokumenterad historia av att under lång tid ha odlats i ”sitt”
landskap. I listan av landskapsärtor ingår såväl åkerärtor som olika slags trädgårdsärtor. Där
återfinns många olika gråärter, men även sockerärt, brytärt, märgärt, spritärt samt gul och grön
kokärt ingår i urvalet. Det har ibland varit nödvändigt att kompromissa, men samtliga landskap kan
vara stolta över sin ärta.
Vid överlämnandet kommer det bjudas smakprov tillagade på Rättviksärt, Sörmlands bönärt samt
Östgöta gulärt.
Vill du ha mer information så kontakta:
Matti Leino 073-987 77 00 matti.leino@arklab.su.se
Hans Næss 070-398 49 68 hans.naess@agroax.se
Agneta Börjesson aborjeson@gmail.com

