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Rickard Bergkvist och Maria Nilsson med barnen Anni,
Olle och Ella, som är tolfte generationen på Eriksgården.
De har utvecklat bärodlingens självplock med kafé,
restaurang, butik och lekplats. Foto: Marit Lasson

Tunnlar från Haygrove ger skydd
mot regn och mögel. Cirka
700 000 liter jordgubbar s kördas
varje år. Foto: Eriksgården

Bären odlas i torv vilket ger mer bär per planta och
gör att det går åt mindre vatten. Dessutom kan
odlingarna vara kvar på samma plats, nära kylar,
transporter och vatten. Foto: Eriksgården

Ljuset i tunneln för bärodlingen
Att odla jordgubbar i torvbaserad jord och tunnlar har
revolutionerat bärodlingen på Eriksgården i Sjöbo. Jordgubbssäsongen har blivit längre och bärkvaliteten bättre.
År 1987 testade Anna-Karin och Nils-Erik Nilsson den första
jordgubbsodlingen på Eriksgården som ett komplement till
grisuppfödningen. Det gick bra och odlingen växte. År 2006 in
leddes odling i tunnlar, något som utökade säsongen från en dryg
månad till fem månader, från 15 maj till 25 oktober. Fem år senare
togs nästa steg, att odla i torvbaserad jord. Det har förenklat
odlingen som därmed inte behöver flyttas mellan jordarna.
Äter bärbuffen
Sedan 2014 drivs gården av deras dotter Maria och svärsonen
Rickard Bergkvist, som är den elfte generationen på gården.
De har, tillsammans med Anna-Karin och Nils-Erik, utvecklat
verksamheten som förutom självplockning består av gårds
butik, restaurang och kafé samt en lekpark.
Nu i augusti är det fullt upp och tillsammans med ägarfamiljen
arbetar upp till 50 säsongsanställda på gården. Varje år besöker
50 000–60 000 personer Eriksgården och många äter bärbuffén
med gårdens bär; jordgubbar, hallon, björnbär och blåbär.
– Tunnlarna gör att man får ett helt annat klimat, vi slipper
gråmögel och bären mognar tidigare på våren och behåller
värmen längre på hösten, säger Anna-Karin.
Genom att bären planteras i torvbaserad jord kan de odlas
på samma plats och placeras på ett ställe som passar logistiken
med b
 evattning, transport och närhet till kylar.

Egna blandningar
– Torv är miljövänligt och behöver också kolossalt mycket
mindre vatten än jord och ger mer produktiva plantor. Vi har
testat oss fram till olika blandningar torvbaserad jord som
passar våra remonterade jordgubbsplantor, som ger en jämn
skörd, tillägger Anna-Karin.
– Vårt mål är att kunna leverera lika mycket bär i fem
månader och konkurrera med de importerade bären. England
och Danmark ligger före och har ökat sin produktion av
inhemska bär, berättar Rickard.
– Men vi har en sak som inte de behöver ta hänsyn till
och som gör att vi inte kan ha samma jämna bärproduktion,
nämligen midsommar. Det är en peak då vi måste kunna skörda
mycket mer jordgubbar till en enda helg, säger Anna-Karin.
Mer info: www.eriksgarden.nu

Nyfiken på torvtäkt?
Kom till Porla
Den 13 september anordnar Neova och Hasselfors
Garden en gemensam visning av den efterbehandlade
torvtäkten Porla, i närheten av Laxå, som nu blivit
ett naturskönt område. Den som önskar vara med på
guidningen av torvtäkten kan mejla till: 
ann-sofi.magnusson@hasselforsgarden.se
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