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Ursprungsmärkning  
för svenska produkter

Ursprungsmärkningen möter den ökade efterfrågan på  
svenska varor och gör det enklare att se varans ursprung.

TITTA EFTER URSPRUNGSMÄRKNINGEN FRÅN SVERIGE! 

DÅ VET DU ATT VÄXTEN ÄR ODLAD OCH KONTROLLERAD I SVERIGE.

I SAMARBETE MED

Hela regelverket hittar du på frånsverige.se

Många handelsträdgårdar är familje-
företag där generation efter genera-
tion arbetar. Och företagen finns över 
hela Sverige.

I inget annat land med uppvärmda 
växthus har utvecklingen mot 
förnybar energi gått så snabbt och så 
långt som i Sverige. Mellan 2014 och 
2017 ökade andelen egenproducerad 
energi från förnybara källor (flis, 
pellets och jordvärme) från 48 till 
nästan 60 procent i svenska växthus.  
Växthusen har också recirkulerande 
system för vatten och växtnäring, 
vilket skapar en hållbar produktion.  

Med europeiska mått är den 
svenska växhusodlingen liten, knappt 
en procent av de holländska och 
spanska odlingarna.

I svenska växthus odlas pryd-
nadsväxter som snittblommor, 
lökblommor, krukväxter, utplante-
ringsväxter och småplantor. 

De svenskodlade utplanterings-
växter som du köper i butiken är i 
takt med den aktuella säsongen, det 
hjälper dig att välja rätt växt för en 
lyckad plantering. 

I den här broschyren presenterar vi 
några av de svenskodlade växter som 
ofta finns i butikerna. 

Titta efter märket Från Sverige när 
du handlar nästa gång, så blir det 
enklare att göra medvetna val. 

Och fråga gärna efter svenskodlade 
växter i butiken!

FRÅGA EFTER SVENSKODLADE VÄXTER  
NÄR DU HANDLAR NÄSTA GÅNG

Det finns många anledningar att välja växter som är odlade i Sverige. 
Närodlade blommor håller länge och har kortare transporter till 

butik, vilket är bra både för miljön och för växterna. Genom att köpa 
svenskodlade växter stödjer du också svensk odling så att hantverket 

lever vidare i Sverige och arbetstillfällen skapas här. 

URSPRUNGSMÄRKNINGENS KRITERIER 

• Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige. 

• Odling har skett i Sverige. Växten är oberoende certifierad och kvalitetssäkrad, 
exempelvis enligt IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola.

• All förädling samt förpackning har gjorts i Sverige.

• Kött, mjölk, ägg, fisk, skaldjur och fågel är alltid utan undantag svenskt. Det gäller 
även varor med fler än en ingrediens, som korv eller fruktyoghurt.

• För en vara med flera ingredienser gäller särskilda regler. Müsli, fruktyoghurt eller en 
kanelbulle kan därför innehålla russin, mango eller kanel även om det inte kommer 
från Sverige.



Hjälp bin och humlor – bjud på blommor!
Antalet bin och humlor har minskat 
drastiskt under senare år. I Sverige 
är en tredjedel av alla vilda bin och 

humlor rödlistade som hotade på något 
sätt. Pollinering är viktigt både för ekosys-

temet och för matproduktionen. Tre fjärdedelar av 
allt vi äter måste pollineras. För att bin och humlor 
ska hitta mat behövs växter som blommar från vår 
till höst. Här fyller blommor och perenner i stadens 
parker och våra trädgårdar en viktig funktion. 
Sommarblommor som uppskattas är till exempel 
blåklint, jätteverbena, solros, tagetes och blåsalvia. 

Fira årets blomdagar
Tulpanens dag: 15 januari
Årets Pelargon: Presenteras första dagen på  
Nordiska Trädgårdar
Amaryllisens dag: 19 november
Julstjärnans dag: 12 december
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Svenskodlade växter  
och blommor i siffror:
Totalt sett finns det knappt 2 000 svenska företag 
som jobbar med yrkesmässig odling av trädgårds-
växter. De sysselsätter drygt 14 800 personer. Växt- 
husodlingen fördelas ungefär jämnt mellan odling av 
prydnadsväxter och odling av köksväxter eller bär. 
Av frilandsarealen är det huvudsakligen köksväxter 
som odlas (59 %). Bärodlingen är cirka 23 % och frukt 
knappt 15 % av arealen.
Källa: LRF Trädgård

Krukväxter för bättre  
inomhusmiljö

Att krukväxter gör rummet mer  
ombonat, det vet vi. Men visste du att 
de ger en bättre inomhusmiljö genom 
att rena luften och öka luftfuktigheten 

inne? Cirka 90 % av det vatten du vattnar 
plantan med avdunstar, så välj gärna 

törstiga växter om luften är torr. 

Källa: Blomsterfrämjandet

SVENSKODLAT  
OCH UTMÄRKT  

VACKERT

160 MILJONER  
SVENSKA TULPANER

Rekord för svensk tulpanodling
Produktionen av svenskodlade 
tulpaner har aldrig varit så stor som 
2017. De senaste tio åren har den 
svenska tulpanodlingen ökat från 
cirka 120 miljoner till strax över 
160 miljoner tulpaner. 80 procent 
av de tulpaner som säljs i Sverige är 
svenskodlade.

Källa: LRF Trädgård 

Gröna krukväxter ökar i popularitet och 
är en självklar del i dagens inredning.

Ursprungsmärkta

För att få använda märket Från Sverige på växter 
är kravet att växterna är certifierade enligt 

exempelvis IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola, 
som är den största standarden för växter i Sverige. 

Det innebär att odlingen är kontrollerad av ett 
oberoende kontrollorgan och växterna kommer 

från odlare och lantbrukare som tar ett omfattande 
miljöansvar och som aktivt arbetar med att minska 
odlingens klimatpåverkan. De övergripande målen 
är att arbeta förebyggande och minimera använd-
ning av kemiskt växtskydd, minimera växtnärings-
läckage, miljöoptimerad energianvändning samt 

minimera risker för människor. 

Tulpaner och  
pelargoner mår inte bra 
av för långa transporter, 

det får dem att tappa i 
kvalitet och hållbarhet.
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VISSTE DU ATT...
Trädgårdsarbete är den vanligaste fritids- 
sysselsättningen utomhus – efter promenader 
– och engagerar miljontals människor.

Källa: FOR.se



Familjeföretaget drivs av bröderna 
Jonas och Martin Andersson tillsam-
mans med anställda. 

– Vi har specialiserat oss på 
lökväxter, julstjärnor, pelargoner och 
andra sommarblommor, säger Jonas.

– Hos oss jobbar mellan 10–30 
anställda om året, beroende på 
säsong. 

– Vi säljer våra blommor till gros-
sister, som i sin tur levererar blom-
morna till butiker runt om i Sverige.

Odlingen är kvalitetssäkrad och 
klimatcertifierad enligt IP Sigill Pryd-
nadsväxter & Plantskola. 

Energianvändningen i växthusen 
står för blomsterodlingens största 
klimatpåverkan. 

– Genom att vi har datoriserat vårt 
värmesystem har vi lyckats sänka vår 
energianvändning. Vi har anpassat 
vår odling till de olika blomsterkul-
turerna under årens olika månader. 
Vissa blommor föredrar ett kallare 
klimat och andra lite varmare, säger 
Martin. 

– Vi köper vattenproducerad el från 

svenska vattenkraftsanläggningar. Det 
ger oss 100 procent förnybar energi 
till växthus och kylanläggningar, 
säger Jonas.

Företaget har varit anslutet till 
fjärrvärme sedan 1995 och är mycket 
nöjda.

– Det ger miljövänlig värme och ett 
driftsäkert system för blommorna att 
växa i. En stor del av uppvärmningen 
sker också av solens egna värmestrålar 
som blommorna mår bäst av och 
som är nödvändigt för att bladen ska 
få sin klorofyll och få fotosyntespro-
cessen att utvecklas, säger Martin.
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”För längre hållbarhet av tulpa-
nerna – fyll på med färskt vatten 
varje dag och låt dem stå svalt  
över natten.”
Odlaren Jonas Andersson

ODLING MED OMSORG  
OM KLIMAT OCH MILJÖ
Olles Blommor i Kristianstad har specialiserat sig på julstjärnor, 
amaryllis, hyacinter, tulpaner, tête-à-tête och pelargoner. Miljö-  
och klimatfrågorna är viktiga för bröderna som driver företaget.

Odlaren Martin Andersson

Foto: Erika W
allin

VI KÖPER VATTENPRODUCERAD EL  
FRÅN SVENSKA VATTENKRAFTS

ANLàGGNINGAR. DET GER OSS 100 
PROCENT FÖRNYBAR ENERGI TILL  

VÄXTHUS OCH KYLANLÄGGNINGAR.
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Brandts Handelsträdgård grundades 1932 av Nils 
Brandt. Idag drivs företaget av Lena Brandt med familj. 

– I våra växthus finns många olika sorters kruk-
växter och utplanteringsväxter, bland annat dahlia, 
lobelia, tagetes och stjärnöga, säger odlaren Lena Brandt.

Blommorna säljs i utvalda blomsterbutiker och på 
kyrkogårdar runt om i Västerbotten. All odling på Brandts Handelsträdgård sker med  
biologisk bekämpning, vilket innebär att det är miljövänligt. 

– Vårt miljötänk är också anledningen till att vi använder fjärrvärme, säger Lena. 
Brandts Handelsträdgård är en av de odlare som fått äran att odla Årets pelargon  

sedan flera år tillbaka.    

Brandts Handelsträdgård i Umeå är  
ett familjeföretag sedan många gene- 
rationer tillbaka. Här odlas krukväxter 
och utplanteringsväxter.

NÄRODLAT I UMEÅ

ÅRETS  
PELARGON 2018 
är ’Picotee Pink’– en lättskött 
skönhet för fönsterbrädan och 
sedan ute från maj tills dess att 

frosten kommer. Fin att använda i 
amplar, plantera i balkonglådor  
och njuta av i klassiska krukor. 
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– För drygt 20 år sedan började vi 
odla perenner här i Löddeköpinge, 
säger Magnus Wändel.

– Som perennaodlare tillhör vi den 
skara av människor som är ytterst 
medvetna om naturens krafter och 
därför är ett miljövänligt kretslopp en 
naturlig del hos oss.

Eltruckarna drivs med grön el. 
Biologiskt växtskydd används alltid i 
första hand. Restmaterial källsorteras 
och blir till kompost som berikar 
grannarnas fält eller återvinns. 

– Vi odlar merparten av våra 
perenner med hjälp av ren solenergi. 
De flesta av perennerna planteras 
under sommaren för att säljas under 
hösten och nästkommande vår. Den 

lilla uppvärmning som används eldas 
med pellets. En god planering av 
produktionen gör att vi har mycket 
litet svinn av växter, säger Magnus.

Magnus och Marie Wändel odlar perenner tillsammans 
och säljer till återförsäljare runt om i Sverige.

PERENNER FRÅN SKÅNE

Odlarna Magnus och Marie Wändel
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Svenskarnas mest älskade blommaTulpanen är svenskarnas mest älskade blomma. Odlingen bygger på ett gediget hantverkskun-
nande. Tulpanodlare finns över hela Sverige, från Kristianstad och Tygelsjö i söder till Sundsvall i norr. För att få en tulpan som håller sig fin länge används lite större lökar. Svenska tulpaner är 
klimatsmarta och drivs i växthus där temperaturen regleras med fjärrvärme och biobränsle.

Doften av jul
Hyacinten är en av våra mest omtyckta svensk- 
odlade växter i juletid. Den kan sedan planteras 
ut på våren och pryda rabatten. Finns i flera 
färgnyanser. Doften kan skilja mycket och svenska 
odlare har tagit fram doftkoder för att kunden ska 
hitta rätt: Svag, medel eller fyllig doft. 

Påskens finaste
Tête-à-tête är en småblommig påsklilja som finns 

att köpa i kruka på våren. Den blommar rikligt och 

länge. Från varje lök kommer flera blomstänglar. 

Då den tål några minusgrader kan du placera den 

fördrivna minipåskliljan i en kruka utomhus till 

och med när lite snö ligger kvar.

SVENSKODLADE  
LÖKVÄXTER
Lökväxter, som tulpaner, är mästare på att sprida  
vårkänslor, samtidigt som både hyacinter och amaryllis  
är oumbärliga för den rätta julstämningen.

Finns i flera färger. Du hittar den i butik från 
december till april.

Redan i november dyker de första 
svenskodlade tulpanerna upp i butik.  
I januari kommer lökväxterna på kruka.
Säsongen inleds med de arter som även 
i naturen blommar tidigt: snödroppar, 
krokus, våriris och pärlhyacinter. 
Därefter breddas utbudet med olika 
narcisser: Tête-à-tête, påsk- och pingst-
liljor.  

HÄR ÄR FYRA FAVORITER  
BLAND SVENSKODLADE LÖKVÄXTER

Sagolikt vacker
Amaryllis har attityd och skapar stämning 
samtidigt som den är enkel att lyckas med. 
För att utvecklas väl behöver amaryllisen 
vattnas sparsamt. Amaryllisen vill gärna stå 
ljust, annars är risken att stänglarna blir långa 
och rangliga. Vill du påskynda blomningen är 
en varm plats att föredra, medan en svalare 
placering gör att knopparna och blommorna 
håller längre.

Tulpanens dag firas den 15 januari!

Amaryllisens dag firas den 19 november!

Foto: Blom
sterfräm
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SVENSKODLADE 
HÖST OCH JULSTJÄRNOR
Upptäck alla nya fina inredningsidéer för höst- och julstjärnor. 
Använd dem till exempel som snittblommor, i julkransen eller som 
bords- och paketdekoration.

Tips! 
När du vill använda julstjärnan som 
snittblomma gör så här: Skär av 
kvistar från julstjärnan. Doppa sedan 
snittytan i 60 grader varmt vatten 
ett par sekunder och därefter i kallt 
vatten. Det stoppar mjölksaften och 
hindrar den från att sippra ut. Fler tips 
hittar du på blomsterframjandet.se.
 

Julstjärnan är trendigare än någonsin.  
Den traditionellt julröda och vita 
julstjärnan har fått sällskap av 
mängder av nya färger och nyanser – 
bland annat kanel, aprikos, rosa samt 
melerade, spräckliga och tvåfärgade 
sorter.  

Svenska trädgårdsmästare har 
– genom produktutveckling och 
kvalitetsförbättringar – skapat en 

bred variation av julstjärnor i både 
små och stora krukor, som passar fint 
både på fönsterbrädan och till hus 
med stora luftiga glaspartier.

Med start i oktober hittar du 
svenskodlade höststjärnor, i vackra 
vita och rosa nyanser i butik. Jul- 
stjärnor börjar säljas redan i 
november och Julstjärnans dag firas 
den 12 december.

SVENSKODLAT  
OCH UTMÄRKT  

VACKERT
4 MILJONER
Ungefär fyra miljoner julstjärnor 
odlas i Sverige. Andra veckan 
i november börjar de lämna 
växthusen för att distribueras till 
landets butiker. Försäljningen är 
som störst veckan runt advent. 
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– Att inreda med krukväxter gör hemmet mer personligt 
och ombonat, säger odlaren Maria Lundgren, på Arvids-
sons i Fjärås, utanför Kungsbacka. Dessutom bidrar inom-
husväxterna faktiskt till att vi mår bättre. 

Begonia – 
blomrik året om 
Begonian är härligt blomrik 
och blommorna finns i flera 
olika storlekar och former, 
vissa även med doft och i 
olika nyanser av orange, 
gult, rosa, rött och vitt och 
tvåfärgat. Ursprungligen är 
växten vinterblommande, 
men moderna sorter och 
modern odlingsteknik gör att 
blommande plantor kan odlas 
fram i stort sett när som helst 
på året. 

Arvidssons i Fjärås AB startade 
1963 och drivs av andra genera-
tionens odlare – systrarna Maria 
Lundgren och Cecilia Torgersen. 
Företaget är en av Sveriges tre 
största krukväxt- producenter. 
De har 10-15 anställda plus 
säsongsanställda under hög- 
säsong i sina 30 000 m2 växthus.

Krukväxter skapar trivsel och 
mjukar upp inredningen och 
de kan lätt flyttas runt när du 
vill förnya ditt hem. 

– Samtidigt förbättrar de 
inomhusluften genom att 
tillföra syre och ta upp skadliga 
ämnen. Många gånger är de 
gröna krukväxterna också 
mycket lättskötta och klarar sig 
med modest vattning. 

– Forskning visar att vi 
påverkas positivt av inom-
husväxter, växterna hjälper 
oss att bli lugnare, att stressa 
av. Studier visar dessutom att 
vi faktiskt också blir friskare, 
bland annat bidrar inomhus-
växter till att vi får mindre 
torra slemhinnor, säger Maria.

– Vi odlar i energisnåla 
växthus med dubbla energi- 

vävar, köper grön el och 
använder recirkulerande vatten 
i ett slutet system, där allt 
återanvänds.

– Hortensia – med sina läckra 
stora blommor i flera färger 
– är perfekt att använda i all 
heminredning. Den passar lika 
bra in i det shabby chic- 
inspirerade hemmet som i det 
minimalistiska. Hortensian är 
också väldigt fin i en kruka på 
balkongen eller altanen under 
sommarhalvåret. 

SVENSKODLAT PÅ  FÖNSTERBRÄDAN

Fo
to

: P
et

er
 C

ar
lss

on

Fo
to

: H
el

en
 K

ar
lss

on

”Begonior ser man inte på bröllop och 
begravningar. Nej, begonian hör hemma 
i vardagen, där den i sin ändlösa varia- 

tionsrikedom lyser upp den tristaste 
tisdag och torftigaste torsdag. Begonian 

är naturens sätt att säga att varje dag bär 
på sin egen skönhet och glädje.”

Mark Levengood

Trädgårdsmästarens tips!
Ställ hortensian i ett fönster 

eller på en ljus plats i rummet, 
men inte i direkt solljus. Under 

sommaren trivs den även 
på balkong eller uteplats 

och då helst i halvskuggigt 
läge. Hortensian behöver 

regelbunden vattning, helst 
underifrån.
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SVENSKODLADE 
KRYDDVÄXTER
Det finns ett stort utbud av svenskodlade kryddväxter som kan  
planteras i trädgården eller i kruka på balkongen och fönsterbrädan.  
De smakar underbart eftersom de kan skördas direkt innan tillag-
ning. Dessutom växer de långsamt och hinner utveckla en rik smak.

Ett urval svenskodlade kryddväxter 

• Citronmeliss ger sommarlikt grönt på nästan allt, dekorativt och gott! 

• Dill är den svenska sommarkryddan framför andra. 

• Gräslök med strån som förgyller vardagen! Även blommorna är ätliga. 

• Persilja som är otroligt nyttig och god, finns både krus- och slätbladig. 

• Salvia finns i många sorter med vackra och goda blad och blommor. 

• Timjan – kockarnas favorit! Traditionella rätter får ny klang. 

• Mynta sprider sig lätt och finns i många sorter. 

• Rosmarin är en välkänd krydda från antikens dagar, som ger lamm,     
   pasta, potatis och tomat klassisk smak.

– De örter som jag helst odlar själv 
är dill och basilika, säger Jessica Frej. 
Egenodlad dill är otroligt aromatisk. 

– Jag använder dill i klassiska rätter 
som färskpotatis och fisk. Men dill är 
också otroligt gott i tzatziki. Många 
av oss tänker att dill är en väldigt 
svensk krydda men i Medelhavsom-
rådet används ofta dill i tzatziki. 

– En annan lite otippad kombi-
nation är att blanda generöst med 
finhackad dill i kantarellstuvningen, 
det är en fantastisk smakupplevelse.

Basilika odlas med fördel i inglasade 
uterum, i växthus, på fönsterkarmen 
alternativt i mycket skyddade lägen.

– Ocimum basilicum 'Genovese' 
är till exempel en basilikasort som 

är mild i smaken och har ett violett 
skimmer, säger Jessica. Den passar till 
fläsk- och kycklingfilé, pesto, tomater 
med mozzarella, i pastasåser och 
sallader, till vinäger och brännvin. 

– Bladen bör inte kokas då de 
förlorar smak vid upphettning. När 
basilikaplantan blommar lockar den 
bin och fjärilar.

Jessica tipsar också om småbladig 
basilika även kallad klotbasilika, 
Ocimum minimum.

– Bladen är mycket aromatiska. 
Den växer tätt och fint i kruka och 
tål att toppas oavbrutet. Festen blir 
lyckad med basilikablad på både kött, 
fisk och grönsaker från grillen och 
med kalla såser och en tomatsallad.

Jessica Frej är kock, kokboksförfattare och influencer.

JESSICA FREJ VÄLJER SVENSKODLADE FÄRSKA KRYDDOR
Kocken Jessica Frej tycker att det ska vara lätt och enkelt att laga god 
mat och hon använder gärna färska, svenskodlade kryddor i kruka, 
som dill och basilika, i matlagningen.

SVENSKODLADE  
KRYDDVÄXTER
Svenskodlade kryddväxter finns både för utplantering och för 
fönsterbrädan.  Att ha egenodlade kryddor smakar allra bäst, dels 
eftersom de kan skördas direkt innan tillagning, dels eftersom de 
växer långsammare vilket gör att de hinner utveckla en rikare smak.
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Vacker ute framåt höstkanten
Krysantemum blir mycket fin i utomhus- 

arrangemang. Den kan köpas i butik hela 
året. Krysantemum är en av de vanligaste 

blommande krukväxterna i Sverige och finns i 
många olika färger och sorter.

svenskodlade 
UTPLANTERINGsvÄxter
Utplanteringsväxter är fantastiska för att smycka uteplatser, 
entréer, balkonger, uterum och verandor. 

Startar trädgårdssäsongen
Få växter är så starkt förknippade med våren 
som just penséerna. Precis när det känns som 
om vintern aldrig ska ta slut dyker de upp i 
butikerna och plantskolorna. Penséer är inte 
bara härliga glädjespridare, de är också mycket 
köldtåliga. De finns i mängder av olika färger, 
blomstorlekar och former. 

Tack vare mångfalden av sorter och 
arter kan stilar varieras i det oändliga 
och endast fantasin sätter gränser. 
Alla utplanteringsväxter mår bäst av 
att vara i fas med klimatet där de ska 
planteras så välj alltid svenskodlade 

och allra helst lokalodlade växter. 
De flesta utplanteringsväxter, som 
kan vara både ettåriga och fleråriga, 
ska planteras ut först när risken för 
nattfrost är över.  

Skapar skönaste sommarkänslan
Pelargon är den populäraste utplanteringsväxten i 
Sverige och det finns en fantastisk bredd och variation 
i såväl utseende som användningsområden. Det finns 
pelargoner med blommor i många olika former och 
färgtoner, och bladverk i de mest skiftande mönster. 
Pelargoner kan dofta och är på en och samma gång 
lättskötta, bohemiskt romantiska och ultramoderna. 
De flesta pelargoner används som uteväxter på 
balkonger, uteplatser och i trädgårdar, men det finns 
även sorter som nästan uteslutande används inne. Foto: M
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Välkommen till
frånsverige.se

Här hittar du mer information om ursprungsmärkningen  
Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige, fakta om  
vår svenska matkultur och inspiration till all världens mat med  

svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter.
Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF är initiativtagare 

till ursprungsmärkningen och ägare av Svenskmärkning AB.

Kontakt
Telefon: 010-184 25 00, info@svenskmarkning.se

Postadress: 105 33 Stockholm. Besök: Franzéngatan 6.

Blomsterfrämjandet
Blomsterfrämjandet sprider information och inspiration om 
svenskodlade krukväxter, lökväxter och utplanteringsväxter.  

Blomsterfrämjandet ägs av LRF Trädgård och har ett antal andra 
aktörer inom trädgårdsnäringen som sponsorer. Organisationen driver 
bland annat Tulpankampanjen som samordnas av iBulb. Läs mer och 

inspireras på blomsterframjandet.se
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LRF Trädgård
LRF Trädgård är en branschavdelning inom LRF för svenska produ-
center av grönsaker, frukt och bär samt prydnads- och plantskole-

växter. Läs mer och inspireras på sasongensbasta.se


