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Över tvåtusen stolpar står i 
långa rader i den mörka myllan i 
Bodadalen på Attu i Pargas – och 
väntar. De väntar på 13.000 unga 
äppelträd som ännu solar sig i 
Antwerpen men snart skall göra 
Boda farm till en av Nordeuropas 
största ekologiska äppelträdgår-
dar.

Kjell Nordström är Nykarlebybör-
dig ekonomidirektör på Spendrups 
bryggeri i Stockholm. Hans hustru 
Susann har släktrötter på Attu i Par-
gas. I tiotals år var gårdens åkrar i 
Bodadalen utarrenderade till gran-
nar som odlade spannmål på de 25 
hektaren.

– Sedan beslöt vi oss för att försö-
ka odla något själva, något som man 
kunde göra till ett konsumentvaru-
märke.

Sådant hade Nordström kläm på 
via jobbet på Spendrups, Sveriges 
största bryggeri med ett antal varu-
märken. Nyligen blev han själv VD 
just för bryggeriets varumärken, och 
fastigheter.

50.000 träd 2019
En pilotodling på en knappt halv 
hektar visade att äppel kunde vara 
ett alternativ för Bodadalen. Den 
första större satsen träd levererades 
i maj 2013.

Nu finns det 20.000 träd på åk-
rarna och snart alltså 13.000 till. När 
hela dalen är full år 2019 skall de 
vara 50.000.

Det är betydligt f lera träd än till 
exempel Söderlångvik. Delvis beror 
det på att man på Boda från början 
har planterat tätt enligt moderna od-
lingsmetoder.

När produktionen är i full gång 

kan skördarna bli uppåt 500 ton. Nu 
då knappt hälften av träden är på 
plats och en stor del ännu skall växa 
till sig förväntas en skörd på 60 ton.

– Då börjar det redan gå runt kas-
saflödesmässigt, säger Nordström.

Bakom satsningen på Boda farm 
finns Nordström och hans hustru 
Susann, hennes morbror Erik Ander-
son och dennes två söner Christian 
och Patrick Anderson.

Boda gård har historiska band till 
Söderlångvik just via Anderson – en 
släkting till Amos Anderson. I nutid 
har Boda farm samarbete med såväl 
Söderlångvik som med andra äppel-
odlare i Åboland.

– Vi försöker göra gemensamma 
inköp och sådant. Gärna skulle 
man ju också låna maskiner av var-
ann men det blir långa resor. Det 
är visserligen fem minuter med båt 
härifrån till Tolfsnäs (som hör till 

Söderlångvik), men längs landsvä-
gen är det två och en halv timme.

Eko säljer bra
Familjerna Nordström och Anderson 
har satsat hundratals tusen euro på 
äppelodlingarna hittills. En stor del 
har kommit som EU-stöd för kylla-
ger, musteri och f lasklinje.

– Många av oss får vår brödföda 
på annat håll. Man måste ta en risk 
först, kanske man får stöd sedan 
men det kan man inte räkna med, 
säger Kjell Nordström.

Under sina tolv år i Stockholm har 
han sett att ekologiskt är något att 
satsa på.

– Människor bryr sig faktiskt om 
vad de sätter i sig. Man skall kunna 
visa vad varan innehåller och vari-
från den kommer.

Kunderna är då beredda att betala 
märkbart mera. Därför är det alldeles Se kompetensområde www.finas.fi
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Attus ekologiska äppelträdgård blir  en av de största i Nordeuropa

Tusentals stolpar sattes i jorden i fjol höstas och flera finns redan i lager. Äppelodlingen på Attu blir en av Nordeuropas största ekologiska.

Kjell Nordström ser ljust på framtiden för äppelodlingen på Attu. Expan-
sionen blir stor, men redan nu börjar det finnas ekonomi i driften. Åkrarna 
väntar på tusentals nya träd som skall levereras i maj.

En del av skörden vill man av olika 
orsaker förädla till must. Den går 
att sälja betydligt längre än färska 
äpplen.


