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i sin ordning med ekogranskningar.
– Annars skulle ju alla smälla på 

en ekostämpel.
Men regelverket har sina fallgro-

par. När ett litet skifte blev över så 
planterade Bodagänget solrosor på 
det – en glädje för ögat och för en 
halv miljon bin och humlor som 
annars skulle svälta efter att äppel-
blomningen tagit slut.

– Men tror du att vi tänkte på att 
det skulle vara ekologiska solrosfrön, 
säger Nordström med ett skratt.

– Där åkte vi på en smäll.

Vattnet cirkulerar
Ekologin går delvis längre än vad 
regelverket kräver. Närheten till ha-
vet innebär att man vill undvika att 
släppa ut näringsämnen samtidigt 

som Attu under torra somrar kan få 
brist på vatten.

Därför lade man extra tätt med 
täckdiken under odlingen och leder 
avrinningsvattnet till en stor bas-
säng i nedre ändan av dalen. Däri-
från kan det pumpas tillbaka ut i 
droppslangarna till träden. Systemet 
har fungerat bra redan i tre år.

– Det känns förnuftigt att göra så, 
säger Nordström.

Bekämpningen av insekter, små-
djur och ogräs sköts förstås också 
giftfritt. För att hålla äppelvecklare, 
rönnbärsmalar och spinnmalar i 
schack hoppas man på riklig famil-
jelycka för traktens blåmesar vars 
ungar har stor aptit på insekter. De 
erbjuds ett par hundra holkar, upp-
satta på viltstängslets stolpar med 

god utsikt in mot planteringarna. I 
träden finns också några större hol-
kar – ugglorna skall hjälpa till med 
att fånga sork och harar. Och högre 
upp i skyn kretsar havsörnen, här en 
välsedd gäst.

Frånvaron av växtskyddsmedel 
skall beaktas redan vid planeringen.

Snabb fräs
– Vi har valt sorter som har god resis-
tens, säger Nordström.

En som kombinerar resistens mot 
skrov med gott utseende och god 
smak just nu är favoriten Rubinola. 
Andra sorter i Bodadalen är Amorosa 
och Discovery som man hoppas kun-
na använda som pollineringsträd.

Ogräsbekämpning är nödvändig 
också i en ekologisk fruktträdgård. 
Tekniken får komma till undsätt-
ning.

En jordfräs från den tysk-italien-
ska (sydtirolska) firman Ladurner 
håller rent runt stammarna med 

roterande blad som snabbt kastar 
sig in mellan träden. Traktorn kan 
köras i 2-3 kilometer i timmen och 
rensa hela odlingen på ett par dagar.

Must är bäst
Attus ekologiska äpplen säljs nu i 
butiker i södra Finland. Av de äppel 
som har någon kosmetisk defekt gör 
man must som säljs både i f laskor 
och tvålitersförpackningar. Den kan 
säljas längre tid och längre bort, ock-
så i Stockholm.

Det ligger nära till hands att frå-
ga om det någon gång skall bli ci-
der också. Kjell Nordström har ett 
snabbt nej redo.

– Jag har sysslat tolv år med alko-
holproduktion och vet hur svårt det 
är med alla kontroller och all byrå-
krati.

– Dessutom borde vi då hitta på ett 
annat varumärke, Attu skärgårdsäp-
pel skall vara ett familjebrand. Så 
inte barnen och de vuxna dricker 
samma.

Men visst har han sett att gårds-
cider, hantverkscider är en växande 
nisch i Syd- och Mellaneuropa. Och i 
Sverige går Spendrups ekologiska öl 
mycket bra åt. Det gör också ekolo-
giskt och alkoholfritt öl.

– Det finns en växande grupp kon-
sumenter som vill ha alkoholfritt, 
till exempel av religiösa skäl. Men 
det skall smaka bra ändå.
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Vi köper och förmedlar 
Tomater, Gurkor etc.
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Attus ekologiska äppelträdgård blir  en av de största i Nordeuropa

På våren blir Bodadalen ett blomsterhav. De vita här är Amorosa och de röda är pollineringsträd. 
FOTO: Lasse Andersson.

Krister Sundqvist, som är Boda farms enda fast anställda, visar Ladurner-
fräsens snabba skärblad. Hela apparaten hängs frampå traktorn.


