
Tomatmöte– sorter lämpliga för ekologisk 

odling och gårdsbesök på Söderlinds 

Ekologiska Grönsaker i Habo 

 

 

 

Onsdagen den 20 augusti besöker vi Marcus Söderlind och  

Emma Lundin, Söderlinds Ekologiska Grönsaker, i Långhult  

utanför Habo. Marcus och Emma odlar sedan 2010 ekologiska  

tomater, gurka och kryddor på 1500 kvm. Växthuset är ett  

multispann som  värms upp med biogas från deras grannar  

Dan och Marika Waldemarsson. 

På gården finns även en frilandsodling där ett brett sortiment 

av grönsaker och blommor odlas på ca 2 ha. Försäljningen av 

gårdens produkter sker till grossister, butiker och restauranger, 

på torget i Jönköping samt i den egna gårdsbutiken. 

Dagen kommer främst att handla om sorter lämpliga för  

ekologisk odling. Detta med anledning av  framtida  

diskussioner om krav på enbart ekologiskt utsäde av tomat. 

Marcus och Emma har provodlat några olika sorter i år –  Avalantino, Ardiles, Vialli, 

E15m.40255, Nordica, Cascad, Orama, Bolzano och tio sorter småtomater. Huvudsort i 

den ordinarie odlingen är Pureza med en mindre andel Careza, Arvento och Merlice. Vi 

kommer att provsmaka och utvärdera sorterna tillsammans. Ta gärna med egna tomater 

om ni har några andra intressanta sorter som ni vill visa och utvärdera tillsammans med 

fröfirmorna och övriga deltagare. 

Tomatmötet arrangeras i samarbete med Christina Winter, Jordbruksverket. Christina har 

gjort en kartläggning över vilka sorter som det finns ekologiskt frö av på marknaden och 

hur resistensbilden ser ut för dessa sorter. En enkätundersökning kommer att göras i höst 

för att få en bild av vilka sorter som odlas. Fröfirmorna Olssons frö, Weibulls Horto och 

Semeco medverkar under dagen.  

  

Tid: Onsdagen den 20 augusti kl. 11.00 – ca 17.00. OBS! Fika innan ni kommer,  vi kör  

igång direkt kl.11.00. 

Plats: Långhult, Habo, för vägbeskrivning se www.godatomater.se 

Anmälan: se nästa sida 

 

 

http://www.godatomater.se/


Forts. 

Anmälan: Senast den 8/8 i första hand via Kurskalendern på länsstyrelsens 

hemsida www.lansstyrelsen.se/vastmanland och i andra hand till Länsstyrelsens 

växel, 010-224 90 00.  

Frågor?: Kontakta Elisabeth Ögren, elisabeth.ogren@lansstyrelsen.se, 

tel. 010-22 49 385, 070-325 38 12 

Medverkande: Marcus Söderlind och Emma Lundin, Söderlinds ekologiska 

grönsaker, Olssons frö, Weibulls Horto, Semenco, Christina Winter, 

Jordbruksverket och Elisabeth Ögren, Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 

Kostnad: Träffen är kostnadsfri men kostnaden för mat och fika faktureras i 

efterhand. Har du anmält dig men uteblir utan att avanmäla maten inom rimlig tid för 

att vi ska hinna avbeställa, måste vi faktureras dig för den kostnaden. 

   

 

    VÄLKOMMEN! 

 


