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Pressmeddelande
Utmärkelsen Guldärtan till Vistakulle Fruktodling,
Bosgård, Huskvarna
Guldärtan delas i år ut till Vistakulle Fruktodling, Bosgård, 561 92 HUSKVARNA.
Företaget får utmärkelsen för att man på ett framgångsrikt sätt för vidare den tradition
som den anrika fruktodlingen representerar.
Vikarierande landshövding Anneli Wirtén på Länsstyrelsen delar ut priset på Fruktens
Dag på Brunstorps Gård utanför Huskvarna lördagen den 24 september klockan 13.
Guldärtan delas ut av Länsstyrelserna runt om i landet i samarbete med Programmet för odlad
mångfald (POM) för att uppmärksamma de som genom sitt idoga arbete bevarar mångfalden av
vårt gröna kulturarv och odlartraditioner. Utmärkelsen vill även uppmuntra intresset för våra
gamla lokala trädgårdssorter, som förutom sina värdefulla växtegenskaper även bär på en rik
kulturhistoria, säger Magnus Engstedt, trädgårdskonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping.
Något om pristagaren
Vistakulle Fruktodling har gamla traditioner. Nuvarande ägare är Per och Ann Knutsson och
sonen Fredrik är på väg in som ägare efter ett kommande generationsskifte. Fruktodlingen
förvärvades 1978 av förre ägaren Evert Elofsson som startade odlingen redan på 1930-talet. Per
som är utbildad lantmästare hade tillbringat många somrar i närheten, där föräldrarna hade
sommarstuga. Intresset för fruktodling grundlades på ett naturligt sätt redan då. När så odlingen
skulle säljas var det naturligt att erbjuda Per och Ann Knutsson att köpa den.
Under åren som följde har de 12 ha äppleodling moderniserats genom nyplantering med de
senaste odlingssystemen och aktuella sorter. Röjning av gamla träd och nyplantering pågår hela
tiden. Produktionen har i allt väsentlig sålts till den lokala grossisten Rudenstams Parti.
Tillsammans med övriga fruktodlare i bygden saluför man sina äpplen under namnet Vätterfrukt.
För 10 år sedan kom sonen Fredrik in i företaget. Då började man utveckla verksamheten. Det
första som skedde var att bygga upp en gårdsbutik med en massa produkter med lokal
anknytning utöver frukten. Nästa steg blev abonnemangsservice med Gröna Lådor innehållande
frukt och grönt som säljs till privatkunder. Fredrik har hela tiden brunnit för att utveckla
dryckesproduktionen. Det finns så mycket som kan göras av äpplen. Det började med alkoholfri
must, cider och glögg. Sedan 4 år tillbaka har man utvecklat ett flertal olika alkoholhaltiga drycker
allt från torr till halvtorr cider, punsch, glögg till Vista Härads Apel, som är en Calvadozliknande
äppelsprit. Val av sorter och recept är gjorda i samarbete med Norrtelje Bränneri.
Pristagarna Per Knutsson och sonen Fredrik kan säkrast nås på mobil 070 – 634 88 61 respektive
eller 070 – 634 90 57.
Företagets hemsideadress är: www.vistakullefruktodling.se
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Bakgrund om priset
Guldärtan är liten och blygsam men symboliserar hela den kraft som finns gömd i frön och som
under rätt förutsättningar kan växa till något stort.
Sedan 2002, då den första utmärkelsen delades ut, har 44 Guldärtor i 14 olika län delats ut i
landet. Av dessa har hela 15 delats ut av länsstyrelsen i Jönköpings län. Utmärkelsen består av en
Guldärta fäst vid en nål tillverkad av silversmeden Bengt Liljedahl, Stockholm och ett diplom
målat av konstnären Ulrika Wolff.

MOTTAGARE AV UTMÄRKELSEN GULDÄRTAN

2003
Inger Liljeström, Jönköping. Hon har odlat en brytsockerärt som heter Torup. Hon har själv
odlat sorten sedan 1960-talet och innan dess har den odlats i Torup i södra Halland.
Inger Wirfelt, Nässjö. Hon fick utmärkelsen för mormor Hannas spritärt, som odlats i 125 år
inom släkten. Hela 4 generationer har odlat den.
2004
Anna Davidsson, Värnamo. Anna har sedan 1970-talet odlat Hildas ärt och en grönärt från Kulla.
Dessa är sorter som Annas mamma odlade redan på 1920-talet.
2005
Ingvar Rutgersson, Vetlanda. Han har skapat fruktlunden i Vetlanda. En plats för inspiration och
rekreation.
2006
Torvald Fälth, Malmbäck. Torbjörn fick guldärtan för sitt levande potatismuseum omfattande
300 sorter.
2007
Lennart Rudenstam, Huskvarna. Lennart har genom sin livslånga gärning inom fruktodlingen
bidragit till att hålla detta anrika kulturarv vid liv.
2008
Marie Johansson, Hattsjöhult för hennes imponerande biologisk-organiska odling av
trädgårdsväxter.
2009
Lars Bindberg, Brunstorps Gård, Huskvarna för sitt långa och engagerade arbete med våra gamla
fruktsorter.
2010
Peter Höglund och Eva Wettervik, Höglunds Blommor i Jönköping för att de förvaltar den
gamla tradition som handelsträdgårdarna representerar.
2011
Ernst Reinisch, Gränna Plantskola fick priset som en utmärkt representant för de många
framstående plantskolorna i landet.
2012
Lasse Tånnvik, Värnamo som med stort engagemang under många år arbetat ideellt för
fritidsodlarna i Jönköpings län.
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2013
Agneta Börjeson, Gränna som fick utmärkelsen för att hon under många år arbetat såväl
yrkesmässigt som på fritiden för den odlade mångfalden.
2014
Bitte Wilson Axlarp, Forserum för sitt stora engagemang för den yrkesmässiga bärodlingen. Hon
har en framstående produktion av jordgubbar med nya odlingssystem, bland annat torvsubstrat i
tunnlar.
2015
Fagerhults Plantskola i Hagshult för att man i fjärde generation för vidare den tradition som
plantskolenäringen och Garden-Center verksamhet representerar.

Program fruktens dag på Brunstorp
Lördagen den 24 september klockan 11.00-15.00
Sortbestämning av frukt klockan 11-14
Magnus Engstedt och Anders Eliasson.
Ta med frukt som du vill ha hjälp med sortbestämning (minst 5 st).
Fruktutställning – öppet hela dagen
Flera hundra sorters äpplen och päron visas i huvudbyggnaden.
Beskärning av fruktträd. Glenn Öster klockan 11.45
Musik bland fruktträden. Trio Astrakan Per-Åke Wennerberg med flera.
Utdelning av utmärkelsen Guldärtan klockan 13.00
Guldärtan delas ut av vår vikarierande landshövding Anneli Wirtén på länsstyrelsen. Detta är en
utmärkelse som går till personer som gjort stora insatser för att bevara den genetiska mångfalden
och det växande kulturarvet samt odlartraditioner.
Vandring på Brunstorp klockan 14.00
Magnus Engstedt och Anders Eliasson om Brunstorp, fruktodling och våra lokalsorter.
UNDER DAGEN SK ER FLER INTRESSANTA VISNINGAR:
-Svamputställning samt rådgivning, Södra vätterbygdens svampklubb
-Mobilt äpplemusteri, Steffi Reinisch
-Huskvarna Trädgårdsförening
SKÖRDEMARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
-Rudenstams fruktodling, frukt, must, bär och andra lokala produkter
-Försäljning av fruktträd och äppelmust, Gränna plantskola, familjen Reinisch
-Biodlarföreningen som också säljer honung
-Trädgårdscaféet, äpplekakor, matbröd m.m.
-Tipspromenad - fina vinster
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