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Vad är aronia? 
Om man talar om prydnadsbuskar menar man i Sverige nästan alltid svart aronia, dvs. arten 
Aronia melanocarpa, den kallas även svartrönn. Om det är frågan om bärproduktion är det 
oftast arten slånaronia som menas, dvs. en tetraploid form av den diploida A. melanocarpa, 
möjligen i korsning med röd aronia (A arbutifolia). Slånaronia har tilldelats det latinska 
artnamnet Aronia x prunifolia och buskarna blir vanligtvis högre än de andra aroniaarterna. 
Alla tre arter kommer från Nordamerika, och odlas i mindre skala som bärbuske där, särskilt 
slånaronia. Större intresse har slånaronia och svart aronia rönt i Östeuropa, främst f.d. 
Sovjetrepublikerna Russland, Moldavien, Vitryssland och Ukraina, pga. sitt höga innehåll av 
antioxidanter och färgämnen. Även i f.d. DDR odlades en del aronia före järnridåns fall. Efter 
1989 avtog den europeiska odlingen, men under de senaste åren har intresset för aroniabär 
åker ökat inom saftindustrin, inte minst som råmaterial för olika hälsoprodukter.  
 
Även om aronia-arter är ovanliga som bärgrödor i Skandinavien har den länge varit använd 
som prydnads- och häckplanta. På försommaren får buskarna dekorativa vita blomklasar som 
påminner om blommorna på rönnbärsbuskar, sensommar och höst finns de svartblåa bären i 
rikliga klasar och på hösten vackert röd-orange höstlöv. Därtill kommer att buskarna har små 
krav på vatten- och näringstillförsel,  är härdiga och tåliga och sällan får växtskyddsproblem. 
Aronia är även en värdefull buske för fåglarna eftersom bären hänger kvar länge på buskarna.  
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Plantor 
Ofta får man plantorna i form av rotade sticklingar, antingen krukade eller som barrot. Man 
kan naturligtvis också köpa äldre plantor, som redan är toppade och förgrenade, det är dock i 
regel mycket dyrt.  
 
Man kan räkna med att en välskött slånaroniaplantering håller sig i produktion i åtminstone 
18-20 år. 
 
 

Sorter 
De sorter av  aronia och slånaronia som i dag finns på marknaden är framtagna för sitt 
prydnadsvärde. Eftersom många och stora bär ingår i prydnadsvärdet kan dessa sorter ändå 
vara bra för bärproduktion – en svensk studie hittade inga markanta skillnader i innehållet av 
näringsämnen eller andra aktiva substanser i bären hos olika sorter. De faktorer som skilde 
sorterna var mer bärstorlek, buskform och mognadstid.  Prydnadssorterna har den fördelen att 
de är relativt låga (ca 1-1,5 m) och därför kan skördas med vanlig vinbärströskare medan 
slånaroniasorterna ofta kräver förlängning av skakaggregatet för att kunna skördas med 
vinbärströskare.  
 
I stora delar av Östeuropa odlas fröförökad svart aronia, vilket kan ge ett mycket ojämnt 
plantmaterial. 
 
 

Viking 
Slånaronia som är selekterats fram för bärproduktion. Den kommer från Finland och har 
mycket stora bär (15 mm i diameter) med högt C-vitamininnehåll. Skörden är hög och jämn. 
Fullt härdig i Sverige. Bra till saft och vin. Hög sort, upp till 1,5 m och kan därför kräva 
ombyggnad av vinbärströskaren. Blomklasar bildas även längst ut på skotten, så att dessa vid 
mognad kommer att hänga. Vid beskärningen måste man ta hänsyn till detta och vara 
noggrann med att inte spara lågtsittande sidogrenar.  
 

Rubina 
Dottersort till Viking med ännu högre buskar, upp till 1,8 m. Bären är också lite större, upp till 
17 mm med en bärvikt på 1,2-1,8 g/bär. Rubina måste beskäras kraftigt, men är annars mycket 
vinterhärdig och dessutom tålig mot regn. Bären har vaxbeläggning och verkar mer 
blådaggiga än de flesta andra aroniasorter. 
  

Nero 
Denna slånaroniasort kommer från Tjeckien eller möjligen Ryssland, även denna sort är 
framtagen för bärproduktion. Hög skörd av stora bär (12 mm i diameter, med en bärvikt på 1-
1,5 g/bär) i stora klasar med 10-20 bär/st. Innehållet av aromämnen (bittermandel) och C-
vitamin är högt, tyvärr har bären en tendens att drösa om de inte skördas så snart de är mogna. 
Även Nero kan bli upp till 1,5 m hög, men håller sig oftast till strax över 1 m. I gengäld blir 
buskarna mycket breda, upp till 2 m i diameter, så skall de skördas med vinbärströskare är 
noggrann beskärning ett måste.  Sorten sätter dessutom gärna rotskott, så att jordbearbetning 
intill raderna blir extra viktig. 
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Aron 
Även denna är en slånaroniasort och kommer från Danmark. Aron har hög skörd av 
medelstora bär (10 mm). Buskarna kan bli mycket höga, upp emot 2 m, i regel håller de sig 
dock runt 1,5 m. Aron vill också gärna växa på bredden. Noggrann beskärning är alltså 
nödvändigt om buskarna skall skördas med vinbärströskare. En av få aroniasorter som är 
salttolerant, Aron kan därför lämpligen odlas längs kusterna. 
 

Hugin 
Svensk sort av svart aronia med små bär, 6-8 mm i diameter, men hög skörd. Förhållandevis 
låg sort, som bara blir 1-1,5 meter hög. Bären mognar sent, 2-3 veckor senare än t. ex. Nero.  

 
 

Förökning 
Sticklingar av slånaronia och svart aronia kan förökas på samma vis som vinbär, dvs. som 
sommar- eller vintersticklingar. Aroniasticklingar rotar sig dock betydligt mer motvilligt, 
särskilt vintersticklingarna. Bäst anslag verkar man få om man tar halvförvedade sticklingar i 
juli månad. Även rotskott kan grävas upp med lite rötter och användas, eller man kan riva av 
skott från skottbasen med lite rötter.  
 
Det är naturligtvis också möjligt att använda fröplantor. Då har man dock ingen kontroll på 
bärstorlek, smak eller skördenivå eftersom plantorna då skiljer sig från modersorten. Svenska 
försök har dock visat, att om man tar frön i mitten av ett sortrent bestånd kommer fröplantorna 
oftast att vara mycket lika modersorten eftersom självpollinering är det vanligaste. Om man 
däremot tar frön från ett ojämnt bestånd av plantor blir även fröplantorna mycket olika – det 
kan man se i många äldre, östeuropeiska odlingar. Vid frösådd måste fröna stratifieras dvs. 
kyllagras i fuktig sand i minst 3 månader, ändå skall man inte räkna med mer än 50-70% 
groning.  
 
Om man önskar uppstammade buskar är det möjligt att ympa arona på vanlig rönn, då skall 
man dock inte räkna med att skörda med maskin. Det är okänt om ympade aroniaplantor tål 
skörd med t.ex. körsbärsskakare, vilket annars skulle vara enda möjligheten. Om man odlar 
aronia småskaligt för färgens skuld och annars har sin maskinpark anpassad för t.ex. fruktträd 
kan eventuellt ympade buskar vara intressanta. De kan då plockas med vanlig bärplockare för 
skogsbär. 
 
I Tyskland rekommenderar man höstplantering. I Sverige, där hösten är kortare och vintern 
längre, kan vårplantering (före knoppsprickning) mycket väl visa sig vara det bästa, inte minst 
på uppfrysningsbenägen jord som lera och mjäla. Vid vårplantering måste markberedningen 
förstås avslutas den föregående hösten utom möjligen en sista djupluckring inför planteringen. 
 
OBS! Alla namngivna sorter på marknaden är i dag sortskyddade, dvs. man måste ha tillstånd 
och betala licens om man själv vill föröka dessa sorter.  
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Planteringsavstånd 
1-1,8 meter, i maskinskördade buskodlingar oftast 1,0-1,2 meters plantavstånd i raden,  3,5-
4,5 m mellan raderna beroende av vilken tröskmaskin som används och 4,5-6 m vändteg av 
hänsyn till skördemaskinen. Det krävs minst 1500 buskar per ha för att få högt eko-stöd 
(t.o.m. 2006). Aronia tillhör tyvärr inte de  bärgrödor som man kan få gårdsstöd för, inte ens 
med de särskilda tillstånden för grönsaker, bär och matpotatis. Vid ympning på rönnbärsträd 
har man i Tyskland odlat på  1,5-2,5 resp. 4,5-5 m avstånd.  
 
 
 

Jord  
De flesta jordtyper går bra för odling av både slånaronia och svart aronia. Vatten- och 
näringshållande förmåga är viktig för att få hög skörd, jorden bör dock vara väldränerad. Det 
finns visserligen sorter som överlever även på dåligt dränerad jord, men skörden minskar 
väsentligt. Jorden bör inte vara för basisk, då blir det mikronäringsbrist i buskarna. pH-värdet 
i jorden bör därför ligga under 6,5. Lägre pH-värde än 5,0 är inte heller lämpligt. 
 
Buskarna har ett relativt djupt rotsystem, så djupluckring av jorden är en stor fördel inför 
planteringen. I regel kan man hyra djupluckringsplogar på maskinstationerna.  
  
 

Växtnäring 
Både slånaronia och svart aronia har en kraftig tillväxt, särskilt de första åren, och behöver 
troligtvis ganska mycket gödsel. I Tyskland och Danmark rekommenderas 100 kg/år, vilket 
säkert är för mycket i Sverige, i Tyskland minskar man mängden kväve till 50-70 kg/ha  när 
buskarna kommer i bäring. I ett svenskt (skånskt) försök med sorten Viking visade det sig att 
optimal tillförsel av näring låg på 50 kg kväve, 44 kg fosfor och 100 kg kalium per ha, 
åtminstone med hänsyn till innehåll av antioxidanter och fruktsyror.  
 
Större kvävegivor ger visserligen högre skörd, men halten av de röda antocyanerna och 
fruktsyror minskar samtidigt som de oattraktiva bruna färgämnena ökar. Jorden i försöket var 
lätt och hade från början låg halt av både kväve, fosfor och kalium. Ju mer kväve som 
tillfördes desto mindre syra fanns i bären. Även innehållet av antocyaniner påverkades i viss 
mån negativt av mycket kväve, innehållet av bruna färgämnen och sockerinnehållet däremot 
påverkades inte av gödslingen i de svenska försöken. 
 
I Danmark ligger gödselrekommendationerna för övriga näringsämnen lågt, enbart 30 kg 
kalium och 3-4 kg fosfor per ha och år. Eftersom svenska jordar generellt sett är kaliumfattiga 
kan behovet vara högre. Det kan också vara nödvändigt att gödsla extra med magnesium 
(dolomitkalk eller kieserit) där halten i jorden är låg (under 8 i AL-analysen). Räknar man 
med samma behov som vinbär bör man närmare tillföra 40-70 kg kalium och 10-20 kg fosfor 
per ha och år. Om man har ett högt innehåll av fosfor i jorden (vanligt i Sverige) minskar 
förstås behovet av tillfört fosfor.  
 
Vid användning av stallgödsel kan man ge hela givan på våren – eller på lerhaltig jord – på 
senhösten. Vid användning av snabbare omsättbar kvävegödsel (t.ex. urin, hönsgödsel eller 
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gräsklipp) bör man dela givan i två portioner, en tidig vår och en inför blomningen, så att 
näringen hinner bli tillgänglig till kartutveckling och induktionen av nästa års blomanlag. 

 

 

Bevattning 
Bevattning är en fördel under torra år, då regelbunden bevattning kan minska risken för 
sprickbildning under regn, men knappast lönsam att installera enbart för aroniabuskarna, 
särkilt inte kostsam droppbevattning. Slånaronia och svart aronia är båda relativt okänsliga för 
gråmögel och bladfläcksjukdomar, så ovanbevattning med vattenkanon kan göras utan risk 
(åtminstone om det görs innan buskarna blir torkstressade), vilket därför kan vara ett bra sätt 
att vattna under mycket torra somrar.  
 
 
 

Klimat 

Frost 
Frost brukar sällan vara något problem i aroniaodling, varken blomfrost eller uttorkning av 
grenar vintertid.  
Bärens bitterhet minskar efter första frosten, men det gör även hållbarheten. Även skördade 
bär är mindre bittra om de fryses före beredning. 
 
 

Lä 
Aroniabuskar är inte direkt vindkänslig, men för inte att få för många skarvskador på grenar 
och bär bör man inte välja de mest vindpinade ställen. 
 
 
 

Pollinering 
Aronia är självfertil och det är därför inte nödvändigt att plantera olika sorter. Vissa sorter kan 
till på köpet utveckla frön utan pollinering. Pollinering ökar dock bärens storlek, så insekter 
som bin och humlor i odlingen är en fördel. Aroniablommor är relativt begärliga för bina och 
blomningen förhållandevis sen (som rönnen ungefär), så oftast räcker de naturligt 
förekommande insekterna till.  
 
 
 

Beskärning 
Aronia blommar främst på tvåårsskotten och man bör därför hålla buskarna unga genom att ta 
bort gamla grenar så att hela busken förnyas inom 4-5 år. Oftast kan man vänta 4-7 år innan 
första beskärningen är nödvändigt. När man ser att busken börjar bli så bred att den inte sätter 
blommor i det inre av busken är det dags att börja beskärningen. 
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För att rationalisera beskärningen kan man antingen  

1) Beskära enligt ”Klockmetoden”, dvs. varje år skära bort ¼ av busken, första året från 
klockan 12 till klockan 3, nästa år från ”klockan 3 till klockan 6” osv. så att busken 
förnyats helt efter 4 år.  

2) Skära ner en rad helt vart 4-6 år. Det är den metod som går snabbast, men den ger mer 
ogräsproblem, och det går åtminstone 3 år innan raden kan maskinskördas igen. För 
odlare som får miljöstöd för ekologisk odling kräver denna metod att man ändå kan 
plocka på 1500 buskar/ha och år, dvs. att man har motsvarande högre 
planteringstäthet.  

3) Skära ner halva busken vart 4-6:e år. Andra halvan skärs ner 2-3 år efter första 
beskärningen, dvs. året innan den först beskurna halvan börjar ge skörd igen. Det är en 
mer skonsam metod än att ta ner hela busken, och återväxten går snabbare. Man får 
dessutom viss skuggande effekt mot ogräset av den halvan av busken, som finns kvar. 

 
Oavsett beskärningsstrategin bör grenarna skäras ner till 15 cm över marken. Vårvinter är 
vanligaste beskärningstiden, även om aronia kan beskäras året om, buskarna har ingen 
tendens att ”blöda” vid för sen vårbeskärning. Som alltid bör man välja en period med torrt 
väder, men ändå utan lägre nattemperaturer än –3 - -5°C.  
 
 
 
Ogräsbekämpning 
Ogräs ändå in till buskarna konkurrerar med dessa och bör därför undvikas. Ogräsarter som 
baldersbrå, kamomill och tistel mellan buskarna måste undvikas eftersom skördemaskinen 
skördar fröstånden från dessa ogräsarter med, och därmed förorenar skörden. Det finns 
knappast ekonomiskt underlag för att odla aronia på plastlist utom möjligen tunn plast i 
etableringsfasen.  
 
Därefter kan marktäckning med flis eller bark  användas (ingen risk för frost i blomningen), 
eller man kan bekämpa ogräset med sidoställd fingerhacka (modell maxi kompletterad med 
t.ex. några gåsfotskär), eller ev. hydraulstyrda, sidoställda maskiner som fruktträdsfräsar, 
borstmaskiner eller jordhyvlar. Om man enbart investerar i ett redskap för aroniaodlingen 
finns det f.n. inte ekonomi i att välja en av de hydrauliska maskinerna, men de kan användas 
om man redan har köpt in en maskin t.ex. till en fruktodling. Fingerhackarna är mer 
ekonomisk realistiska, en sådan kan inkl. montering fås för 7.000-10.000 kr, medan de 
hydrauliska redskapen typisk kostar 20.000-60.000 kr. 
 
Insådd av vitklöver i gångarna ger mindre konkurrens än gräs, och eftersom vitklöver inte blir 
särskilt hög kan marktäckningen ev. tolereras helt in under plantorna för att undvika tistel, 
baldersbrå och liknande ogräs, som förorenar skörden  vid maskintröskning. 
 
 
 

Växtskydd 
De medel som nämns i avsnittet är sådana som 2006 finns på marknaden och får användas i 
ekologisk odling. Reglerna och sortiment ändras dock från år till år, så kontroller alltid vad 
som är tillåtet innan behandling sker. 2007 års regler har inte offentliggjorts än, så 
kontrollera eventuella ändringar innan några medel används.  
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Rönnbärsmal 
I aronia gör rönnbärsmalarna exakt samma skada som i äpple. Efter kläckning gnager sig 
larverna in i karten och äter dem inifrån, samt smutsar ner bären med sina exkrementer. I 
motsatts till äpple kan rönnbärsmalen genomföra hela sin livscykel i aronia. Det betyder att 
det finns puppor i jorden under buskarna. Fåglar som hönor och kalkoner äter många sådana 
puppor, men det kräver att fåglarna är i odlingen höst och vår, då pupporna finns i marken. 
Jordbearbetning under buskarna vår och höst skulle också förstöra  respektive begrava en del 
puppor så djupt, att de vuxna rönnbärsmalen inte överlever kläckningen. 
 
Långt avstånd till äppelodlingar eller vilda rönnbär, som inte sätter bär varje år ger viss 
förebyggande effekt. Plantering nära odlingen av rönnkloner, som alltid ger bär kan försökas. 
Detta används i äpple med succé men det är tveksamt om rönnbärsmalen skiljer mellan rönn 
och svartrönn/aronia. Om de inte gör det kan metoden med plantering av rönn ge större 
angrepp.  
 
Inga ekologiska bekämpningsmedel som fungerar specifikt mot rönnbärsmal finns, men i 
äpple har man fått bra effekt av oljebesprutning 3-5 gånger mellan äggläggning och kläckning 
(0,5-2% olja+0,06-0,08% såpa). Prognosmetod som bygger på antal graddagar finns för äpple, 
och kan säkert användas någorlunda oförändrad i aronia. Bacillus thuringiensis (Turex) kan 
försökas efter kläckning, men innan larverna gnager in sig i karten, det fungerar skapligt i 
äpple. Det är viktigt att inte spruta i sol, det kan ge brännskador vid behandling med olja, och 
oönskad snabb nerbrytning av medlet vid behandling med Turex. Prognos för angreppsgraden 
kan fås med feromonfällor, och i äpplen finns en väl fungerande metod att räkna ut när 
kläckningen börjar. 
 
 

Bladlöss 
De viktigaste förebyggande åtgärderna är att odla på vattenhållande jord eller bevattna så att 
torkstress undviks och att inte ge för mycket kväve.  Goda förhållande för naturliga nyttodjur 
är naturligtvis viktigaste bekämpningsmetoden. Olja/såpa har bra effekt tidigt i angreppet, 
innan lössen rullar sig in i bladen. OBS!  Det är viktigt inte att spruta i sol, det kan ge 
brännskador. I katastroffall får pyretrummedel som Pyretrum NA Emulsion användas i EU-
ekologisk odling, men inte i KRAV-odling. Pyretrum är dock mycket skadligt för nyttodjuren 
och bör inte användas om andra medel räcker till. 
 
Man kan förebyggande behandla med vattenglas, algextrakt eller stenmjöl för att stärka 
bladen, det har åtminstone haft effekt mot bladlöss i svarta vinbär.  
 
 

Fruktbladstekeln 
Bladsteklarna gör skada i form av snigellika gulsvarta larver, som glupskt äter på bladen och 
som kan kaläta en buske på ett par dagar. Om de uppträder sker det oftast i stora mängder och 
under eller strax efter en värmeperiod. De bekämpas lätt med olja/såpa, men har hittills inte 
ställt till större problem i aroniaplanteringer.  
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Frostmätare 
Larverna äter på blad och kart. Bacillus thuringiensis (Turex) eller såpa/olja på de små 
larverna fungerar oftast bra. Turex kräver dock minst 12°C för att få effekt, denna kan 
förbättras genom att blanda i 0,5-1% socker i (kokas till sockerlag först, om det bara löses upp 
i vattnet är risken stor att sockret kristalliserar i munstyckena. Olja/såpa (oftast räcker 0,5% 
olja vispat med 0,06-0,1% såpa) eller insektsåpa bör inte sprutas i soligt väder, det kan ge 
brännskador. OBS! Från och med 2007 får alla  kalium och natriumbaserade fettsyrasalter  
som inte kommer från genmodifierade organismer även användas i KRAV-odling. 
Fjärilslarver är dock sällan ett problem i aroniaodling. 
 
 

Hagtornsfjärilen 
Larverna spinner in sig i bladen. Bacillus thuringiensis (Turex) eller såpa/olja på larverna 
innan de spinner in sig ger bra effekt (se ovan). Fjärilslarver är sällan ett problem i 
aroniaodling. 
 
 

Rött spinn 
Fruktträdsspinnkvalster eller rött spinn kan under mycket varma och torra somrar angripa 
aroniabuskarna och suga ut bladen, så att dessa blir bronsskimrande, särskilt om det finns 
smittokällor i form av fruktträd i närheten. Angrepp är dock ovanliga i Sverige.  
 
Bevattning under extremt torra somrar, och goda förhållanden för nyttodjur är de viktigaste 
förebyggande åtgärderna. Besprutning med olja eller såpa kan tillgripas i akutfall. Om man 
haft ett kraftigt angrepp ett år kan man strax före knoppsprickning (och kläckning av 
kvalstrens vinterägg) spruta med 2% matolja+0,5% såpa eller (i EU-ekologisk odling) med 
2% paraffinolja. Det kväver de flesta av spinnkvalstrens ägg.  
 
 

Sorkar och möss  
Sorkar och möss kan gnaga av barken på rötter och rothals och därmed döda buskarna. 
Plastlistodling och annan marktäckning, samt långt gräs i odlingen under höst och vinter 
gynnar gnagarna. Det är möjligt att sätta ut fällor för djuren, antingen sådana som halshugger 
djuren eller fångar dem levande (måste tömmas varje dag). Hundar och katter som får springa 
i odlingen håller också efter sorkar och möss. Vesslor och småvesslor kan lockas till odlingen 
med stenhögar och lite kattmat lagd vid gnagarnas hålor. En sittpinne för rovfåglar placerad 
mitt i odlingen avskräcker också skadedjuren från att vistas för mycket i odlingen. 
 
Gnagarna kan dessutom skrämmas med otrevliga ljud, t.ex. visselpipor eller vindsnurror i 
flaskor nergrävda i gångarna, så att ljudet leds dit ner. Det finns även ultraljudskrämmare, 
batteri- eller solcellsdrivna, de på marknaden förekommande modellerna räcker dock sällan 
till mer än 1500 kvm per apparat. Sorkar är inte heller förtjusta i starka lukter som t.ex. 
surströmming eller sur mjölk i gångarna. Möss störs inte av sådan lukt, men väl av 
rovdjurslukt som t.ex. exkrementer från en kattlåda.  
 
Klipulver från nypon verkar – med visst tålamod – kunna driva bort gnagarna från de mest 
känsliga delarna av odlingen, om man pustar ner pulvret i sorkgångarna (t.ex. med en 
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cykelpump eller dyl.). Sorkarna och mössen flyttar dock bara så långt att de inte längre får på 
sig pulver i gångarna.  
 
Plantering i krossade snäck- och musselskal runt rötterna och även på jordytan runt grenbasen 
har fungerat väl mot sorkar och möss i danska och tyska fruktodlingar. Även bergskross med 
skarpa kanter lär hjälpa. 
 
Mest dramatisk är den amerikanska rodonator-metoden, där metangas och syre leds ner i 
gångarna, tändas på och exploderar. Gnagarna dör då av tryckvågen. Själva aggregatet kostar 
dock 15.000-20.000 kr, så det vill vara få odlare som har råd med investeringen, om apparaten 
bara skall användas i den egna odlingen. Det finns även aggregat som enbart ledar ner giftig 
gas i gångarna (oftast kolmonoxid), utan någon explosion.  
 
 

Fåglar 
Aroniabär är ganska begärliga för fåglar, särskilt trastor och starar av olika arter, trots den 
svarta färgen. Om odlingen ligger under ett flyttfågeldrag kan någon form av fågelskydd vara 
nödvändigt. Täckning med fågelnät är en dyr lösning, men det enda som har nästan 100% 
effekt. Det skall i så fall vara nät av ”stickad” typ, där maskorna är elastiska, inte av ”stöpt” 
typ, som fåglarna fastnar i. Det är dyrt, men ändå billigare än att förlora skörden.  
 
Kråkfåglar, måsar och trutar brukar ha viss respekt för en eller flera döda fåglar av egen art 
upphängd i odlingen (skyddsjakt måste begäras innan man får skjuta). Trastar däremot 
påverkas inte av döda artfränder. Naturligtvis får inte fåglarna dödas under häckningstiden.  
 
Det finns en rad olika fågelskrämmare, drakar i form av rovfåglar, gaskanoner, dockor med 
sirener, flaggor, silvergirlander o. dyl. som ibland har effekt, ibland inte. Mest effektiv verkar 
en elektrisk fågelskrämma med varningsläten från olika fågelarter vara – dock inte  i alla 
odlingar. För alla skrämselmetoder gäller, att är viktigt att de först sätts in, när fåglarna blir ett 
problem och tas bort igen strax efter skörd, annars vänjer sig fåglarna vid ”skrämmaren”. 
Tyvärr vänjer sig fåglarna ofta snabbare än plockningen sker! Så får man byta metod. 
Hundraser med jaktinstinkt i odlingen är också ett ganska effektivt sätt att hålla fågelfritt i 
mindre odlingar – åtminstone så länge buskarna är relativt låga.  
 
 
 

Vilt 
Vilt som harar, älgar och rådjur kan göra skada genom att äta på aroniabuskarnas grenar och 
blad. Hittills har det dock inte varit nödvändigt att stängsla de få försöksodlingarna i Sverige, 
viltet verkar föredra annan föda, och ger sig bara på aroniabuskarna om det inte finns annat att 
äta. En hö- eller ensilageball en bit från odlingen under mycket kalla och snörika vintrar 
räcker troligtvis för att hålla djuren från odlingen.   
 
Blodpreparat har rätt god fast ingen långvarig effekt mot viltet. Man kan blanda blodet med 
urin och matolja (lika proportioner) och dränka in oasisblock i blandningen. Blocken sätts 
sedan upp runt och ev. i odlingen med 4-6 m mellanrum. Eftersom urinen inte används som 
gödselmedel får humanurin användas för viltskrämsel. Tanken är att urin snabbt omvandlas 
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till ammoniak, vilket viltets näsor är känsliga för. Man behöver doppa om oasisblocken efter 
1-2 veckor och efter varje kraftig nederbörd. 
 
 

Spruckna frukter och gråmögel 
Plötsliga och stora regnmängder under en annars torr sommar kan få bären att spricka, och 
därefter blir det snabbt svampangrepp i sprickorna, främst av gråmögel. Plantering på 
vattenhållande jord och möjlighet till regelbunden bevattning under mycket torra år är 
viktigaste förebyggande åtgärderna. Om bären spruckit kan man troligtvis skydda dem mot 
gråmögel och en del andra mögelsvampar genom att spruta Binab-TF snarast möjligt efter att 
skadan skett. Möjligen skulle man kunna minska sprickbenägenheten genom att förebyggande 
spruta en lösning av gips eller kalkvatten på bären (det fungerar åtminstone i bigarråer), men 
är knappast lönsamt i aroniaodling.  
 
 
 

Skörd 
Aroniabär mognar sist på sommaren dvs. från mitten av augusti och framåt. I Tyskland räknar 
man med att en temperatursumma på 1500 daggrader över 0°C, räknat från knoppsprickning 
är nödvändigt för att uppnå full mognad. Om buskarna är välbeskurna, så att alla bär får ljus 
behöver man bara skörda en gång, dvs. att maskinell skörd är möjligt. Maximal bärstorlek 
uppnås tidigt i mognaden, maximal halt av antioxidanter och socker uppnår man dock först 2-
4 veckor senare. Då blir det visserligen också en större andel av de oattraktiva bruna 
färgämnena.  
 
Vinbärströskare fungerar bra, den bör dock byggas om för nypon/aronia (starkare skakning 
och högre skakaggreggat). Man måste dock räkna med en förlust på 15-20% eftersom en del 
av bären sitter för lågt på buskarna för att skördas. I Tyskland har man också testat en 
skördemaskin för vindruvor med bra resultat. Den kräver dock rätt smala häckar för att 
fungera optimalt. I mindre odlingar fungerar en bärplockare för skogsbär bra. För att slippa 
tömma hela tiden kan bärplockaren sättas på en dammsugarslang till en (ren) våtdamsugare. 
 
I Östeuropa räknar man med en genomsnittsskörd på 8-10 ton/ha, i Danmark har man skördat 
ändå upp till 14 ton/ha. I odlingar med ojämnt, fröförökat plantmaterial är skördarna oftast 
lägre, 5-7 ton/ha. Antal kg per buske har där varierat mellan 5 och 17 kg, med ett medelvärde 
på 8-10 kg per buske. På SLU-Balsgård i Östskåne har genomsnittsskörden på slånaronia 
dock enbart legat på 4-6 kg/buske. 
 
 
 

Lagring  
Efter maskinskörd bör bären bearbetas eller frysas ner inom ca. 2-4 dygn. Handplockade 
klasar där det inte runnit ut växtsaft, kan – enligt ryska försök - kyllagras upp till 8 veckor vid 
10°C och 80% relativ luftfuktighet, i plastpåsar rent av i 6-8 månader. Innan inlagringen togs 
stjälkarna bort. För detta kan man använda samma typ av avstjälkningsmaskiner som till 
surkörsbär.   
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Användning  
Aroniabär används stort sett bara för förädling: Saft (även hälsodrycker), gelé, sylt, inlagda 
hela bär (cognac eller rom vanligt, det gör de annars rätt smaklösa bär mycket delikata), i te 
eller som färgämnen (livsmedel). Torkade aroniabär i form av russin produceras också, både i 
Östeuropa och i USA – till dessa är det en fördel att använda de storfruktiga slånaroniasorter-
na. Aroniakompott kan användas till fisk och vilt i stället för tranbärsprodukter. 
 
I Östeuropa används aroniafärg även i godisindustrin och till kosmetik, vilket ev. kan bli 
aktuellt här också efterhand som olika allergier ökar. Färgämnet i aronia är smaklöst och kan 
därför tillsättas utan att produkten tar smak. På SLU-Balsgård har man utvecklat en metod att 
ta fram färgämnet, avsett för mindre industrier. Även den torkade och malda presskakan efter 
pressning kan användas som färgämne. Färgämnet påverkas stort sett inte även om bären varit 
frysta, inte heller kokning skadar färgen allvarligt. 
 
I Östeuropa används aronia inte bara för att färga livsmedel, utan också som textilfärg. 
Kraftigast röd färg blir det på växtbaserade textilier som lin och bomull, men aronia kan även 
användas för färgning av ull. Någon form av syra bör användas samtidigt för att göra färgen 
mer beständig.  
 
Aronia har också börjat användas i medicin och naturläkemedel, främst på grund av sitt 
innehåll av antioxidanter. Försök har visat att slånaronia hämmar utvecklingen av cancerceller 
i tjocktarmen mer än andra antocyanrika bär och dessutom kan förebygga magsår, leverskador 
och inflammation i ögonen. Traditionellt har aronia använts mot urinvägsinfektioner och som 
allmänt antiseptisk medel. Aronia används även i folkmedicinen för att motverka 
åderförkalkning och för att stärka svaga blodkärl – försök har visat att aroniajuice från 
slånaronia kan minska skadorna på de röda blodkropparna vid fysisk ansträngning. Försök 
tyder också på att aroniasaft har en blodsockersänkande effekt som är positiv för personer 
med olika typer av diabetes – antocyaniner hämmar det enzym som bryter ner stärkelse efter 
ett måltid, och minskar därmed chockeffekten av en snabb nerbrytning. Aroniabär lär också 
påskynda utsöndringen av tungmetaller som cesium och strontium från kroppen. 
  
I Sverige har man hittills nästan enbart använd aronia för inblandning i annan saft eller sylt 
för att ge färg, oftast rabarberprodukter för att ge extra färg åt färgfattiga sorter utan att 
påverka smaken. Enstaka produkter med aroniabär inlagda i t.ex. cognac har börjat komma på 
marknaden i Sverige, så även godis med aronia som färgsättare i godis. Man kan ibland även 
hitta aroniasaft i svenska hälsokostaffärer. Observera att KRAV inte tillåter inblandning av 
aroniasaft enbart för färgens skuld. Om man däremot blandar i aroniasaft för att öka varans 
halt av nyttiga antioxidanter är det helt OK att göra det! 
 
Vid användning av aronia bör man vara uppmärksam på att pektinhalten är låg – detta i 
motsats till rönnbär. Särskilt frysta bär har mycket lågt innehåll av pektin. I gengäld är bären 
lättpressade med ett saftutbyte på 75-80%. Ytterligare 5-6% mer juice kan pressas ut om 
bären varit frysta mellan skörd och pressning. Ju mer mogna bären blir, ju lägre blir också 
halten av garvsyra, som är det smakämne som ger saften sin beskhet. I gengäld ökar halten av 
bruna färgämnen med mognaden medan halten av de röda färgämnena minskar. Även 
frysning av bären får innehållet av garvsyra att minska. 
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Marknad 
Aronia är helt ny som industrikultur i Sverige, så marknaden är än så länge rätt outvecklad. I 
USA är saft av aroniabär inte ovanligt (billigare än tranbärssaft), men trenden har inte riktigt 
nått till Västeuropa än – i alla fall inte utanför hälsobranschen, även om aroniajuice och 
aroniasaft faktiskt går att köpa i vanliga livsmedelsaffärer i åtminstone Tyskland och 
Danmark. Ofta är det frågan om blandprodukter där aroniabären ger färg och beskhet medan 
något annat frukt- och bärslag ger smak och socker. 
 
I Ryssland har aronia odlats i årtionden för att blanda bären i kompott, saft och sylt, även i en 
del Östeuropeiska länder är aroniaprodukter vanliga. Enda helt säkra avsättning i Sverige är 
egen förädling. Enstaka etablerade sylt- och saftproducenter har dock börjat efterfråga  bären 
för inläggningar, saft och gelé – även viss pralinproduktion med aroniamarmelad finns i 
Sverige, men mycket få av dessa har regelbunden produktion av aroniaprodukter. 
 
På världsmarknaden är priserna mycket beroende av mängd och när på året bären säljs. På 
hösten är priserna i botten och motsvarar 3,50-8 kr/kg, på vårkanten då det kan vara brist på 
bär ökar priset, ibland till 10-16 kr/kg för ekologiska bär. Koncentrat kan köpas för 12-20 kr/l. 
Det finns kunder för större partier i bl.a. Danmark. Småpartier kan man ofta sälja till mindre 
saft och syltfabrikanter, men då varierar både priser och mängder kraftigt – oftast ligger de 
dock något högre än världsmarknadspriserna, 10-14 kr/kg är typiska avräkningspriser för 
skördade, stjälkfria, frysta aroniabär. Mängderna varierar från ett eller några tiotals kilo till ett 
par ton i taget. 

 

Näringsinnehåll 
Innehåll i mg/100 g  torrsubstans av  Ämne Rek. daglig  intag  

för människor (mg) 
Aronia Sv. vinbär Havtorn Nypon Ginseng 

Pro-vitamin A
(karoten) 

0,25-2,7 1,1-2,4 0,07-0,25 0,08-2,8 3,6-6,0 100 

Vitamin E 3,0-5,0 0,8-3,1 1 8-14,3   1,49 
Vitamin K 1,5-7 0,8-1,0   0,9-1,2 0,08-0,1   
Vitamin B1
(Tiamin) 

0,7-1,7   0,02-0,08 0,02-0,05   0,1 

Vitamin B2
(Riboflavin) 

0,4-2,5 0,13 0,02-0,6 0,15-0,27   0,108 

Vitamin B3
(Niacin) 

    0,28 0,17-0,35   4,7 

Vitamin PP
(Niacinamid) 

5,0-40 0,5-0,8         

Vitamin B9
(Folsyra) 

0,1-0,5 0,1-0,21   0,75   0,05 

Vitamin C
(Askorbinsyra)

35-150 10-50 132-320 100-1200 3750-
14200 

1 

Vitamin P
(flavenoider) 

>25 1200-5000   24-100     

Järn 5,0-18,0 12 mg/100 ml saft 0,9-2,20 0,44 0,52 490 
Jod 0,1-0,2 0,0064 0,001     5 
http://www.zeitlhoefler.de/garteninfos/wildobst/Dipl2-1.html
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Innehåll av antocyan i mg per 100 g livsmedel 
 
Aronia Auber-

gine 
Blod-
appelsin 

Björnbär Blåbär Hallon Körsbär Sv. 
vinbär 

Blåa 
vindruvor 

Rött 
vin 

200-1000, 
oftast 500-
800 

750 Ca. 200 Ca. 115 80-420 10-60 350-400 80-420 30-750 24-35 

http://de.wikipedia.org/wiki/Anthocyane
 
 
 

Mer att läsa: 
Jeppsson N (2000) Havtorn och svart bäraronia - två framtidsbär. Frukt- och bärodling 2000 
(1): 42. 
 
http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktatradgard/pdf95/Tr.95-14.pdf
 
http://www.garteninfos.de/wildobst/Dipl2-1.html
 
http://www.sr.se/cgi-bin/norrbotten/program/artikel.asp?ProgramID=275&Artikel=718120
 
http://www.hort.net/profile/ros/arome/
 
http://www.nysaes.cornell.edu/pp/extension/tfabp/newslett/nybn311b.pdf
 
http://mtvernon.wsu.edu/frt_hort/aronia01.htm
 
http://www.eggert-baumschulen.de/arezept.htm
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Vita blommor på 
försommaren, svarta bär 
på sensommaren och 
rödorange blad på 
hösten. Aronia är en både 
vacker och nyttig 
bärbuske. Alla foton: 
Kirsten Jensen, 
Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län©

Vanlig aronia (överst på 
bilden t.v.) har väsentligt 
mindre bär än sorter av 
den tetraploida 
slånaronian (nederst och 
höger på bilden t.v.).



Aroniabuskar kan ge hög skörd. I små odlingar kan man skörda bären med en vanlig bärplockare för 
skogsbär, i större odlingar kan man använda en vinbärströskare. Eftersom slånaronabuskar i regel är 
högre än vinbär bör skördemaskinen vara förlängd, dvs. kunna borsta av grenarna upp till 1,7-1,8 m. 
Det är möjligt på många modeller av vinbärströskare och används redan i Sverige för  nyponskörd. 
Alla foton: Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län©



I Sverige är aronia och slånaronia 
mest kända som häckplantor (bild 
ovan),  men på senare tid  har även 
regelrätta odlingar börjat dyka  upp 
i landskapet (bild t.h.). Det är i 
regel de mer storfruktiga 
slånaronia som används i 
bärodlingarna. Alla foton: Kirsten 
Jensen, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län©



Stora aroniabuskar har ganska 
bra konkurrenskraft mot ogräs, 
men under plantetableringen 
medan plantorna är små är det 
viktigt att minska konkurrensen 
från ogräs. Vid senare 
maskinskörd måste ogräs också 
hållas borta för inte att försvåra 
eller förorena skörden. 
Plastlist är ett vanligt sätt att 
bekämpa ogräs (bilden t.v.), men 
lockar även till sig sork. För att 
hålla under hela odlingstiden är 
det även nödvändigt att välja 
ganska tjocka, dvs. dyra 
plasttyper, här Mypex. I och 
med att prisbilden på aronia är 
osäker kan ett sidoställd 
fingerhjul (bild nedan) vara ett 
bra alternativ. Alla foton: 
Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i 
Västra Götalands Län©



Aronia har 
ovanlig hög halt 
av antioxidanter i 
form av röda 
färgämnen. På 
bilden  t.v.  ses 
glaserade kakor 
med florsocker 
blandad med ren
aroniasaft (överst 
t,v,), rent vatten 
(överst t.h.) och 
kontrast mellan 
dessa två glasyrer 
nederst.

Även om halten av färgämnen är hög i aronia är innehållet av aromämnen lågt. Vid förädling av 
aronia är det därför vanligt att blanda med mer smakrika råvaror – oftast sådana som skulle behöva 
extra färg (bild nedan). Vanligt är blandningar mellan aronia och äpple, rabarber eller röda vinbär, 
även mindre starktfärgade typer av surkörsbär skulle kunna vara aktuella att blanda med aronia. 
OBS! Krav tillåter inte inblandning för färgens skuld, men väl för att öka halten av antioxidanter i 
produkten. Alla foton: Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län©
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