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Vi gillar mer än bara äpplen                               
Sveriges Pomologiska Sällskap har alltid 
haft ett stort intresse för äpplen men det 
finns fler områden vi brinner för:

Bärgruppen 
En nybildad grupp som ägnar sig åt kun-
skapsinsamling och växtbyten av odlings-
värda sorter. Gruppen vill bevara äldre 
tiders vetande om bär, värna ett brett 
bärsortiment och sprida information om 
bärodling. Gruppen välkomnar alla med 
intresse för gamla och nya sorter, odling 
och mathantverk.

Stenfruktsgruppen 
Gruppen håller på att bildas och kommer 
att inrikta sig på att öka kunskapen kring 
våra stenfrukter – plommon, körsbär, per-
sika, nektarin och aprikos.

Päronkommittén 
En arbetsgrupp med uppgift att bringa 
ordning bland namnsorterna inom ar-
ten Pyrus communis och med mål att på 
sikt ge ut en päronpomologi. Kommittén 
består av en handfull personer med stor 
vana av sortbestämning av päron. Nya be-
skrivningar av gamla sorter arbetas fram 
och säkerställs genom DNA-analys.

Körsbärsblom. Foto: Anna-Stina Andersson.

Krusbär, Hinnonmäki gul. Foto: Sven-Inge Jilderheim.

Pomologi = läran om odlade  
frukt- och bärsorter



Sveriges Pomologiska Sällskap
Sveriges Pomologiska Sällskap är en ideell 
förening som vill:
• öka kunskapen om såväl äldre som 

nyare frukt- och bärsorter
• bevara mångfalden av svenska bär- 

och fruktsorter 
• utveckla odlingen och användningen 

av frukt och bär i Sverige 
Du behöver inte vara expert för att vara 
med i Sveriges Pomologiska Sällskap – alla 
som är intresserade av odlade frukter och 
bär är varmt välkomna!

Vi arrangerar olika aktiviteter där vi 
utbyter erfarenheter och lär oss mer om 
spännande ämnen inom pomologin.

På äppeldagar och skördemarknader 
runt om i Sverige är det ofta våra medlem-
mar som hjälper till med sortbestämning 
och ger råd om skötsel och växtskydd. 

Sällskapet deltar på trädgårdsmässor 
samt internationella pomologiska sort-
utställningar och konferenser.

Beskärningsaktivitet på Ekebyhov. Foto: Mats Lindberg.

Lokala aktiviteter
Runt om i landet har Sällskapet regionala 
kontaktpersoner som hjälper till att an-
ordna och informera om aktiviteter på 
lokal nivå, t ex studiecirklar och utflykter 
till intressanta trädgårdar. 

Årligen håller vi kurser i ympning och har 
gemensamma beskärningsträffar.

Av kontaktpersonerna kan du även få 
råd om odling, ympning, sortval m m.

Äppelallé i Julitas genbank. Foto: Sven-Inge Jilderheim.

Välkommen att bli medlem!
Alla är välkomna att bli medlemmar i Sve-
riges Pomologiska Sällskap. 

Som medlem får du inbjudan till våra 
aktiviteter där du kan utbyta erfarenhe-
ter, diskutera och inspireras av andra med 
frukt- och bärintresse. 

Du får även den faktarika och välskrivna 
medlemstidningen Pomologen 4 ggr/år.

Info om hantering av dina personupp-
gifter, se www.svepom.se/medlem.

Sortbestämning på medlemsträff. Foto: Mats Lindberg.

Medlemsavgifter/kalenderår: 
Enskilt medlemskap 290 kr 
Familjemedlemskap 350 kr    
Ungdom t o m 24 år/studerande 150 kr
Utlandsmedlem 350 kr
Företag/organisation 1.200 kr  
Ständig medlem (enskild) 6.000 kr

Inbetalning till plusgiro nr 18 54 72 - 8         
Ange namn, adress och e-postadress.

Nationella genbanker
Sällskapet har en representant i referens-
gruppen inom Programmet för Odlad 
Mångfald (POM) som är Sveriges natio-
nella insats för att långsiktigt bevara våra 
kulturväxter.  Idag finns 14 lokala klonar-
kiv  som på uppdrag av POM odlar drygt 
300 olika sorters fruktträd så att de beva-
ras för framtiden. 


