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NJF och RISE workshop 2022 

 

Svenskodlad humle – erfarenheter från odling, ölbryggning 
och forskning  
Humle (Humulus lupulus) har odlats i Sverige under flera hundra år för öltillverkning. Idag 
importerar de nordiska länderna i princip all humle från Tyskland, Tjeckien och USA och 
endast en mycket liten del av humlen kommer från Norden. 

Det finns intresse för svensk humle hos bl a mikrobryggerier, men vi har ett antal hinder på 
vägen; odlingsteknik, skörd och hantering till bryggerier. Sortval och beskrivning av de 
sensoriska egenskaperna i humlen. Mervärde och marknadsföring av öl med svensk humle. 

Vilka egenskaper har den svenskodlade humlen, vad vill bryggerinäring ha i sin process fram 
till öl och vilka mervärden kan vi kommunicera i värdekedjan? 

Projektet ”Hope for hops” som finansierats av Statens Jordbruksverk (SJV) och EU, har 
forskare vid RISE tillsammans med humleodlare och ölbryggerier studerat några 
svenskodlade sorter och deras egenskaper i öl. Nu i slutet av projektet redovisar vi resultat 
och diskuterar hur vi skall arbeta vidare med svensk odling av humle.  

Vi välkomnar deltagare med intresse av humleodling och småskalig öltillverkning som vill 
veta mer om frågor som rör sensorik, odlingsteknik och ölbryggningsfrågor. 

Antalet deltagare är begränsat till 50 personer och vi kommer att genomföra mötet på 
svenska med inslag av engelska presentationer.  

Program (ändringar kan komma att ske) 
I:e juni 2022 

09.30 Samling på Kulturen i Lund. Kaffe och smörgås 

10.20 Projektet ’Hope for Hops’ och praktisk information om dagen 

 Fredrik Fogelberg, RISE 

10.50 De svenska humlesorterna i projektet 

 Örjan Berglund, SLU 

11.20 Tekniska aspekter på humle ur ett bryggeriperspektiv 

 Daniel Granath, Poppels AB 

11.50 Diskussion och inspel från deltagarna 

12.00 Lunch på Kulturens restaurant 
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12.45 Humle ur ett kulturhistoriskt perspektiv 

 Per Larsson, intendent vid Kulturens Östarp 

13.20 Svenskodlad humle 

 Svenska humleodlareföreningen 

13.40 Humle ur ett odlingsperspektiv 

 Kirsten Jensen, Länsstyrelsen  

14.00 Chemical differences in Swedish hop varieties and how they express in beer 

 Claudia Niimi, RISE, Göteborg 

14.30 Kaffe med tilltugg 

15.00 The expression of Swedish hops characters in beer 

Greta Geldenhuys, RISE, Göteborg 

15.30 Växtförädling på humle-möjligheter/utmaningar 

 Kimmo Rumpunen/Anders Carlsson, SLU 

16.00 Diskussion om fortsatt verksamhet inom humleodling och öl med regionala 
mervärden 

 Föredragshållarna och deltagare 

16.30 Samling för transport till Korngården, Kornheddinge 

17.00 Visning av utrustning för tröskning, torkning och pelletering av humle 

18.00 Middag med ölprovning 

22.30 Transport tillbaka till Lund 

 

2:e juni 2022 

08.45 Samling utanför Lunds järnvägsstation för transport till Kulturens Östarp 

09.00 Transport till Alnarp och POMs humleodling. Visning i fält och diskussioner. 
Kaffe och tilltugg i fält 

12.00 Återresa till Kulturen i Lund 

Ca 12.30 Lunch på Kulturens restaurant - avslutning 

  



 
3 

Organisatörer 

NJF – Nordiska jordbruksforskares förening grundades 1918 och är en samarbetsorganisation 
mellan de Nordisk-Baltiska länderna inom lantbruksområdet. 

RISE – Research Institutes of Sweden AB är ett svenskt forskningsinstitut under 
näringsdepartementet. 

Praktisk information 

Plats 

Seminariet genomförs den 1 juni 2022 på Kulturen i Lund (Tegnérsplatsen 6, i närheten av 
Lunds domkyrka och universitetshuset) ca 10 minuters promenad från Lunds järnvägsstation. 
Påföljande dag är vi utomhus och återkommer till Lund för lunch på Kulturens restaurant. 

Mat 

Luncher båda dagarna samt middag på kvällen den 1:e juni samt kaffepauser ingår. Vissa 
möjligheter till specialkost om man anmäler detta i förväg. 

Språk 

Föredragen hålls generellt på svenska, men några inslag kommer att vara på engelska. 

Deltagaravgift 

Deltagande kostar 900 kronor och inkluderar två luncher, kaffe med tilltugg under båda 
dagarna, middag med ölprovning samt viss dokumentation. 
Övernattningar arrangeras och bekostas på egen hand. Transport ToR Lund till Korngården 
ingår liksom gemensam transport från Lund till Kulturens Östarp och SLU-Alnarp med retur 
till Lund. Bindande anmälan som inte återbetalas. I det fall du själv inte kan deltaga kan 
annan person från din organisation deltaga istället.  
Du har möjlighet att anmäla dig sent, dvs den 25 maj, men då kostar det 1100 kronor 
eftersom vi då behöver komplettera luncher mm. 

Anmälan 

Du anmäler ditt deltagande till Fredrik.Fogelberg@ri.se eller via telefon till 010-516 69 08. 
Efter anmälan får du en faktura från NJF – Nordiska Jordbruksforskares Förening som är den 
som formellt står för programmet. Denna faktura skall vara betald innan du kan deltaga. 

Hotell 

Eftersom vi är i Lund är det lämpligt att hitta boende där. Om  du som deltar behöver hjälp 
med detta så kontakta arrangörerna. 

Organisatörer 

Programmet är utformat av Fredrik Fogelberg, RISE och Örjan Berglund, SLU. Övriga 
projektdeltagare i EIP-Hope for Hops har bidragit med presentationer och programförslag. 

mailto:Fredrik.Fogelberg@ri.se
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