
Nomineringen sker i kategorin: 
Nya affärsmöjligheter på landsbygder 
 
Namn 
Björkekull - prima primörer 
 
Motivering till nomineringen 
Elinor Helgesson är en ung kvinna som startat en innovativ, giftfri, vertikal hydroponisk odling. 
Odlingstornen är fyllda av basilika, mynta, persilja och citronmeliss, ätliga blommor, sallad och 
mangold. Vertikalodling har förutspåtts som ett odlingssystem i städerna men Ellinors odling ligger 
istället på föräldragården 3 mil nordöst om Växjö. 
 
Konkreta resultat 
Med modern teknik så tillhandahåller odlingen örter och sallader, som är närodlad, klimatsmarta och 
giftfria, året om. Odlingen bedrivs i ett växthus, inomhus, och sker med hjälp av moderna LED 
lampor, den använder 95 % mindre vatten än en odling på friland och med mer kontroll blir det också 
mindre spill. Närheten till kunderna gör också att transportbehovet är minimalt, och att produkterna 
som levereras är så färska som möjligt. Ibland bara en timme ifrån skörd till bord! 
 
Bakgrund och målgrupp 
Vid genomförandet av generationsskiftet på familjegården tog Elinor Helgeson initiativet till ett 
mycket innovativt nytänk helt nytt på den Kronobergska landsbygden. Diversifieringen och 
moderniseringen behövs för att möta dagens marknad och efterfrågan samt öka lönsamheten och 
hon skapade en heltidstjänst på gården. Målgrupp - restauranger, butiker och privat personer i 
Småland 
 
Geografisk täckning 
Växjö kommun, Kronobergs län, Småland 
 
Tidsperiod 
Startade 2017 - företaget kom igång 2018 och har inga planer på att sluta 
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Landsbygdsprogrammet 
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) 
a) Främja jordbrukets konkurrenskraft. Innovativ odling 
b) Säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder. Giftfri odling inomhus 
c) Uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden, 
inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning. Nytt företag som bildats av en ung 
målmedveten kvinna på landsbygden 
 
Kontaktperson för nominerat förslag 
Ellinor Helgesson 
 
Ditt namn och myndighet/organisation 
Anders Meijer - Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
Din e-postadress 
anders.meijer@lansstyrelsen.se 
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