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Förord 
 

Vårviks gård har gamla anor. Ursprungligen var den en vanlig lantgård. Under en period var 

gården en hästgård men från mitten av 1990-talet då Trollhättans kommun köpte den var det 

länge oklart vilken användning gården skulle ha. Ingen visste i detta skede hur vägar och 

järnväg skulle dras i framtiden och det var därför gården förvärvades. Mark och byggnader 

arrenderades ut. 

Under 1996 togs initiativ från Försäkringskassan till att försöka skapa ett projekt som 

syftade till att ge långtidssjukskrivna en möjlighet till utveckling och återuppbyggnad. 

Arbetsförmedlingen och kommunen anslöt sig till idén och i december 1996 kunde projekt 

Vårviks gård starta. Det hade då blivit ett projekt som vänder sig till människor som behöver 

en startsträcka i lugn och ro för att kunna återvända till arbetsmarknaden. Under de första tre 

åren var Vårvik ett EU-projekt men från år 2000 tog kommunen över ansvaret med 

ekonomiskt bistånd från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Efter några år upphörde 

dessa bidrag och verksamheten ingår numera sedan många år som en del i Arbetsmarknads- 

och socialnämndens arbetsmarknadsinsatser.  

Redan från början var tanken att djuren på gården skulle vara utrotningshotade lantraser. 

Vårvik kom att bli ett Nordens Ark i miniatyr. Odlingen skulle ske på ett hållbart sätt och 

syftet har hela tiden varit att visa alternativ till dagens ekonomiskt stressade lantbruk. 

Tanken med Vårvik är att ta tillvara och utveckla människors förmågor och att stärka 

deltagarnas möjligheter till att komma in på arbetsmarknaden. Genom att hållbart hushålla 

och hantera såväl djur som växter vill Vårvik visa att det finns plats för alla.  

Peter Birkenmeier och hans kollegor på Vårvik gör ett stort arbete för alla arbetssökande 

som kommer till Vårvik. Peters entusiasm och hans grundmurade praktiska och teoretiska 

kunnande betyder mycket i sammanhanget. När nu Peter har sammanställt en bok om 

odlingen på Vårvik och dess ekologiska grunder så är detta ännu ett steg i att göra Vårvik 

komplett.  

Nu hoppas vi bara att Vårviks gård får fortsätta att utvecklas och finnas kvar som en oas 

för arbetslösa människor men även för trollhättebor i gemen som kan ta sig en liten vandring 

på gården och titta på djuren och bara njuta av den ro som gården andas. 

 

Karl-Gustav Elf 
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Företal 
 

Vårviks Gård är en kommunal verksamhet som drivs av Arbetsmarknadsenheten under 

Socialförvaltningen i Trollhättans Stad. Gården har en lång historia som sträcker sig tillbaka 

till medeltidens 1300-tal och har ägts av olika bönder. Sedan 1996 fungerar Vårviks Gård dels 

som en ekologiskt inriktad gårdsverksamhet och dels som en sysselsättningsåtgärd för 

huvudsakligen långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och nyanlända i Sverige. Dessutom 

används gården som praktikplats för ungdomar och skolelever. 

På gården bedrivs bland annat djurskötsel (med utrotningshotande svenska lantraser), 

ekologisk odling, traditionellt hantverk, bygg/konstruktion, hälsa och hushåll. Gårdens miljö 

med de mångfaldiga sysselsättningarna ger möjlighet för alla deltagare att kunna utveckla sina 

personliga kunskaper och kompetenser.  

Vårviks Gård arbetar även med teman som exempelvis arbetsträning, individuell 

utveckling, social kompetens, integration, individuellt kunskapslyft och interkulturellt 

lärande. Alla är viktiga teman som bör belysas mer men som ligger utanför den här bokens 

ramar.  

Vårviks Gård är en växande symbol för många av Trollhättans medborgare som vill värna 

om natur och bevara utrotningshotade djur och växter. Den är en oas för alla dem, små som 

stora, som vill njuta av en naturvänlig lantbruksmiljö.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Bokens upplägg 
 

Boken beskriver en ekologisk odling som är särskilt anpassad till Vårviks Gårds lokala miljö. 

Beskrivningen behandlar olika teman där varje kapitel kan läsas var för sig eller tillsammans 

för att få en helhetsbild. 

Varje kapitel delas upp i tre delar: en inledning, en praktisk beskrivning och en 

reflekterande del där kapitlets tema diskuteras eller viktiga utmaningar framställs. 

Är du intresserad av att läsa mer om ett tema så finns referenser i bilagorna längs bak i 

boken. Där finns även ordförklaringar av begrepp och specifika ord som används i texterna.  
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Tacksägning 
 

Boken är ett resultat av en lång process där många personer har varit delaktiga. Jag vill främst 

tacka alla deltagare som är och som har varit på Vårviks Gård. Jag vill tacka alla politiker i 

Trollhättans Stad som anser att Vårviks Gård är en viktig kommunal åtgärd, alla chefer och 

kollegor som har arbetat på Vårviks Gård och som alltid har ställt upp med ett konstruktivt 

samarbete. Ett tack till alla samarbetspartner och i synnerhet ett tack till alla enheter inom 

Arbetsmarknadsenheten och externa samarbetspartner som Hushållningssällskapet, 

Rådgivnings- och informationsprojektet "Greppa näringen", Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Socialförvaltningen. Ett tack också till de skolor som vi har samarbetat 

med i kommunerna Trollhättan, Munkedal och Sötåsen.  

Jag vill framför allt tacka Bernt Björk för hjälp i klassificeringen av växter; Qayam Reza, 

Johnny Backlund, Minna Andreasson och Anna-Carin Johansson för praktiskt stöd och hjälp i 

utvecklingen av odlingsområdet och för hjälp med YouTube-inspelningar. Även ett stort tack 

till alla ni som har hjälpt till med korrekturläsning, råd samt teoretiska och praktiska 

problemlösningar inom den ekologiskt inriktade odlingen på Vårviks Gård. 

Ett speciellt tack vill jag här uttrycka till Karl-Gustav Elf, före detta AME- och ASF-

områdeschef som möjliggjorde den bärande kraften och den ekologiska utvecklingen på 

Vårviks Gård. Hans insatser, stöd och godkännande av en ekologiskt inriktad arbets- och 

miljöplan har varit avgörande för att Vårviks Gård finns så som den existerar idag. 

Ett särskilt stort tack vill jag rikta till min familj och mina vänner för stöd och råd.  
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Introduktion 
 

För mer än 8000 år sedan började människan att bosätta sig och forma små bysamhällen. Från 

att tidigare huvudsakligen ha varit nomader, samlare och jägare, började vissa folkgrupper 

alltmer att arbeta med jordbruk och koncentrerade sig på odling, förädling av olika viltväxter 

och framavling av husdjur. 

Det anses att Mesopotamien (Mellanöstern) är en av de äldsta "civilisationsvaggorna" där 

en agrarproduktion med konstbevattning utvecklades som tillät en storskalig försörjning. 

Detta bidrog till framväxten av städer och ett komplexare kulturellt organiserat levnadssätt. 

De nya produktionssätten blev betydelsefulla också för hela världens befolkning.  

De nya tekniska framstegen i lantbruket pågick oberoende av varandra i Mellanöstern, 

Asien och Latinamerika, och möjliggjorde att människor kunde leva på mindre områden och 

bilda by- och stadsgemenskaper. Genom att studera gamla religiösa berättelser och 

mytologiska sagor finner man också hänvisningar till hungersnöd, katastrofer och förödande 

krigshändelser som har plågat människor under olika historiska tidsperioder och som har 

tvingat dem att söka nya sätt för överlevnad. I samband med människans folkvandring och 

utbredning över hela världen skapades också ett utbyte och främst en lokal anpassning av 

olika livsviktiga nyttoväxter och husdjur. Detta förklarar exempelvis varför de flesta 

lokalanpassade kulturväxter oftast härstammar från ett helt annat ursprungsland. Exempelvis 

så kom bananen från Sydostasien till Afrika och spreds sedan vidare till Latinamerika; 

maniok kom från Latinamerika till Afrika; potatis, majs och bönor kom från Latinamerika till 

Europa och Amerika; riset kom från Asien och spreds så småningom över hela världen. 

Redan innan jordbrukssamhällenas uppkomst för tusentals år sedan började människor att 

selektera växter och avla vilda djur. För bara några hundra år sedan fanns det mer än 500 

olika kulturväxter och ett flertal olika djurraser som bönderna använde i sitt lantbruk. Dessa 

växter och djur använde bönderna huvudsakligen för att tillgodose näringsbehovet för 

familjen och för det lokala samhället. Den gamla metoden av selektering och avling kallas för 

traditionell förädling av kulturväxter och avling av lantraser. I slutet av 1800-talet började en 

ny fas av förädling där de lokalanpassade sorterna och raserna förädlades till kommersiell och 

industriell produktion, vilket kallas modern förädling av nyttoväxter eller näringsväxter. 

Det finns ca 2000 olika arter av kulturväxter som människor kan nyttja. Utav dessa odlades 

500 arter regelbundet i det gamla bondesamhället. Idag brukas endast ca 200 arter från den 

ursprungliga mångfalden och därifrån är det bara 7 arter som dominerar odlingen av basnäring 

för hela världen som bl.a. potatis, soja, vete, ris och majs. 

Efter andra världskriget var efterfrågan av lantbruksprodukter stor. Marknaden i USA drev 

fram en teknologisk utveckling av hela lantbruksproduktionen och skapade det så kallade 

konventionella moderna lantbruket. Det var starten på den ”gröna revolutionen” där all ny 

teknisk utveckling spreds över världen. Särskilt propagerades för användning av 

bekämpningsmedel (pesticider), konstgödsel och hybridväxter som med tiden kom att 

dominera användningen i odlingen. Vissa kulturväxter valdes ut för att hybridiseras till ”F-1-

toppsorter”. Massiv propaganda bedrevs för att dessa hybridsorter skulle odlas i ekonomiskt 

"underutvecklade länder" (u-länder). Många odlare, speciellt i fattiga länder, slutade att odla 

sina traditionellt förädlade sorter, som var viktiga växter för matproduktionen. Förhoppningen 
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var att de nya hybridsorterna skulle ge möjlighet till mer vinst och öka välfärden. Många 

ursprungliga och lokalt anpassade kulturväxter och lantraser har därmed för alltid försvunnit 

eller står nu på den röda listan som utrotningshotade växter och djur. 

Med denna historiska bakgrund kan man förstå hur viktig den ekologiska rörelsen är, 

särskilt i samband med uppkomsten av det ekologiska jordbruket. Alla ekologiska initiativ, 

som till exempel biodynamisk produktion, permakultur, biologisk/organisk odling med flera, 

verkar för ett konkret alternativ till den kemiska konventionella lantbruksproduktionen.  

Det ekologiska landbruket arbetar generellt för att bevara växt- och djurarter; att integrera 

sig i den lokala och globala miljön och naturen; att säkra människans basbehov av mat; att 

främja hälsa genom en sund näring och att bilda en större social gemenskap för alternativa 

odlare.  

En hållbar produktion skapas genom en ökad medvetenhet om naturens ekosystem och 

därför behöver människor utbyta kunskaper, erfarenheter och praktiska färdigheter med 

varandra. Därmed kan alla miljövänliga odlare och aktörer i smått och stort bidra till att 

skydda och bevara naturen för framtida generationer. 

 

Innegård på Vårviks Gård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Foto: Vårviks Gård/ Malin Mellryd) 

Foto 1:  Den gamla eken är en historisk levande symbol på Vårviks Gård.  
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EKOLOGISKT ODLADE FRÖN 

De frön som idag odlas i näringssyfte kommer ursprungligen alla från vilda 
växter som klarar sig själva i naturen. I alla tider har människan målinriktat 
valt ut vilka växter som skall brukas för odling och dessa växter kallas för 
kulturväxter. De flesta kulturväxter har idag förlorat förmågan att sprida sig 
själva. De etablerar sig inte så lätt i naturen utan människans hjälp. 
Bevarandet av kulturväxterna är därför helt beroende av människans 
odlingsintresse. Genom årtusenden av (människans) aktiv(a) odling har det 
runt om i hela världen skapats en naturlig och levande genbank där växternas 
kvalitet steg för steg har förbättrats. Detta kontinuerliga urval av frön och 
bevarande av växternas mångfald har skapat en hög genetisk kvalitet av olika 
kulturväxter som är ett historiskt unikt biologiskt kulturarv. Växtodling utförs 
både för människans direkta konsumtion av vegetariska födoämnen och 
indirekt för köttkonsumtion via odling av foderväxter. Kulturväxter är en 
garanti för en näringsrik och hälsosam mat.  

Allmänt om frön 

I den lantbruksstyrda konventionella odlingen används det huvudsakligen industriellt 

producerade frön som exempelvis olika hybridsorter och i vissa länder tillåts även 

genmanipulerade frön.  

I ett ekologiskt lantbruk produceras däremot frön som samlats in från kulturväxter som 

enbart odlats under ekologiska villkor, exempelvis utan syntetiskt gödsel eller kemiska 

tillväxt- och bekämpningsmedel. Med egna utvalda frön från odlingslandet blir växtsorterna 

efter några generationer mycket bättre anpassade till klimatet och lokalmiljön än konstgjorda 

hybridfrön. Skörden blir då genom bättre växtanpassning jämnare- Växterna visar på en bättre 

livskraft och gör det lättare att förutspå produktionen. 

Tvärsnitt av ett frö 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bild 1:  Ett frö liknar ett ägg 

Yttre fröskal 

Inre fröskal 

Hjärtblad / 

groddblad 

Frövita (endosperm) 

Näringen för groningen 

Grodd 

(embryo) 

Rot 
Fröärr 
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De flesta växter producerar frön för sin egen fortplantning och dessa ser olika ut i form, färg 

och storlek. Det finns nakna frön som hos t.ex. barrväxter och inneslutna frön som t.ex. hos 

blomväxter och i frukter. Ett inneslutet frö liknar ett ägg i sin uppbyggnad. Liksom ägget har 

ett äggskal, äggvita och äggula, har fröet en näringsväv (frövita) och ett yttre skal. Under 

plantans växttid hämtas energin till växtkraften ur frövitan där näringen har lagrats i form av 

socker som producerats med hjälp av solenergi. 

I ett odlingsland har de skilda plantorna olika stadier av tillväxt och mognad. Efter 

blomningen och pollineringsfasen som sker under vår, sommar och höst, bildas det hos de 

flesta växter frökapslar (t.ex. vallmo), hylsor (t.ex. bönor och ärter) eller blomkorgar (t.ex. 

solros). Dessa kallas inkapslade frön och är oftast brunfärgade, torra och hårda. Det finns 

också frön som bildas inne i fruktköttet t.ex. hos tomater eller gurkor. 

Vilda växter på Vårviks Gård 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Foto: Vårviks Gård/ Malin Mellryd) 

Foto 2:  Maskrosens fröboll på Vårviks Gård  

Hos knölväxter behöver man inte använda fröet för odling utan kan istället använda knölarna 

som utvecklats på rötterna, som exempelvis potatisknölar från potatisplantan.  

Praktiska råd för ekologisk fröproduktion 

För en optimal ekologisk odling behöver man ekologiskt odlade frön. Dessa kan man antingen 

få från det egna odlingslandet eller köpa från frökataloger. Flera fröfirmor säljer idag 

ekologiska, utrotningshotade och lokalt kända växtfrön i sina kataloger. 

 Arbetsredskap 

Torkställ eller torkrum, korg, olika storlekar av papperspåsar, kaffefilter, kniv, sekatör, 

kalkpulver eller aska, gamla tidningar.  
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Egenodlade frön på Vårviks Gård 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3; 4:  Egenodlad persilja och morot utvecklar frön under det andra växtåret. [se YouTube: 

Ekologiskt inriktad odling på Vårviks Gård: Ekologiska frön (Del 5)] 

Frökvalitet 

Frön ska alltid skördas när de är tillräckligt mogna och torra. Utifrån en plantas växttid 

(vegetationstid), kan man grovt uppskatta när det är dags att skörda. För att kunna bedöma om 

fröet är färdigutvecklat finns det följande kriterier: 

 Det inkapslade fröet ska ha ett hårt och brunt- eller mörkfärgat skal. 

 Ett frö taget ur fruktkött ska inte vara ett platt frö utan vara fullmatat dvs. runt.   

När det gäller frön från fruktkött är det viktigt att de plockas ut först när frukten är 

övermogen, då är de bäst utvecklade. Bara de tjocka och runda fröna petas ut, läggs på ett rent 

papper (t.ex. ett kaffefilter) och torkas på en lagom varm och torr plats till dess att fröna är 

hårda, torra och mörka. Om fröna lagras utomhus ska torkningsprocessen helst ske i skuggan 

och direkta solstrålar bör undvikas för att minimera skador p.g.a. UV-bestrålning. Se till att 

torkstället är vindskyddat och säkrat från skadedjur. 

Förvaring av frön 

När torkningsprocessen är klar väljs de bästa fröna ut och förvaras över vintern i påsar av 

papper. Små och känsliga frön lagras helst i påsar av kaffefilter och i detta strös ett tunt lager 

med kalkpulver eller aska för att skydda fröna mot mögel eller små skadedjur (fröbaggar). 

På påsarna noteras växtens namn och årtal. Fröpåsarna lagras torrt, svalt och skyddas på ett 

bra sätt från råttor, i exempelvis en oglaserad lerkruka med lock. Det är viktigt att fröet 

förvaras torrt för att undvika mögelangrepp som förstör fröet. 

Hos knölväxter sorteras medelstora mogna knölar ut för nästa års sådd och dessa lagras i 

mörka frostfria rum t.ex. i en jordkällare. 
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Ekologiska och globala/lokala (glokala) utmaningar 

Naturhot för kulturväxter:  

De pågående klimatförändringarna utgör stora utmaningar för människan och 

speciellt i de områden i världen där fattigdom råder. Naturkatastrofer som 

exempelvis orkaner eller översvämningar hotar också att utplåna betydelsefulla, 

främst lokalt anpassade kulturväxter. 

Manipulation av kulturväxter:  

Genkvalitén i ett naturligt producerat frö varierar i regel ganska lite från 

generation till generation. Men sett utifrån ett längre tids- och odlingsperspektiv 

genomgår även kulturväxterna en genetisk förändringsprocess. Denna naturliga 

förädling sker både genom människans urval av frön och genom en naturlig 

anpassning till bättre växtegenskaper. Men man kan också på konstgjord väg 

producera nya frön av kulturväxter, dessa klassificeras i affärerna mest som F-1 

hybrider. 

Arvsanlag efter Mendels lag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 2:  F- hybrider, frö från varje följande generation innebär mindre kvalitet 

Med F1-hybrid menas den första generationen där alla frö har samma genetiska 

kvalitet, korsad av två utvalda fröföräldrar (patroner). F-hybrider görs med en 

teknisk konstgjord metod särskilt för kommersiella förädlingssyften. Kvaliteten 

av ett F1-hybridfrö försämras med varje följande frögeneration. Sett utifrån ett 

långsiktigt ekologisk perspektiv innebär kommersiell förädling och 

genmanipulation (GMO) av frön oftast sämre naturliga växtegenskaper. Denna 

moderna fröproduktion kräver dessutom mycket expertis, avancerad industriell 

teknik och modern teknisk utrustning. Odlaren görs därmed beroende av att inför 

varje ny odlingssäsong köpa nya hybridfrön, växtanpassad konstgödsel, 

pesticider (bekämpningsmedel) m.m. 

Vid industriell framställning av hybridfrön prioriteras i många fall inte de 

viktiga egenskaper som finns för växternas naturliga överlevnad. Därför kan man  

 

F 2 = Andra generation 

 F 1 = Första generation 

    F 3 = Tredje 

              generation 

AA 

AA AA AA AA AA AA 

BB 

BB BB BB BB BB BB AB 

AB AB 

AB AB AB 

P   =  Stamföräldrar 

AB AB 

A B 
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idag se en försämrad naturlig genkvalité och en ökad risk för växtsjukdomar hos 

de hybrida och genmanipulerade växterna och dessa kan i sin tur utgöra ett 

allvarligt hot mot andra arter, när de genom korsning förökar sig med andra 

växter i frilandet. 

Ekologiska frön som finns till försäljning (exempelvis ”KRAV-märkta frön”), 

produceras alltid under ekologiska odlingskriterier och garanterar därför en hög 

naturlig växtkvalitet i flera generationer. 

Ekologiska strategier 

Gamla växtsorter har ett unikt kulturhistoriskt värde, speciellt våra 

trädgårdsväxter. Tyvärr kan dessa oftast t.ex. i storlek och färg inte konkurrera 

med den industriella fröproduktionen. De blir därför lätt impopulära och hamnar 

slutligen på en lista över utrotningshotade växter. (se Föreningen Sesam´s 

frökatalog, www.föreningensesam.se ).  

Bild från Runåbergs frökatalog 

  
Familjen Runåberg var en av de första 

initiativtagarna i Sverige till att 

försvara en ekologisk fröproduktion av 

lokalt anpassade kulturväxter: 

”Eftersom vår specialitet och 

ideologiska inriktning är ekologiska 

fröer kommer vi att successivt gå över 

till att bara ha ekologiska fröer av de 

sorter det finns att få och det blir som 

synes fler och fler för varje år.” 

 

Bild 3:  (www.runabergsfroer.se) 

IFOAM (den internationella organisationen: International Federation of 

Organic Agriculture Movements), den amerikanska organisationen ASTA 

(American Seed Trade Association), EUs lantbruksregelverk och den svenska 

organisationen KRAV (Kontrollförening för Ekologisk Odling) har efter ett 

mångårigt arbete slutligen enats om kontrollprocessen och godkännandet för 

certifiering av ekologisk odlade frön för småproducenter. Småföretagare med 

inriktning på ekologisk fröframställning har tidigare under många år befunnit 

sig i en gråzon för laglig fröodling pga. orimliga patentkrav och monopolstatus 

av de stora multinationella producenterna för fröproduktion på konstgjord väg, 

de så kallade F-hybridprodukter. 

Därmed blev nu Runåbergs fröproduktion under året 2015 officiellt godkänd 

i Sverige, med Certifikatet: "Ekologisk produktion enligt (EEG) förordningar". 

Detta garanteras via Hushållningssällskapets certifiering för användning i 

ekologisk odling. 

 

<< 
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FRÖGRONING 

De flesta kulturväxter behöver hjälp ifrån människan för att kunna växa. 

Nästan alla frön har samma villkor för att kunna starta groningsprocessen: 

vatten, syre och lagom temperatur. I början av groningen hämtar de flesta 

frön sin energi och näring ur sina frödepåer, först från frövitan och sedan från 

groddbladet. När ett frö har producerat sitt andra eller tredje blad kan de 

nyutvecklade smårötterna fullständigt ta över näringstillförseln från 

planteringsjorden. Rötterna utvecklas alltid nedåt i jorden på grund av 

jordklotets gravitationskraft och är mycket känsliga när de är direkt utsatta 

för solens UV-strålning.  

Allmänt om frögroning  

Frön som är extra känsliga, eller som man endast har ett fåtal av, måste särbehandlas. Dessa 

frön planteras inte direkt i odlingslandet utan bör skötas i en skyddad miljö under 

groningsprocessen, som exempelvis i ett växthus eller sås inomhus eller i en kruka. 

Frögroningsprocess 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bild 4:  Frögroningsprocess från ett frö till en småplanta  

Har man planterat fröna i lådor eller krukor behöver dessa ett ljusanpassat rum med en 

konstant temperatur omkring 20 
o
C, som i ett litet växthus eller ett drivhus. 

Sår man frön på senvintern eller tidigt på våren så räcker inte det naturliga solljuset till, 

utan konstgjord belysning behövs för att de små växterna via fotosyntesen skall kunna 

omvandla ljusets energi till grön biomassa. 

stjälk 

stjälk 

första bladet 

groddblad frö 
rot 
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Frögroning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5; 6:  Frögroning av en böna och av ett pumpafrö. Växtkraften i ett frö hämtas ur 

frövitan. [Se YouTube: Ekologiskt inriktad odling på Vårviks Gård: Frösådd 

(Del 3)] 

Material för frögroning 

Såjord, köpt eller egen framställd, egengjorda tidningskrukor samt frön. Fröna bör vara 

ekologiskt odlade och plockade från lokala odlingsmiljöer. 

Arbetsredskap 

Papperskrukor, planteringslådor 

Såjord 

För plantering av känsliga frön och småväxter är såjord bäst att använda, då jorden oftast är 

steriliserad och näringsfattig. En näringsrik jord ger liv åt många svampar, bakterier och 

mikroorganismer som kan förstöra en hel sådd.  

Egen såjord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7; 8; 9:  Framställning av egen såjord, sterilisering av jord, kokt i vatten, torkat på 

spisen och sen silat. [Se YouTube: Ekologiskt inriktad odling på Vårviks Gård - Såjord (Del 1)] 

För en optimal såjord blandas ca 1/3 del sand och ca 2/3 delar brunjord (undvik växtrester). 

Sanden luckrar upp blandningen och underlättar syretillförseln till smårötterna. Den 

uppblandade jorden bör steriliseras och detta kan göras genom att blandningen kokas i en 

kastrull eller steriliseras direkt i bakugnen. Man kan också köpa ekologisk steriliserad såjord 

(Krav-märkt), som är svagt gödslad och finsiktad med sand.   
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Villkor för att ett frö ska kunna gro 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Bild 5; 6:  Ett frö börjar att gro med hjälp av vatten, syre och värme (ca 20 C) [se YouTube: 

Ekologiskt inriktad odling på Vårviks Gård - Frösådd (Del 3)] 

Tidningskrukor 

För att göra en tidningskruka behövs ett plaströr, ca 15 cm högt och ca 10 cm i diameter. Ta 

två tidningsblad och rulla dem runt röret, tryck ner pappret över den ena rörkanten så att 

plaströret nästan täcks helt av papper. När plaströret dras ut från pappret fungerar pappersröret 

som en papperskruka utan botten. Detta är viktigt för att förhindra att vattnet blir stående i 

krukan och för att underlätta syretillgången för rötterna.  

Tidningskrukor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: En enkel kruka utan botten 

tillverkad av tidningspapper [Se 

YouTube: Ekologiskt inriktad odling på 

Vårviks Gård - Växtkrukar (Del 2)]. 

Foto 11:  Krukor som är placerade tätt 

ihop i planteringslådan gynnar 

fuktigheten och därmed 

växternas utveckling 

Tidningskrukor fylls med såjord nästan upp till kanten. Ett till tre frön läggs ovanpå jorden 

och dessa täcks över med ny jord, djupet för fröplaceringen är frötjockleken gånger tre. 

Krukorna ställs tätt i planteringslådorna och hoptryckta så att de behåller fuktigheten.  

Bevattningen måste göras försiktigt men ändå tillräckligt för att vattnet ska tränga igenom 

jorden. Från och med nu får jorden aldrig torka ut men inte heller bli för blöt. Bevattningen 

ska helst ske tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen annars kan fröna skadas av den 

starka solvärmen.  

(Tvärsnitt av ett frö)  

papperskruka 

 

fuktig porös sand  

 

steril såjord eller 

planteringsjord, 

blandad med sand 

frö  

(Tvärsnitt av en papperskruka) 

syre värme

aär  

vatten 
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Ekologiska och glokala utmaningar 

Patent och vinst på naturen 

Människor har i alla tider odlat sina frön. När det blev möjligt att utveckla och 

producera olika F-hybridfrön på konstgjord väg eller genom genmanipulation tog 

fröindustrin, för eget vinstintresse, patent på dessa produkter. 

Naturligt urval av frön och kvalitetsförbättring 

En genmodifiering sker också bland de ekologiska växtsorterna men på ett 

naturligt sätt. Om man vill bevara en specifik växtkvalitet så bör man enbart odla 

samma sort (exempelvis pumpa av en sort) och undvika pollenspridning från 

andra sorter som odlas i närheten. Exempelvis kan squash bli en giftig och 

bittersmakande grönsaksväxt om den korsbefruktas på naturlig väg med närodlade 

gamla sorter av prydnadspumpar via bin. Självbefruktande växter som exempelvis 

havre är inte så känsliga för korsbefruktning.  

Nackdelar med industriellt förädlade frön  

- Hälsorisker 

Industriellt framtagna frön kräver oftast en kombinerad användning av 

konstgödsel och pesticider (bekämpningsmedel), som kan påverka hälsan både 

direkt och indirekt i ett långsiktigt perspektiv.  

- Ekonomiska aspekter  

Industriell förädling av frön kräver en kostsam och avancerad högteknologisk 

expertis. De konstgjort framställda fröna kräver olika behandlingar (med kemiska 

produkter som t.ex. växtnäring och bekämpningsmedel) under växtfaserna för att 

få ut en fullgod växtkvalitet. Detta är kostsamt för odlaren, men också för 

konsumenten. F-hybridfrön får en starkt försämrad gro- och växtkvalitet vid nästa 

års odling på grund av sina hybridegenskaper (se sidan 6). Konsekvensen blir att 

odlaren måste köpa nya kommersiella hybridfrön varje år för att kunna bevara 

samma produktionskvantitet och -kvalitet. 

- Utrotningshot  

Välfungerade lokalt anpassade traditionella kulturväxter runt om i världen hotas 

av utrotning på grund av vilseledande marknadsföring och ett massivt utbud av 

industriellt framställda hybridfrön.  

Fördelar med ekologiskt odlade frön 

Genom att värna om gamla kulturväxter och produktion av ekologiska frön säkrar 

vi inför framtiden ett värdefullt friskt genmaterial som är beprövat och anpassat 

till naturliga lokala miljöer. Ekologiska frön är mer sjukdomsresistenta, kräver 

mindre behandlingar och är även i ett långsiktigt perspektiv billigare för odlaren 

än industriellt framställda hybridfrön.  

 

<< 
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FÖRKULTIVERING 

Odlingssäsongen för det nya året påbörjas redan tidigt på våren med 
förkultivering av en särskild noggrann utvald frösådd. Syftet med 
förkultiveringen är nämligen att med praktiska hjälpmedel kunna garantera 
gronings- och växtprocessen för ömtåliga och oftast exotiska växter. Denna 
speciella odlingsmetod fungerar utmärkt med enkla och lokalanpassade 
metoder och trots att förkultiveringstekniker kan variera mycket så är 
ändamålet att bevara gamla och exotiska kulturväxter. Utbudet, mångfalden 
och urvalet av kulturväxter skapar med denna planteringsteknik nya 
dimensioner i en ekologisk odling särskilt för kallare klimatzoner. Sällsynta 
eller utrotningshotade växter och frön kan därmed också lättare skyddas mot 
både skadedjur och olika växtsjukdomar. 

Förkultiveringen ger också en ökad överlevnadschans för alla de exotiska 

frön och småplantor som har artspecifika behov av bland annat längre 

vegetationstid, större behov av dagsljus och ett jämnare tempererat klimat 

än lokalt anpassade plantor. I nordliga klimatförhållanden behöver 

exempelvis tomater försås. Plantorna fordrar under hela deras tillväxt en 

skyddad växtmiljö med relativ konstant värme och UV-ljus. Tomater har 

nämligen som de flesta andra exotiska plantor en lång tillväxtperiod 

(vegetationstid) som är avgörande för mognaden av frukterna. 

Allmän beskrivning 

Alla exotiska plantor som t.ex. tomater och gurkor behöver försås tidig under våren på 

vältempererade platser med tillräckligt ljus. Detta kan vara som exempelvis inomhus i ett 

fönster mot solsidan eller utomhus i drivbänkar eller växthus.  

Material för förkultivering 

Större tidningskrukor med stora hål i botten, planteringsjord (vanlig trädgårdsjord), en 

näringsbalanserad uttunnat kompostjord.  

Arbetsredskap 

Liten vattenkanna med små hål, kniv, sekatör, liten spade. 

Förkultivering 

Efter att fröna har utvecklat sina första tre till fyra blad omplanteras de i större 

tidningskrukor/lådor med planteringsjord och med lite kompostjord. Tidigt på våren ska 

 

 



Förkultivering           [Skriv text] Förkultivering  

13 

småplantorna hållas skyddade i värme så länge det finns någon risk för kyl- eller frostskador. 

Vissa känsliga växtsorter som bäst trivs i ett växthusklimat exempelvis paprika, tomat och 

gurka kan odlas året runt i ett uppvärmt växthus. Plantor som förkultiverats i en skyddad miljö 

kräver oftast en avhärdning före deras slutliga utplantering i odlingslandet. Detta sker genom 

att plantorna är kvar i sina krukor eller planteringslådor och att vistelsen utomhus ökas 

gradvis dag för dag. 

Förkultivering  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 12; 13:  Förkultivering av solros och pumpa, det nygrodda solrosfröet (till vänster) 

växer fortfarande av sin egen energi, medan pumpväxten (till höger)kan 

genom sina gröna groddblad starta fotosyntesen för sin tillväxt. 

Innan småplantorna tas ur sina krukor eller lådor för att omplanteras vattnas de alltid försiktigt 

och delas varsamt för att minska skadorna på rötterna. Småplantorna skolas nu om i nya 

tidningskrukor med vanlig planteringsjord och med lätt uppblandad näringsbalanserad 

kompost. 

Omplantering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 14; 15:  När småplantorna växer och det blir trångt i krukan så behöver de skolas 

om. Antingen omplanteras de i nya krukor var för sig eller så planteras 

de direkt ut i odlingslandet. 

Rötterna får inte böjas uppåt vid omplanteringen och växten ska vara i samma höjd som den 

tidigare varit i krukan. För att förhindra skador på rötterna kan man med hjälp av en pinne 
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göra ett tillräckligt stort hål i jorden och där i placera växten med rötterna i rätt position och 

djup. 

Vid soligt väder ska omplanteringen alltid ske tidigt på morgonen för att solvärmen inte 

ska skada eller torka ut den känsliga växten. Samma regel gäller vid omplanteringen till det 

slutliga planteringsstället. Har växten fler än tre stora blad bör alltid de största bladen knipsas 

bort för att undvika att växten torkar ut genom att vatten avdunstar via bladytan. De små 

växterna behöver regelbundet vattnas men får inte dränkas. Bevattningen görs tidigt på 

morgonen eller sent på eftermiddagen för att undvika brännskada pga. solens starka strålar. 

Sticklingar 

Ett alternativt och ett bra sätt att föröka en specifikt utvald växt är tekniken med att ta 

sticklingar. Många plantor som växer med förgrenade vedartade kvistar/grenar kan klippas i 

långa grenar och sättas i vatten. För att minska svamp- och bakterieutveckling som leder till 

förruttnelse av växten bör vattnet bytas ut ofta. Större delen av bladverket plockas bort för att 

undvika en växtstress och uttorkning. Grenar från mer robusta plantor (t.ex. vide) kan däremot 

planteras direkt i gödselfattig och fuktig jord (bäst i växthuset). En annan enkel 

sticklingsteknik är att man som hos tomater kan lägga ner en äldre gren på markytan och 

täcka över den med jord. Efter cirka en månad har det bildats rötter under jorden och grenen 

kan då klippas av från moderväxten. Omplanteringen av sticklingar med rötter görs på samma 

sätt som för övriga känsliga växter och allt överskott av stora blad plockas bort igen.  

Förökning med sticklingar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 16; 17:  Sticklingar ställs i vatten tills det har bildats smårötter (v). Därefter 

planteras sticklingen i en kruka och får utveckla sig till en ny liten buske (h). 

Delning 

Är växten buskformad och tillräckligt stor, så finns det oftast många sidoskott som redan har 

små rötter i jorden. Där kan man försiktigt dela sidoskotten från moderväxten och direkt 

omplantera dem. Här gäller också regeln att man tar bort stora blad, så att växten snabbt kan 

återhämta sig och under nästkommande vår med full växtkraft bilda nya blad och grenar. 

Omplantering av sidoskott görs helst under hösten och först under våren påbörjas en lätt 

gödsling. 
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Förökning genom sidoskott  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 18; 19:  Ett sidoskott av rabarbern delas försiktigt från moderväxten (v) och 

planteras i jord. Den växer sedan upp och bilda en ny rabarberplanta.  

Knölar/lökar 

Ett annat enkelt sätt att föröka växter på är att tillvara på knölar/lökar som vissa växter 

utvecklat under växtperioden. Under vintern lagras dessa torrt, svalt och helst i totalt 

mörkrum (t.ex. potatis). Vissa växter som dahlior lagras i sand som hålls fuktig. Under våren 

planteras knölarna/lökarna ut på respektive odlingsplats. 

Vegetativ förökning  

Den vegetativa förökningen som vid sticklingsteknik, förökning med knölar/lökar eller 

delning av sidoskott är den enda naturliga metod som garanterar bevarandet av den genetiska 

egenskapen hos plantan (en genetisk kopia, kloning). Detta kan inte helt garanteras med en 

egen ekologisk fröproduktion, där det alltid finns en risk för att pollen blandas från 

grannarnas odling eller från en annan närmiljö. 

Förökning genom en gren som täcks med jord  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 20, 21:  När en gren böjs ner på marken och täcks med jord så bildas nya smårötter på 

denna gren. Så småningom bildas också nya skott (v). När smårötterna är tillräkligt 

utvecklade, delas grenen med de nybildade skotten från moderplantan (h). 
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Ekologiska och glokala utmaningar 

Vilda växter och kulturväxter blir allt mer utrotningshotade. 

Att bevara gamla kulturväxter är främst beroende av vårt miljömedvetande, vår 

beredskap till aktiv handling, kunskap om naturen och brukning av jorden samt 

våra urvalskriterier i odlingen för att kunna garantera växternas överlevnad. 

Det är av största vikt att stödja och skydda utrotningshotade arter dels för att 

de representerar ett natur- och historiskt kulturarv och dels för att de 

representerar en naturlig genbank av mångtusenårig kvalitativ förädling. Då en 

odling planeras är det viktigt att vid urvalet av frön och växter ta hänsyn till 

följande kriterier som bland annat berör vilda växters och kulturväxters chans 

till överlevnad: 

- Insatser till egenproduktion och utbyte av lokalt anpassade ekologiska frön. 

- Integrering av certifierade ekologiska frön från andra områden med 

  liknande klimatförhållanden. 

- Att urvalet fokuseras på frön vars kvalitet främjar växtens robusthet och  

  konkurrenskraft. 

- Prioritering av frön som främjar plantans växtkvalitet och en god skörd  

  med hög näringshalt. 

- Urval av frön vars växter har en naturlig sjukdoms- och skadedjursresistens. 

Förutom ovanstående kriterier på lokal nivå, måste även kriterier utvecklas på 

nationell och internationell nivå för att skydda vårt lokala och globala kulturarv. 

En laglig förankring för ekologisk kulturväxtproduktion är också ett nödvändigt 

krav (jämför IFOAM`s initiativ och målsättning). 

Solidaritet, handlingsprogram och nätverksarbete med 
småbrukare 

Småbrukare och övriga odlingsintresserade behöver organisera sig och hitta 

konstruktiva alternativ till den ökade förlusten av kulturväxter (jämför SESAM-

initiativet). Ett av målen bör då vara att utveckla ett ”levande genbank”- 

program för att kunna skydda och vidare föröka utrotningshotade kultur- och 

viltväxter. Därmed menas ett internationellt organiserat samarbete för ett 

långsiktigt, ekologiskt odlingsprogram för alla hotade växter. 

Idag hotas traditionell kunskap om odlingstekniker och färdigheter i 

reproduktion av gamla växter. Initiativ till ett nätverksarbete med småbrukare 

för information, utbyte av kunskap och möjligheter till ett globalt stöd är av 

högsta prioritet. 

För många länder runt om i världen handlar detta inte bara om ett 

odlingsprogram för att rädda utrotningshotade växter och djur, utan det berör 

också grundläggande frågor som jordägande, fattigdomsbekämpning, 

självhushållning och marknadsproduktion; strukturer som på ett direkt sätt styr 

människors levnadsvillkor. 

 

<< 
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VÄXTHUS 

Det mest praktiska med ett växthus är nyttan med en förlängd växtsäsong 

och möjligheten att kunna odla fram nya kulturväxter från andra 

vegetationszoner. Många plantor från sydliga eller tropiska områden som 

slanggurka, tomat, paprika, etc. hinner växa och mogna i växthuset, vilket 

mestadels inte lyckas på friland under sommarperioden i de temperade 

(kallare) klimatzonerna. Fördelen med ett växthus är att genom en 

växtanpassad värmereglering kunna skydda känsliga småplantor från de 

utomhustemperaturer och miljöer som kan ge frost. Under den ljusfattiga 

årstiden skapas med särskilda UV-växtlampor ett gynnsamt konstgjort 

dagsljus för växten som underlättar fotosyntesen hos de förkultiverade 

småväxterna. Dessutom utgör ett växthus ett mycket viktigt bidrag när 

växthuset utöver ekologisk odling används till att bevara vissa 

utrotningshotade kultur- och viltväxter. 

”Växthus I”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Foto: Vårviks Gård/Malin Mellryd) 

Foto 22:  Enkelt växthus för grönsaksodling på Vårviks Gård (”växthus I”), här planteras 

olika arter av förkultiverade småplantor från växthus ”II” 
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Allmänt om växthus 

Ett växthus eller liknande odlingsrum skall om möjligt stå i öst-västlig riktning för att 

växterna optimalt ska kunna utnyttja den tidiga vårsolen. Växthuset ska vara ljust med stor 

fönsteryta och vindskyddat med en konstant temperatur på minst 15 
o
 C. Optimalt är det om 

växthuset står mot en husvägg eller stenmur som helst är svartmålad för att kunna fånga och 

behålla värmen.  

Växthuset kan användas till övervintring av växter eller för odling året runt. Beroende av 

årstid är växthusmiljön och hanteringen runt denna alltid olika. Under vintertid ska rummet 

vara tätt, uppvärmt och ljust. Under sommartid ska det vara ventilerat och delvis skuggat. 

Växthuset är en optimal miljö för förgroning och förlängning av skördetiden. Detta gäller 

speciellt för växter som kräver ett mer jämnare tempererat klimat.  

Material 

Hobbyväxthus med glas- eller plastfönster där det ska finnas tillgång till vatten. 

Arbetsredskap 

Handskar, spade, sekatör, liten grep, pinnar, snöre och arbetsbänk. 

”Växthus II”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Foto: Vårviks Gård/ Malin Mellryd) 

Foto 23:  Förkultivering i det lilla extra drivhuset i ”växthus II” på Vårviks Gård. Eftersom 

växthus ”II” är bra isolerat byggs för vintern ett litet extra drivhus inne i det stora 

växthuset. Detta hjälper till att spara energi för uppvärmning och känsliga 

fleråriga växter och nyplanterade småväxter skyddas under tidigt vår. 
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Odling i växthus eller liknande 

Växthuset är praktiskt för förgroning, omplantering (skolning) av småplantor och 

säsongsodling. För odling i ett växthus ska temperaturen vara minst 15 
o 

C men högst 25 
o 

C . 

Temperaturen ska inte variera för mycket mellan dag- och natt, detta är speciellt viktigt tidigt 

på våren. Därför kräver ett växthus dagligen tillsyn speciellt när det gäller temperatur, 

bevattning, luftning och skuggning. 

Växter som mest lämpar sig för att odlas i ett växthus är huvudsakligen tomat, gurka, 

äggplanta, aubergine och olika sorters blommor. Även i växthuset används ekologiska 

kriterier av samodling, blandodling och rotation för att undvika växtsjukdomar och 

insektangrepp. Ett växthus kan också vara en plats för människor som längtar efter varma 

soldagar, vila och rekreation.  

Ett billigt och enkelt alternativ till ett växthus är en drivbänk som består av en större 

trälåda med fönsterrutor av glas eller plast. För att få värme i drivbänken är det bra att den står 

på en hög av hästgödsel. Gödseln bryts ner av bakterier och under denna process frigörs 

lagom mycket värme för drivbänken. Läggs det ett skikt planteringsjord ovanpå gödseln i 

lådan så blir detta optimalt för odling av nyplanterade växter. Under den varmare årstiden kan 

man ta bort fönsterrutorna så att drivbänken kan användas som en planteringslåda. 

Silo för tidig förkultivering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24:  Tidig förkultivering i en gammal och lagom varm silo, utrustat med UV-konstljus. 

Här startas groningen för mycket tidiga växtarter med lång vegetationstid för att de 

ska hinna utvecklas och producera frön. 
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Ekologiska och glokala utmaningar 

Med enkla och lokalanpassade tekniker kan vi alla vara kreativa 

och delaktiga 

Ett växthus kan byggas mycket enkelt, behovsanpassat och helt av 

återvinningsmaterial som exempelvis av gamla glasfönster. Uppvärmningen kan 

enkelt regleras med en brand- och röksäker vedspis, där man också samtidigt kan 

sterilisera såjord och producera biokol.  

Ett växthus kan bistå med att bevara utrotningshotade växter 

från hela världen 

Klimatet i den nordiska klimatzonen kräver tekniskt praktiska lösningar för att 

kunna säkra odlingen med temperaturkänsliga växter. Här spelar växthuset, 

drivhuset, drivbänken, vinterträdgården, frötorkare, etc. en viktig roll för 

plantornas utveckling och överlevnad. Varje växthusodlare som målmedvetet 

ägnar sig åt ekologisk (frö) produktion av hotade och exotiska växter stödjer 

indirekt småbönder över hela världen. 

Frötorkare  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 25:  I den skyddande frötorkaren kan frukter och frön mogna på ett 
optimalt sätt och därigenom säkerställa ett större fröurval.[Se 
YouTube: Ekologiskt inriktad odling på Vårviks Gård - Ekologiska frön 
(Del 5)] 

 

<< 
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BEARBETNING AV JORDEN 

Lantbrukare runt om i världen odlar jorden utifrån sina lokala och framför allt 

traditionella kunskaper och erfarenheter. Hur jorden bearbetas och nyttjas är 

dessutom beroende av lokala klimatförhållanden, geologiska lägen, 

markbeskaffenhet och den biologiska mångfalden. De vanligaste traditionella 

metoderna för att bearbeta jorden är att elda (svedjebruk), plöja, vända jord, 

hacka jord och harva. 
I en ekologisk anpassad odling brukas jorden på ett naturligt sätt och där 

hör inte svedjebruksmetoden hemma. Näringstillförseln vid en ekologisk 

odling sker enbart via biologisk gödsling (exempelvis gröngödsel) eller genom 

heltäckande markkompostering (exempelvis halmströ).  

Odlingsmarkens bördighet är beroende av jordens naturliga beskaffenhet 

och människans olika odlingssystem. Bördigheten är i sin tur avgörande för 

hur fruktbart plantorna utvecklas. Konventionella lantbruksmetoder leder 

oftast till vinster på kort sikt genom en ökning av foder- och vegetabilisk 

matproduktion. Däremot blir jorden på långt sikt utarmad. Miljövänlig odling 

ger generellt inte lika stora vinster som den konventionella odlingen gör men 

är hållbar och gynnar naturens ekosystem till nytta för framtida generationer. 

Allmän beskrivning av jordens struktur och textur 

I det moderna jordbruket definieras odlingsland eller jord i åkermark som jordmån. Jordens 

struktur består av olika horisonter (se ordförklaring sidan 133). Under naturliga förhållanden 

råder det i de översta horisonterna vanligtvis en balans mellan luft (syre/koldioxid/kväve), 

organsikt material, smådjur, mikrober och jordarter (sand, lera, sten etc.).  

Jorden indelas i fyra horisonter/-lager 

O-horisonten (organisk zon, förna-lagret) bildas av grovt organiskt material från både växt- 

och djurriket (råhumus). Genom smådjurs och maskarnas aktiviteter finns i detta skikt grövre 

hålrum och gångar vilket gör jorden lucker och porös.  

A-horisonten (urlakningszon, matjords-lagret) präglas av ett jordskikt rikt på 

näringsämnen. Beroende på tillgången av råhumus, regnvatten och med hjälp från smådjur, 

mikroorganismer och svampar i jorden blandas och binds jordens näringsämnen på ett 

naturligt sätt. En sådan välfungerande nerbrytningsprocess skapar ett stabilt lager av humus 

(mull), som i sin tur är matjord för växter och indirekt för djur. Genom en ensidig eller dålig 

skötsel (exempelvis övergödsling) kan denna balans rubbas och jordskiktet utlakas på viktiga 

näringsämnen.  
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O-horisont                     O-lager 

 (organogen     Humus/strö (mull) 
 ythorisont)      

A-horisont                     A-lager    

  (urlaknings-      Matjord / brunjord           Matjord/brunjord 
 horisont)                             
 

B-horisont                     B-lager    

 (anriknings-                      Alvjord     
 horisont)                             

                                 
 

C-horisont                     C-lager    

 (erodierad                         Mineralsten/berg 
 bergrund)                             
                               

Bergrund         

 (opåverkad                              
 moders-                              
 material)                             
                                

Profil av olika jordhorisonter/-lager i kallare klimatzoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7:  Profilen visar hur jordhorisonter (jordlager) är uppbyggda i kallare klimatzoner 

(tempererade zoner). Odlingsjordens kvalitet är beroende av en ständig 

pågående blandning av döda växtrester, smådjur och fina mineraliska 

partiklar/ämnen. 

B-horisonten (anrikningszon, alv-lagret) består av en sammansättning av mineralämnen 

och organiska substanser som urlakats från den övre A-horisonten (I den konventionella 

odlingen packas alvlagret med tunga lantbruksmaskiner direkt under plogsulan. Lerhaltig 

mark packas då hårt och blir så gott som vattentät, jordlagret bli därmed oftast surt och 

förhindrar rötternas utveckling neråt). 

C-horisonten (modersmaterial d.v.s. opåverkad jord) utgör det mineraliska lagret där 

söndervittring av den ursprungliga bergstenen sker dels genom en mycket långsam 

evolutionsbetingad geologisk förändringsprocess som exempelvis istidens påverkan och dels 

på grund av jordskorpans rörelser av de olika tektoniska plattorna oftast med följd av 

jordbävning, vulkanutbrott och landhöjning. 

Faktorer som påverkar matjordens kvalitet 

Jordmånens översta näringsrika skikt kan variera från några centimeter upp till flera meters 

djup. Tjockleken på detta skikt beror på många olika samverkande faktorer som exempelvis 

typ och ålder av jordgrund, klimatförhållande, jordtäckande vegetation, mängden av organiskt 
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material, jordens mikroliv samt påverkan från djur och människor. 

En matjord (till exempel brun- och svartjord) av bra kvalitet är fuktig, porös och lucker. 

Den är mörkfärgad på grund av förmultnat organiskt material samt luktar lika bra som färsk 

skogsjord.  

Material för odling 

Tillgång till vatten, kompostjord, flis, sågspån, gräsklipp, slam från damm eller bäck, sand, 

matjord, gammal kompost, organiskt material av växter och grenar, biokol etc. 

Arbetsredskap 

Grep, stor och liten spade, klohacka, kratta och en liten skottkärra. 

Jordkvalitén styr plantornas växtkraft 

Alla växter är beroende av en bra jordkvalitet för att kunna utvecklas på ett optimalt sätt. 

Vissa växter lyckas att anpassa sig till extrema jordförhållanden i naturen, i myrmark, 

vattenmark, pH-sur barrskogsmark, etc. 

I en jordmåns översta del (exempelvis brunjord som var ursprunglig mark av lövträdsskog) 

finns mikrober, svampar, bakterier och smådjur som hjälper till att bryta ner, binda och 

frigöra olika näringsämnen till växtrötterna. I en bra odlingsjord måste detta ske i en 

balanserad kretsloppsprocess av gödsling, förmultning, näringstillgång och näringsupptag.  

Mikroorganismer i jorden är beroende av bland annat syretillgång, därför behöver jorden 

vara uppluckrad. Detta arbete sköts utmärkt av daggmaskar (Lumbricus). Samtidigt äter 

daggmaskarna organiskt material och jord och deras avföring blir till gödsel. Daggmaskens 

närvaro i odlingslandet är en viktig indikator på en bra jordkvalitet och ersätter till stor del en 

maskinell jordbearbetning. 

Med ekologiska odlingsmetoder är det möjligt att förbättra näringsfattig jord till en bra 

jordkvalitet och därmed stabilisera växtproduktionen i odlingsmarken.  

Eldning (svedjebruk) 

Den vanligaste traditionella metoden för att bereda jorden är i många länder fortfarande 

svedjebruk som innebär att vegetationen i odlingslandet eldas upp. Jorden blir då snabbt fri 

från oönskad vegetation, askan blir till ett tillräckligt näringstillskott för första odlingsfasen 

och höjer i jorden på kort sikt pH-värdet.  

Svedjebruk kan på längre sikt och i större skala orsaka stora skador i naturen (speciellt i 

tropiska områden, men det finns olika åsikter om svedjebruk i kallare klimat). Röken från 

svedjebruket är en miljöfarlig luftförorening. Viktiga djur och småkryp samt värdefulla växter 

eldas upp. Det viktiga kvävet som är organiskt bundet i växternas biomassa försvinner ut i 

luften och resten av den näringsrika askan spolas lätt bort av regnet. Jorden blir då 

näringsfattig och inte brukbar för odling under en lång tid. 

Plöjning 

Plöjning är en gammal form av att bruka samma åkerareal över generationer. Ursprungligen 
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drogs den enkla plogen av människan eller djur (exempelvis oxen). Därigenom vändes jorden 

och redan då påverkades jordens mikroliv på ett ogynnsamt sätt. I modern tid används istället 

kraftfulla maskiner som till exempel stora tunga traktorer. Den maskinella plöjningen av stora 

åkerarealer är idag den huvudsakliga orsaken till odling av enstaka grödor (monokultur). Vid 

en sådan odling påverkas alltid humusbildningen i brunjorden på ett negativt sätt. Efter 

skörden blir då marken i det översta skiktet (ca 50 cm av plogdjupet) näringsfattigt och oftast 

hårt packat. Inför en ny odlingsperiod krävs då alltid en maskinell intensiv gödsling och 

uppluckring av jorden. 

Vändning av jorden 

I ett mindre odlingsland vänds jorden oftast manuellt med en grep eller spade. Mest används 

små maskiner som jordfräs och detta är inte heller är fördelaktigt. Småkryp och maskar 

riskerar att hackas i småbitar. Om jordbearbetningen görs under våren kommer det nyttiga 

mikroklimatet i jorden att under en tidsperiod förstöras.  

Användning av trädgårdshacka 

Hackan används huvudsakligen i mindre trädgårdsland för att rensa oönskade viltväxter och 

för att luckra upp jorden. 

Harvning 

Med denna teknik jämnas nyplöjd mark ut eller tidigare plöjd mark luckras upp. Denna metod 

är utifrån en maskinell insats mer skonsam för jordens mikroliv än både plöjning och 

fräsning. 

Bultning 

Vissa lantbrukare använder bultpress för att platta till den nyplöjda marken så att det inte 

bildas stora luftfickor (detta för att undvika uttorkning). Denna metod har stora nackdelar då 

t.ex. jordens översta lager kan bli mycket hård och hindra syretillgång för mikrolivet i jorden. 

Uppluckring av jorden 

Ett ekologiskt sätt att bearbeta jorden för uppluckring är att bara använda en grep och sticka 

djupa hål i marken. Jordens mikroorganismer får då en bättre syretillförsel och därmed ökad 

aktivitet. Därigenom förbättras jordkvaliteten för växterna på ett naturligt sätt.  

Marktäckning 

Marktäckning med organiskt material som exempelvis flis av lövväxter, sågspån, miljövänlig 

kartong/papper, löv, kompostjord eller gräsklipp gynnar den ekologiska jordstrukturen 

(näringskretsloppet). Mikrober, småkryp och daggmaskar blandar den gamla jorden med det 

nya organiska materialet vilket luckrar upp och främjar fuktigheten, temperaturen, 

humusbildningen i brunjorden (matjorden) och hämnar effektivt frögroning av oönskat gräs 

och vilda växter. Nackdelen med täckodling är att den kan gynna en oönskad snigelförökning 

och kvickrotspridning. Frigående ankor är det mest effektiva sättet att på en naturlig väg 

förhindra sniglars förökning. Hela odlingen kan inhägnas med ett enkelt staket så att ankorna 
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under dagen kan söka efter sniglar. Kvickrot måste kvävas med täckmaterial eller noggrant 

plockas bort med en hacka. Växtrester och rötter från årets skörd lämnas alltid kvar i 

odlingslandet. 

Marktäckningsmoduler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 26 27:  Exempel på marktäckning: en markduk täcks med ca 20 cm tjockt strö- och 

gödselmaterial; olika moduler med tät plantering av växtarter som gynnar 

jordförbättringen och som förhindrar tillväxt av oönskade vildväxter. [Se YouTube: 

Ekologiskt inriktad odling på Vårviks Gård: Täckodling (Del 6)] 

En näringsrik humusbildning i brunjorden bildas genom en effektiv blandning av jord och 

nedbrutna organiska substanser och är beroende av olika levande organismer som exempelvis 

möss, småkryp, insekter, daggmaskar, svampar, aeroba (syreberoende) och anaeroba 

(syreoberoende) bakterier. Daggmasken är den viktigaste huvudaktören i jordens ekosystem 

och den producerar med sin avföring föda för växterna. Genom sina grävda vertikala och 

horisontella gångar bidrar daggmasken till en naturlig dränering och marken får syretillförsel 

djupt ner i jorden. Därmed gynnas symbiosen mellan nyttiga svampar och växtrötter 

(mykorrhiza), som också har stor betydelse för växternas utveckling. I Sverige finns ca 14 

olika arter av daggmaskar som exempelvis stor daggmask (Lumbricus terrestris), 

lövdaggmask (Lumbricus festivus), och stor lövdaggmask (Lumbricus rubellus). 

På en hektar åkermark med täckodling kan det finnas upp till en miljon daggmaskar och 

deras omfattande jordaktivitet kan aldrig ersättas med någon jämförbar maskinell insats! 

Några humusbildande organismer i brunjordens ekosystem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 8:  Aktiva organismer som bildar humus på och under marken 

Småringmask 

Daggmask 

Tvestjärt Gråsugga Skalbagge Fluglarv 

Hoppstjärt 

Tusenfoting Kvalster 

Svampar och 

bakterier 
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Ekologiska och glokala utmaningar 

Jordens naturliga form och kvalitet 

I naturen finns olika jordkvaliteter med skilda mineralsammansättningar som 

ursprungligen formades genom erosionsprocesser långt tillbaka i tiden. Växter och 

djur runt om i världen har i alla tider på ett genialt sätt lyckats anpassa sig till 

dessa skilda geologiska förutsättningar och lokala områden (biomer). Historiska 

urskogar på alla kontinenter har skapat ett komplicerat system av ett ekologiskt 

kretslopp. Den biologiska livscykeln präglas av en kontinuerlig nerbrytning av 

döda växt- och djurvävnader med ett återskapande av nytt liv vilket i sin tur 

förbättrar luften, vattnet och jorden. 

Jorden i en barrskog har genom nedfall av barr ett lågt pH värde (podsol). Den 

är sur och saknar därför mycket av det viktiga mikrolivet i det översta jordskiktet, 

som kallas mår. I en lövskog däremot bildas ett näringsrikt humusskikt med ett 

rikligt klimat av mikro- och andra organismer. Deras aktivitet är en förutsättning 

för en brunjordsbildning av hög matjordskvalitet. I kallare klimat kan 

humusskiktet vara upp till en meters djup medan i ett tropiskt klimat endast till 

omkring 10 cm djup.  

Människan börjar bruka jorden 

Så länge människan levde som nomad, samlare eller jägare följde hon efter 

djurens vandringar eller växternas årstidsbetingade blomning och skördetid. Då 

var bearbetning av jorden och odling inte nödvändigt för att garantera en föda för 

överlevnad. 

För ca 10 000 år sedan då människan blev bofast började hon att bruka jorden 

för odling oftast kombinerat med djurhållning. Människan blev då beroende av 

tillgången till frön av bra kvalitet samt tillgång till bra jord. Från början 

koncentrerades odlingen mest till översvämmat fruktbart land nära stora floder. I 

och med utvecklingen av tekniska hjälpmedel (till exempel enkla 

bevattningsmetoder) och svedjebruk kunde andra landområden också utnyttjas. 

Människors storskaliga jordbruk hotar natur och liv  

Genom användning av svedjebruk omskapades mycket av de kontinentala 

urskogarna till åker- och betesmarker. Människans ingripande i naturen har 

drastiskt påverkat skogarnas funktion att skydda och bevara jord, biomassa och 

klimat. Betesmark samt stora ytor av åkermark, monokulturodling, pesticid- och 

konstgödselanvändning hotar idag den naturliga vegetationen men också djurriket 

och människan själv. Konsekvenserna av skogsavverkning är särskilt förödande i 

tropiska länder där marken snabbt förvandlas till ofruktbar jord, vilket i sin tur 

medför att det globala klimatet påverkas på ett ogynnsamt sätt. Liv hotas som t.ex. 

inhemska växt- och djurarter och tvingar oftast kulturfolk att flytta och söka ny 

odlingsmark. Dessa miljöflyktingar hamnar inte sällan i oönskade landkonflikter 

som till och med kan urarta i krig mellan olika etniska lokalgrupper. 

 

<< 
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GÖDSEL 

I naturens ekosystem bildas på naturligt sätt olika slags växtnäring. I 

atmosfären finns koldioxid som är en gasformig viktig näring för växter. 

Geologiska förändringsprocesser sker ständigt och under en lång tidsperiod 

med erodering av berg, lava och sten från jordskorpan. Så blir av olika 

bergarter så småningom små kornformiga mineraler (oorganiska ämnen) i 

form av gyttja och dy, som via vattendrag transporteras långa sträckor. Med 

vinden kan också mineralhaltiga små dammpartiklar förflyttas över stora 

landytor och till och med över havet som efter ett vulkanutbrott där askan 

sprids långväga. Bäckar och andra vattendrag forslar även med sig rester av 

döda växter och djur (organiska ämnen). Genom sådana naturliga geologiska 

och ekologiska processer transporteras och cirkulerar fasta, vattenlösliga och 

luftburna näringsämnen runt hela jordklotet. Därmed gynnas främst växterna 

men indirekt också djurens och människans näringsbehov, tillväxt och 

existens. Djurspill, dynga, kompost och biogödsel är naturgödsel för eko-

bondens lantbruk och utgör ett viktigt stöd för allt levande på jorden.  

Allmän beskrivning om gödsel 

Gödsel är växtnäring som plantorna behöver för sin tillväxt och kan jämföras med 

människans näringsbehov av proteiner, vitaminer, kolhydrater, fetter och olika mineraler. 

Kompostgödsel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 28:  Kompostgödsel på Vårviks Gård, en färdigbränd (mogen) kompost som är 

starkt koncentrerad med olika näringsämnen. För växtgödsling måste den 

nya komposten spädas ut med vanlig näringsfattig jord eller mullmaterial. 
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Material: 

Alla förmultnade substanser av döda organismer (exempelvis av flora och fauna), djurspill, 

jordens egna näringssalter och i vatten upplösta mineraler.  

Arbetsredskap: 

Skottkärra, grep, vattenkanna, baljor och kompostlåda.  

Vilka är de viktigaste näringsämnena för växterna? 

Kväve (N), fosfor (P), kalium (K) är de näringsämnen som växterna mest behöver. Sedan 

finns det många andra näringsämnen som behövs i små mängder för plantornas tillväxt som 

exempelvis magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S), järn (Fe), molybden (Mo). 

Kväve (N) 

För att plantorna ska bli starka och kraftiga behöver de ta upp tillräckligt med kväve som ger 

växterna, särskilt bladen, en djupgrön färg. Blir växterna gulfärgade är det ett tecken på att det 

fattas kväve eller att de fått alldeles för mycket. (Kväve i lagom mängd gynnar allt jordliv. 

Kvävegödsel som ammonium, nitratkväve och delvis också ureakväve är dem vanligaste 

tillgängliga konstgödseln i handeln). 

Fosfor (P) 

För växternas resistensförmåga och hälsa behövs fosfor. Om fosfor fattas blir bladet 

rödaktigt, ett tecken på att plantan behöver gödslas (Fosfor gynnar och stabiliserar jordens 

struktur och humus). 

Kalium (K) 

Detta näringsämne är viktigt för att utveckla robusta och kraftiga växter, särskilt rotdelarna 

som hos potatis och andra rotfrukter (Kalium är ett näringsämne som alltid måste stå i rätt 

balans till kalcium (Ca) i jorden. Är koncentrationen av kalium högre än kalcium påverkas 

jordstrukturen och plantornas växtlighet negativt). 

Olika typer av gödsel 

Växtbaserad gödsel: 

  Gröngödsel (alla gröna växter, t ex gräs) 

  Ärt- eller baljväxter (Fabaceae/Leguminosae) 

  Flytgödsel av t.ex. nässlor och olika kryddor som används i te-liknande 

 koncentrat av en vattenblandning 

Djurgödsel (dynga): 

  Kogödsel 
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  Hästgödsel 

  Hönsgödsel 

  etc. 

Organisk naturgödsel:  

  Svart-/matjord (kompost), humus (matjord från skogen eller torv), sågspån och 

  biokol. 

Biogödsel: 

  Kompost, rötningsmassa från biogasanläggningar, benmjöl. 

Mineralisk naturgödsel: 

  Stenmineraler (t ex kalcium/kalk). 

Konst- och handelsgödsel: 

 All mineralgödsel som är syntetiskt/industriellt framställt. 

Baljväxter är en utmärkt bra gödsel som binder kväve från luften 

Baljväxter är unika i naturen eftersom de lever i symbios med kvävebindande bakterier som 

finns i småknölarna på plantans rötter och som kan ta upp kväve direkt från luften. 

Baljväxterna sköter därmed sin egen kväveförsörjning och reagerar mycket känsligt redan vid 

små mängder kvävegödsel. Dessa kväveanrikade växter är utmärkt bra gödsel i en ekologisk 

odling. 

Gröngödsel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 29, 30:  Gröngödsel på Vårviks Gård med klippt gräs (v).Vanlig gräsklipp blandat med nyslagen 

vallört används som täckning och för kväverik gröngödsling (h). 
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FÖREKOMST OCH KVALITÉ AV HUVUDNÄRINGSÄMNEN I OLIKA GÖDSEL: 

DJURGÖDSEL N1 P1 K1 Användning 
Ko + + + Bra att blanda med sågspån och sprättat på jorden 

Häst/Åsna + + + Bra för drivbänk (håller värmen bra) 

Får/Get + + + Bra blandat med sågspån och sprättat på jorden 

Kanin + + + Bra blandat med sågspån och sprättat på jorden 

Höns (fågel) +++ ++ + Aldrig i kompost, mycket starkt kvävekoncentrat 

Hund/katt ++ ++ ++ För blommor, inte för grönsaker (hygienrisk) 

Gris ++ ++ ++ Bra att använda i biogasanläggning, annars risk för 
parasitsmitta hos människor (hygienrisk) 

VÄXTGÖDSEL N P K  

Brännässelgödsel ++ + + Bra ”startgödsel” till alla småplantor, späds ut som 
svagt färgat te vid användning 

Baljväxter (klöver 
ärtor, bönor, lusern) 

++ ++ + Gröngödsel, bra att blanda i eller sprätta på jorden 

Halmgödsel -- + + Bra att luckra upp jorden med 

Gröngödsel + + + Bra till de flesta växter 

Gräsklipp + + + Bra till att ytkompostera 

Löv (+) + + Bra till täckning eller att blanda i kompost 

Sågspån -- -- + Bra täckmaterial, ett tunt skikt ca 5 cm.Bör blandas 
med organiskt material, t.ex. gräsklipp för att få rätt 
kol/kväve förhållande (C/N kvot) 

ORGANISK GÖDSEL 

(ORG. MAT., HUMUS) 
N P K 

 

Hornmjöl +++ -- -- Blandas i kompost. Långsam nedbrytning 

Kompost (matjord) ++ ++ ++ Bra för drivbänk, potatislåda och odlingsland 

Svartjord från skogen 
(humus)  

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
Bra till blomkrukor, drivbänk odlingsland 

Torv -- + + Täck- och uppluckringsmaterial 

Urin +++ -- -- Mycket koncentrerat kväve, mäste spädas ut 

Exkrementer + ++ ++ Bra, men obehandlat finns det stor hygienrisk 

Avloppslam ++ +++ ++ Kan vara mycket farligt på grund av koncentrerade 
gifter/kemikalier från hushållet 

Biogödsel 
(rötslam) 

++ ++ ++ Bra för alla växter, men kan ha höga halter av giftiga 
kemikalier (utvinns från biogasprocess) 

Biodynamisk gödsel +++ +++ +++ Baseras på antroposofernas kunskaper 

Biokol -- + + Håller fuktigheten, binder näringsämnen, 
långtidsgödsel, gynnar mikroorganismer i jorden    

MINERALISK GÖDSEL N P K  

Aska  ++ ++ Speciell bra för baljväxter (små mängder aska från 
miljöcertiferad ved, annars fara för farliga ämnen) 

Stenmineraler (kalk) -- ++ ++ Motsvarar aska 

KONSTGÖDSEL N P K  

Korngödsel ++ ++ ++ Lätt vattenlösligt och är starkt koncentrerad. Risk för 
övergödning och utlakning via regn  

Flytande gödsel ++ ++ ++ Samma effekt som ovan. Risk för att få för hög 
koncentration till rötterna 

                                                           

1 )  De tecken + / - står för mängden och kvalitet 

Tabell: 1 

Tabell 
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Vad är en kol/kväve kvot 

För att bilda en bra humus eller kompost behövs en balans mellan kol (C) och kväve (N). En 

optimal C/N kvot är 20–30 andelar kol : 1 andel kväve. Exempel: På ca 20 andelar kolämne 

behövs det 1 andel av kväve för att få en bra C/N kvot i komposten. I sågspån finns ungefär 

500 andelar kol på 1 andel kväve, därför måste man blanda in kväve från t ex kväverik gödsel 

av brännässlor, köksavfall eller urin för att få i gång komposteringen. Är kvävehalten för hög 

så luktar det illa i komposten. Detta kan neutraliseras med en bra blandning av kolrikt 

material som biokol, sågspån eller små pappersremsor.  

Djurgödsel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Foto 31, 32:  Hönsgödsel blandat med och halm.     Blandgödsel från får, häst och halm. 

Gödsel från komposten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 33:  Varm- och kallkompost för kompostgödsel. Varmkomposten förvaras i en råttsäker 
metallbehållare (köksavfall). Kallkomposten består av strö, löv och kvistar 
(trädgårdsavfall). 
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Ekologiska och glokala utmaningar 

Näringsämnenas värde i ett ekologisk välfungerande ekosystem 

I det ekologiska ”kretsloppet” uppvisar naturen en global samt lokalt anpassad 

växelverkan. I ett komplext näringsflöde är växter och djur starkt beroende av 

varandra och därför är det viktigt på vilket sätt näring tillförs, -omvandlas och -

fixeras i växter och djur. För växternas existens är det särskilt avgörande hur 

samspelet fungerar mellan de fysiska, kemiska och biologiska 

omvandlingsprocesserna av näringsämnen från jorden, vattnet, luftbundet 

koldioxid och organisk material. 

Naturgödselns betydelse 

Eftersom allt liv är beroende av olika slags näringsämnen, så blir tillgång, 

hantering och återvinning av gödsel en livsavgörande faktor för både natur och 

människor. Näringsämnena är nämligen drivkraften i naturens alla små livscykler 

för växter och djur som tillsammans bildar ett större nätverk i det stora ekologiska 

kretsloppssystemet.  

Gödselhantering är en avgörande faktor för en ekologisk hållbar 

progress 

Genom det moderna storskaliga lantbruket förstörs jordens naturliga struktur på 

ett omfattande sätt. Handelsgödsel (konst- eller mineralgödsel) som framställs 

med modern teknik och artificiella kemikalier från storindustrin är för naturens 

eko-kretsloppsystem starkt belastande. Slöseri, okunskap och ekonomiska 

vinstintressen i samband med konstgödsling är generellt ett stort hot för framtida 

utmaningar i hur man måste hantera resurser på ett bärkraftigt sätt. Exempelvis 

vid kraftig nederbörd spolas vattenlöslig konstgödsel ut i vattendragen, med en 

övergödsling av sjöar och floder som följd (ett växande problem i tropikerna). Det 

krävs mycket arbete för att kunna återställa det ursprungliga naturliga kretsloppet 

med näringsämnen i ett tidigare fungerande ekosystem. 

Det svenska jordbrukets regelverk i fråga om övergödsling 

För att undvika övergödsling i vattendrag finns det i Sverige ett förbud att lägga ut 

stallgödsel fritt på åkern under perioden december till mars. Anledningen till detta 

är att under den kalla årstiden kan inga närsalter fixeras vare sig i jorden eller i 

mikroorganismer. De flesta näringsämnena från stallgödseln skulle därmed 

tillsammans med smältvattnet hamna direkt i bäckar, älvar och slutligen i havet. 

 

<< 
 



Kompost           [Skriv text    ] Kompost 

33 

KOMPOST 

Med ordet kompost menas bokstavligen att sammansätta vilket betyder att 

man noggrant blandar biologiskt avfall från hushållet eller odlingen. I 

komposten bryts alla biologiska restprodukter ner till näringsämnen, 

koldioxid och vatten, som på nytt blir tillgängliga för växterna. Detta sker 

genom en biokemisk ”förbränning” av exempelvis köks- eller trädgårdsavfall 

med hjälp av bakterier.  

De aktiva mikro- och småorganismerna i komposten har ett stort behov av 

tillgång till syre (aerob miljö) som exempelvis de betydelsefulla aeroba 

kompostbakterierna. Är komposten för tätt packat och utan luftkanaler till 

kompostens inre kärna uppstår syrebrist (anaerob miljö) vilket gör att de 

anaeroba bakterierna bli aktiva. En rötningsprocess kommer igång där gaser 

kan bildas som också är ogynnsamma för miljön. Komposten börjar då lukta 

illa.  

Mikroorganismer och smådjur stimulerar nedbrytningsprocessen av 

komposten i vilket det bildas solida humuspartiklar som är en essentiell 

näringsbas för allt liv i och ovanpå jorden. I det ekologiska kretsloppet har 

kompostens nedbrutna organiska material en stor betydelse för förbättring 

av markens jordkvalitet och för växternas tillväxtkapacitet. 

Finns det myror i komposten är det ett tydligt tecken på att den är 

uttorkad. Detta avhjälps med försiktigt vattning direkt i komposten. I 

närheten av en kompost finns det ofta igelkottar, kopparormar och fåglar. De 

hjälper till i kontrollen av sniglar och andra små- och krypdjur. 

Redskap 

Råttsäker kompostlåda, grepp, skottskärra, sågspån, mm. 

Material 

Biologiska restprodukter (organisk substans) från odlingen (till exempel växtrester) och från 

hushållet (till exempel matavfall).  

Beskrivning av olika kompostmodeller 

Naturlig kompost- eller rishög 

En bra kompost byggs upp nedifrån av grovt material som exempelvis kvistar, pinnar och 

grenar. Sedan läggs flera lager med gräsklipp, löv, trädgårdsavfall och eventuell ett tunt lager 
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jord ovanpå. Medhjälpare i komposten är först och främst daggmasken och smådjur som 

tusenfoting, gråsugga, tvestjärt och många andra krypdjur (naturens arbetare). Dessutom finns 

andra organismer som exempelvis svampar och mikroorganismer (betydelsefulla 

kompostanpassade bakterier) som hjälper till att bryta ner det blandade kompostmaterialet. 

Alla dessa organismer och mikroorganismer behöver syre när de är aktiva och därför 

behövs en bra ventilation genom lufthål i komposten. En bra ventilation minskar också risken 

för en rötningsprocess med illaluktande och delvis farliga gaser från komposthögen. 

Varmkompost 

Komposten som anläggs i en behållare med ett råttsäkert nät runt om kräver periodvis mycket 

tillsyn och skötsel. I det inre kompostlagret (i mitten) av en större kompostbehållare (ca 1 m
3
 

volymkapacitet) kan det uppstå temperaturer upp till 60 
o 

C värme. Det är huvudsakligen 

bakterierna som avsöndrar värme i nedbrytningsprocessen av det biologiska avfallet. Detta 

har stort betydelse för människans hälsa då andra farliga bakterier och mikroorganismer i 

komposten dör vid höga temperaturer. Komposteringsprocessen sker där också mycket 

snabbt. I det yttre kompostlagret är det betydligt kallare och då kan det vara runt 25 
o 

C varmt. 

I denna miljö trivs kompostmasken och andra krypdjur bäst. Av hygieniska skäl placeras 

alltid färskt köksavfall mitt i kompostens kärna där bakterierna är som mest aktiva. För att 

undvika syrebrist är det bra att man med en pinne skapar flera lufthål till kompostens kärna. 

Luktar en kompost illa (ammoniak- och svavellukt) är det ett tecken på en dålig kol/kväve-

kvot. Då behöver man höja andelen kol i komposten, vilket kan göras genom att blanda i små 

mängder av sågspån eller söndersmulat biokol. Om nerbrytningen i komposteringsprocessen 

avstannar under en längre tid beror det oftast på att kompostens massa är för torr eller att det 

saknas kväverika avfallsrester.  

Värmeutveckling i varmkompsten  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 11:  I varmkomposten kan bakterierna alstra mycket värme. Luftkanaler underlättar att 
syre når bakterierna i kompostens kärna. 

Hög 

temperatur, 

upp till ca 60 o C 

Syre in 

Värme ut 

 

 

 

 

  

 

 

Syre in 

Värme ut 

 

 

 

 

  

 

 

Syre in (luftkanal) 
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Nedbrytningen i en varmkompost kan vara färdig inom bara några månader. (Obs: i denna 

varma komposteringsprocess kan det bildas dels farlig biogas och dels tillväxt av hälsofarliga 

svampsporer). 

Komposteringsbehållaren behöver rensas en gång per år. Vid tömningen sparas det översta 

färska skiktet och ett äldre skikt för att påskynda den nya komposteringsprocessen. Läggs 

sparat material tillbaka i den tömda lådan så fungerar detta som en startpunkt till att bakterier 

och svampar utvecklas igen och därmed gynnas en ny komposteringsprocess. Den optimala 

tidpunkten för tömning av komposten är sent på hösten, då är nedbrytningsprocessen ofta 

reducerad på grund av kallare klimat. Under kalla vinterperioder kan nedbrytningsprocessen 

tidvis helt avstanna om massan i varmkomposten är för liten. 

Vad är kompostens beståndsdelar? 

Det organiska avfallet som vi använder i komposten består till största del av kolhydrater som 

är en sammansättning av kol, väte och syre. Kohlhydrater bildas av fetter, socker, stärkelse 

och cellulosa som människor liksom mikroorganismer behöver för sin energitillförsel. 

Proteiner som finns i köksavfallet består förutom av kol, väte och syre även av kväve, fosfor 

och svavel. I komposten är blandningen av köksavfallet mycket avgörande för hur de nyttiga 

bakterierna kan bryta ned det organiska materialet. 

Beroende på kompostens ingredienser kan den mogna kompostjorden vara för starkt 

näringskoncentrerad för späda växter. Därför är det alltid viktigt att blanda en färdig 

kompostjord med vanlig näringsfattig jord eller sand, när den skall användas i odlingssyfte. 

Man använder den nya förmultnade matjorden i drivbänkar, odlingsland, grönsaksland, 

potatislådor, blomland, krukor mm. Kompostens matjord har generellt alla näringsämnen som 

en växt behöver. 

Kallkompost 

Här handlar det om en kompostering där temperaturen är mycket lägre än i en varmkompost. 

Denna kompost består nästan enbart av trädgårdsavfall som exempelvis grenar, gräsklipp eller 

lövmaterial. Oftast finns det därför i en kallkompost brist på kväve och allt för stora lufthåll i 

komposthögen. Komposteringen sker då långsamt under ca 9 - 12 månader. I kallkomposten 

är det daggmaskar istället för bakterier som är mest aktiva i nedbrytningsprocessen.  

Kombinationen av varmkompost och kallkompost 

En kombination av kall- och varmkompost är en kompostmodell som har visat sig vara 

mycket effektiv i praktiken. Runt varmkomposten byggs en enkel och låg låda för 

kallkompostens organiska material. Daggmaskar och krypdjur som huvudsakligen befinner 

sig i varmkompostens yttre skikt kan röra sig fram och tillbaka mellan kallkomposten och 

varmkomposten. Temperaturen i varmkomposten förlänger daggmaskars och småorganismers 

aktivitet till långt in på vintern. 
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Vårvikgårds varm- och kallkompostmodell 

 

Foto 34:  En gammaldags kompostmodell med en råttsäker behållare i mitten för köksavfall. 

[Se YouTube: Ekologiskt inriktad odling på Vårviks Gård - Kompost (Del 8)] 

För att undvika smittorisk på grund av råttor eller fåglar i komposten läggs det färska 

köksavfallet i en finmaskig nätbehållare med lock, som är placerad i mitten av komposten. 

OBS: Kasta aldrig burkar, plast, glas eller miljöfarligt avfall i komposten (som bland annat 

batterier, gamla färgrester, cigarettfimpar eller icke kravmärkta fruktskal). 

Marktäckning (ytkompostering) 

Marktäckning är en kompostmodell där alla växtrester som till exempel löv, gräsklipp och 

sågspån läggs ovanpå jorden i själva grönsakslandet och runt odlingar. Marktäckning har 

samma effekt som kallkomposten, dvs. svampangrep och frögroning av besvärligt viltgräs 

(ogräs) förhindras i detta fuktiga organiska skikt. Nedbrytningen går mycket långsamt och ta 

ca 3 - 6 månader, beroende på hur ofta man gödslar med kväverik gödsel. Marktäckningen 

gynnar humusbildningen genom maskars och andra krypdjurs aktivitet och ökar därmed också 

luftventileringen i jorden. 
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Marktäckning (ytkompostering) i trädgårdslandet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 35:  Marktäckning under våren. Foto 36:  Marktäckning under växtfasen. 

Med ungefär ett 10 cm tjockt lager ovanpå jorden bibehålls fuktigheten och marken håller sig 

därmed tillräckligt uppluckrad. I detta jordskyddade skikt trivs också daggmaskerna. Genom 

att bilda underjordiska gångar bidrar de till en vidare uppluckring av jorden. Nätverk av 

kanaler och hålrum skapas som ökar syretillgången för växternas rötter och övriga 

organismers aktivitet i jorden. 

Kompostlåda med dyngmaskar 

Den speciella dyngmasken (Eisenia Foetida) som tillhör familjen daggmask trivs särskilt bra i 

komposten och hjälper till att påskynda komposteringen. Den livnär sig av fuktigt organiskt 

material och är på så sätt mycket lämplig för all kompost med köksavfall. En kompostmask 

äter ca 0,5 - 1 gram köksavfall per dag. 

Daggmaskens avföring bidrar till en särskilt bra komposthumus, som ger den bästa kvalitén 

av matjord för alla växter.  

Kompostmaskar i varmkomposten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 37:  Kompostmaskar trivs i näringsrikt, organiskt material 
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Ekologiska och glokala utmaningar 

Komposteringen: "dött material bli till nytt liv" 

Nedbrytningen av organiskt material i en kompost kan efterlikna vad som normalt 

sker i olika miljöer i naturen. Under träden, i skogen bildas svartjord/matjord när löv 

och kvistar och annat organiskt dött material faller ner på marken och komposteras 

(ruttnar) på ett naturligt sätt till humus. 

Gammal rishög i gräsmattan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 38:  En gammal rishög är hem för allt mer sällsynta 

smådjur, insekter och olika växter.  

På de kallare breddgraderna av jordklotet sker nedbrytningen mestadels inom en 

tidsprocess på ca 12 månader. I tropiskt varma och fuktiga zoner sker nedbrytningen 

däremot snabbare, under ca 1 - 2 månader. 

Kompostmoduler av varm- och kallkompost under olika årstider 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 39: Längst fram i bilden syns en 
vanlig kompost, bakom denna 
finns en sluten modell av en 
varm- och kallkompost. 

 

Foto 40: På gamla kallkomposthögar 

planteras näringsbindande 

växter som är en del av det 

ekologiska kretsloppsystemet. 
 

 

<< 
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ALLMÄNT OM ODLING 

Kunskap om odling har sina historiska rötter långt tillbaka i de gamla 

skapelsemyterna. Där ansågs sambandet mellan de symboliska fyra 

elementen jord, vatten, eld och luft som en förklaring till vad världen består 

av och hur allt livet på jorden utvecklats. 

Evolutionen på jorden har skapat plats för växternas, djurens och 

människornas samexistens. Över hela världen har lokalanpassade 

odlingssystem inom lantbruket varit en avgörande faktor för hur människor 

kunde överleva och utvecklas. Traditionella bönder runt om på jorden har 

därför en god kunskap om när, var och hur kulturväxter skall bevaras i sin 

lokala miljö (respektive klimatzon). I och med de senaste 200 årens snabba 

tekniska utveckling har en omvälvande effektivisering av lantbruket skett. En 

storskalig, teknisk och maskinellt dominerade odling äger nu rum på 

bekostnad av naturens känsliga ekosystem och traditionella kunskaper hotas 

att glömmas bort och försvinna.  

Allmän beskrivning av olika odlingskoncept och – metoder 

Odlingsmetoder som praktiseras idag skiljer sig åt. De traditionella empiriska 

odlingsmetoderna liksom de moderna vetenskapliga har gemensamma utmaningar för att 

kunna garantera en säker livsmedelsproduktion. En stor utmaning är också att ett ekologiskt 

hållbar odlingssystem, med nyttig odlad mat kan vara tillgänglig för alla människor. 

Material 

Olika slag av blomlådor, drivbänkslådor och fönster, gödsel och organsikt täckmaterial, 

humus- och kompostgjord, frön och småväxter, klätterställningar för olika växter, olika staket. 

Arbetsredskap 

Skottkärra, vattenkanna med fina hål, kniv, sekatör, spade. 

Blomlåda 

Odling i blomlåda eller kruka nämns vanligtvis inte mycket i den ekologiska odlingen. Dock 

kan man skapa sin egen ekologiska blomlåda med hänsyn tagen till jord, växtmaterial och val 

av rätt växtplats. Planteringsjorden ska framför allt vara naturligt producerad och lätt gödslad 

med kompost, fröna skall vara ekologiska och i mjöligaste mån vara utvalda från lokala 

sorter. Blomlådan ska placeras så att växternas behov avseende ljus, temperatur, etc. 

 



Allmänt om odling         [Skriv textAllmänt om odling 

40 

tillgodoses samt skötas rätt i fråga om bevattning och gödsling. 

Drivbänk 

Drivbänken är en teknik som används för att tidigarelägga odlingssäsongen med ca 3 – 4 

veckor på våren (under april månad). Den byggs framför allt upp av färsk hästgödsel som 

täcks med ca 20 cm jord och förses med en bottenlös stor trälåda som täcks med glas- eller 

plastfönster. Drivbänken placeras i ett soligt läge. Hästgödseln fungerar som 

uppvärmningskälla då den färska gödseln omvandlas med hjälp av bakterier. Detta sker på 

samma sätt som vid kompostering, då värme frigörs under nedbrytningsfasen. Efter ca 4 - 6 

veckor är gödseln ”färdigbränd” och drivbänken är då färdig för att plantera i. Fönsterglasen 

lagrar värmen både från gödseln och från solen. 

Odling i drivbänk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 41; 42:  Odling i en drivbänk (t.v.), odlingsbänk på hjul (t.h.) på Vårviks Gård. 

[se YouTube: Ekologiskt inriktad odling på Vårviks Gård: Driv- och odlingsbänk (Del 9)]  

Anordningen fungerar som ett miniväxthus. När sommaren infinner sig och drivbänken inte 

längre behövs tas fönstret bort och drivbänken fungerar då som en vanlig odlingsrabatt i en 

trälåda. 

Blomsterrabatt 

För att lyckas med blomsterrabatten krävs kunskap om växternas egenskaper och 

näringsbehov. Det är odlaren som bestämmer var växterna ska växa, vilket också innebär ett 

estetiskt val. Att anlägga en blomsterrabatt innebär ett skapande. För vissa människor är det 

som en kreativ terapi att planera och anlägga en välordnad rabatt med raka linjer och stora, 

färgstarka blommor. Andra har istället det konstnärliga behovet av att odla helt ostrukturerat 

och kaotisk. Vad som är estetiskt tilltalande är olika för olika människor och när det gäller 

blomsterrabatten finns inga rätt eller fel och nästan inga kreativa gränser i design och 

gestaltning. 

Ekologiskt trädgårdsland 

I ett ekologiskt odlingsland finns det många variationer och viktiga kriterier som måste 

uppfyllas (exempelvis blandodling, odling fri från giftiga syntetiska kemikalier och inte minst 
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odling i småskalighet d.v.s. i olika eko-nischer eller biotoper). Trädgårdslandet är oftast 

hjärtat i en ekologisk odling. Detta ses speciellt vid en permakulturodling (ett år runt 

ekologiskt integrerat odlingssystem, där naturens växtkraft, mångfald och spridning fungerar 

som en inspirerande förebild). En ekologisk produktion grundar sig således på en naturnära 

syn och ett ekologiskt bärkraftigt koncept. Huvudmålen är exempelvis ekologisk produktion, 

självförsörjning med hälsofrämjande mat, icke slöseri med råvaror och hållbar utveckling. 

Odlingen i trädgårdslandet uppfattas i en sådan kontext som ett naturligt balanserad samspel 

mellan skog, fruktträd, buskar, örter, grönsaker, lantbruksdjur, smådjur (till och med insekter), 

mm. Alla dessa olika enheter (biotoper) samverkar, påverkar och gynnar också varandra. 

Trådgårdsodling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 43; 44: Odling i en förhöjd odlingsbädd (t.v.) och fröproduktion (t.h.) på Vårviks Gård. 

[se YouTube: Ekologiskt inriktad odling på Vårviks Gård: Förhöjd odlingsbädd (Del 4)] 

Trädgårdslandet som en miniatyrkopia av naturen kan gestaltas på olika sätt. En roterande 

växtföljd bör planeras så att samma art inte växer på samma plats varje år (ett undantag kan 

göras för perenna växter). Rotationen baseras på lämpliga växtkombinationer med varierande 

växthöjd (se sidan 99). Grödor kombineras gärna med blommor och vilda växter. Till och 

med åkerogräset har sin plats i ett ekologiskt odlingsland. Grönsakslandet ger en effektiv 

produktion på en liten yta och ger näringsrika livsmedel samt odlings- och blomsterglädje. 

Som växtmaterial används frön, knölar/lökar, sticklingar och förkultiverade småplantor. 

Dessa är, i likhet med flertalet fullvuxna trädgårds- och grönsaksväxter, i början ofta mycket 

känsliga och skötselkrävande. De behöver ses om varje dag och eventuell förses med 

solskydd, uppbindning, växtskydd, bevattning och gödsling. 

Odling av perenna (fleråriga) växter i trädgårdslandet 

Det finns olika gamla krydd- och kulturväxter som ursprungligen härstammar från andra 

länder och som efter århundraden av odling helt anpassat sig till kallare klimat med både snö 

och is i de temperade klimatzonerna. Liksom våra inhemska vilda växter har många av dessa 

gamla kulturväxter lyckats att anpassa sin livscykel efter årstid och dygnsrytm. Vissa perenna 

grönsaker som exempelvis libsticka, svartrot, sparris, etc. vissnar ner under hösten och deras 

rötter vilar under vintern. På våren, när värmen kommer bildar denna grupp av växter nya 
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skott och växer sig större år från år. På de flesta av dessa perenna grönsaker kan roten lätt 

delas genom en vegetativ förökning (se sidan 14 och 15).  

Det finns också plantor i grönsakslandet som bara växer under ett år, men som släpper sina 

frön runt växtplatsen under hösten (t.ex. nyzeeländsk spenat, vintersallat). Fröna övervintrar 

sedan under snön och klarar kylan (vissa växter kräver också en frysperiod s.k. 

stratifieringsprocess) Tidigt på våren gror dessa frön runt den gamla döda moderväxten. 

Andra perenna grönsaksväxter i frilandet som exempelvis grönkålsorter, lökväxter klarar av 

att övervintra med gröna blad och går sedan under våren i blomning. 

Odling i vatten (Hydrokultur) 

Hydrokulturens historia har bland annat sina rötter tillbacka till 1200 - talet; redan då odlade 

Mayakulturen i konstgjorda och flytande ö-trädgårdar (Chinampa-odling) alla sorters 

grönsaker för sin befolkning som bodde i städerna. 

Nu förtiden finns det mängder av kommersiella utbud för hur vattenodling med enkla eller 

med tekniskt mer avancerade metoder kan genomföras. Meningen med vattenodlingssystemet 

är att växterna får sin näringstillförsel via vattenlösta närsalter eller i kombination med vanlig 

odling i jord.  

Vattenodling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 45:  Odling i ankdammen 

Odling i ankdammen 

I dammar och speciellt i ankdammar med den kväverika ankspillen är det idealt att använda 

flytande små odlingslådor. Näringskrävande växter har lätt att försörja sig via sina små rötter 

som utvecklats i vattnet. Poängen är att växternas rötter själva väljer att utvecklas, antingen 

över vattenytan i ett näringsfattigt luckert substrat som huvudsakligen tjänar som växtstöd och 

syretillgång eller på djupare nivå i vatten där rötterna direkt kan nå dammens vattenlösta 

näringsämnen. 
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Odlingsöar i ankdammen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 46, 47:  Odling av bönor och gräs (v) och näckrosor (h) i ankdammen på Vårviks Gård 

Åkerland 

Förberedelserna i form av jordbearbetning och sådd på åkern är arbetskrävande, men därefter 

sköter sig åkerlandet, beroende på växterna, i stort sett sig självt. Bevattning är svårt att utföra 

i en odling med större odlingsytor. Det är därför bra att använda tåliga kulturväxter av gamla 

lokalanpassade sorter som har hög resistens mot sjukdomar och skadedjur. Hybridväxter 

undviks i en ekologisk odling. Även i åkerlandet bör man tillämpa en genomtänkt plan för 

rotations- och växtkombination. Det kan vara svårt att utan plöjning skapa en tillräckligt god 

jordstruktur för att få ned gödsel på djupet. 

Monokultur eller blandodling 

 

 

Majs Potatis Spannmål  Potatis Majs Spannmål 

Majs Potatis Spannmål  Majs Potatis Majs 

Majs Potatis Spannmål 
 

Spannmål Majs Spannmål 

Majs Potatis Spannmål 
 

Potatis Spannmål Potatis 

Figur 1 och 2: Monokultur- och blandodling på samma storlek av markytan. 

(Förklaring: I den ekologiska odlingen blir den sammanlagda arealen för 

gröda densamma som i den konventionella odlingen, men 

blandningseffekten blir större). 

Om det finns ”öar” i form av buskage eller träd i åkerlandskapet är det gynnsamt att spara 

dessa. De ger skydd åt odlingslotterna och ökar mångfalden av djur, framförallt trivs många 

fåglar där. Den konventionella åkerlandet motsvarar den storskaliga lantbruksodlingen som 

Konventionell monokulturodling Ekologisk blandodling 
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oftast präglas av större arealer och monokulturodling där det odlas grödor som behöver större 

yta, såsom potatis, majs, spannmål etc. 

Blandodling  

 

 

 

 

 

 

        
Foto 48:  Blandodling på större ytor (åkerland) på Vårviks Gård 

I det ekologiska åkerlandet delas ett större odlingsområde med olika slag av grödor upp i ett 

antal små jordlotter där samma gröda odlas på olika ställen men inte intill varandra (se figur 2). 

Frukt- och bärodling 

Fruktträd, bärbuskar och exempelvis hallon, är lämpliga att odla i en cirkel- eller 

halvcirkelstruktur. Det ger en variation av arter med bibehållen areal och därmed högre 

mångfald i odlingen.  

Ringformiga odlingszoner 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Figur 3:  Ringformiga odlingszoner med en blandodling i ringformiga odlingsbälten från 

stegvis lågväxande till högväxande plantor (bidrar till en parabolisk soleffekt som 

ger mindre skugga). 

 

Fruktträdszon 

Hallonzon 

Skogszon 

Buskzon 

Trädgårdszon 

Optimering av 
solstrålarnas 

effekt på olika 
växthöjder 
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Buskar och hallon behöver någon form av uppbindning för stöd samt beskäring och rensning 

en gång om året (helst under hösten). En lämplig åtgärd för att minska förekomsten av gräs 

under buskarna är täckodling med hjälp av flis, kartong, gräsklipp eller annat organiskt 

täckande material. Täckodling minskar konkurrensen mellan gräset och buskarna, samt är 

arbetsbesparande i längden. Samtidigt sker med marktäckningen också en gödsling. Frukt- 

och bärodlingen kräver mycket skötsel de första åren men blir mer och mer lättskött med 

tiden. Fruktträden bildar en gräns mot skogen och gör därmed övergången mellan 

odlingslandskapet och omgivningen mindre abrupt. 

Vägkanter 

Längs vägar är det lämpligt att anlägga en allé. Den ger skugga och träden kan utnyttja vattnet 

och näringen som ansamlas på eller rinner av vägen. Om träden i allén hamlas kan grenarna 

användas som djurmat eller kompost, samtidigt som man bevarar ett gammalt historiskt sätt 

att sköta träden på. Vägkanterna kan klippas och ge gröngödsel i odlingen. 

Har man ingen allé kan man istället låta vägkanterna vara växtplats för vilda ängsväxter. 

Dessa är ovanliga i dagens odlingslandskap när ängsbruket sedan länge håller på att försvinna. 

Med ängsväxter blir vägkanten mer lättskött. Den slås en eller två gånger per år och det 

slagna gräset tas bort. Växterna ger en rik blomning som också gör landskapet vackrare. 

Vägkantens vegetation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 49, 50:  Vägkanten på Vårviks Gård, vägkanternas vegetationsremsa är en bra miljö för 

sällsynta ängsväxter. 

Odlingsåret i korthet 

De fyra årstiderna i de kallare klimatzonerna har för växterna stor betydelse hur de klarar av 

sina vegetationscykler. I de nordliga tempererade zonerna ökar solintensiteten kraftigt under 

sommaren. Växterna anpassar sig till sommarens förlängda ljustimmar och kan därigenom 

utnyttja fotosyntesen mer effektivt för sitt växande. 

Lokalt anpassade växter är lättare att odla än nya införda växter från andra klimatzoner 

som är mer beroende av varmare konstanta temperaturer i växtmiljön och mycket känsliga för 

de ökade soltimmarna under sommaren. Dagsljusets soltimmar har för de flesta växter stor 

betydelse, därför kan det vara svårt under en anpassningsperiod att lyckas med blombildning 

och fröproduktion. Därför kräver odling med nya exotiska växter i de kallare zonerna en god 

kunskap, praktisk färdighet och erfarenhet om varje växt, speciellt med hänseendet till 

växternas anpassnings- och produktionsförmåga. 
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Ekologiska och glokala utmaningar 

Ekologisk- kontra konventionell industriell modern odling  

Naturen har under evolutionen utvecklat optimala villkor för anpassning och 

utnyttjande av olika resurser i lokala miljöer (mikroklimatiska biotoper) 

speciellt vad jord, vattenförsörjning och temperatur har att erbjuda. Därför finns 

det olika landskap med olika slag av skog, stepp, savanner, gräslandskap mm. 

Eftersom naturens ekosystem alltid strävar efter att utveckla en artrik och 

permanent vegetation för alla olika typer av landskap är det i odlingssyfte viktigt 

att känna till de rådande, klimatberoende och styrande naturfaktorerna.  

Mångfaldskultur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 51: Vårviksgårds biologiska mångfald. I centrum av odlingen blandas 

grönsaker, örter och åkerväxter blandas i syfte för att få en 

optimal mångfald. De mindre växterna planteras i mitten av 

odlingsenheten. Därefter planteras i stigande höjd buskar och 

fruktträd som slutligen angränsar till skogen (se sidan 44). 

Idag kan odlingsmetoder delas in i två grundläggande skilda grupper, dels 

odling på ett naturligt/ekologiskt sätt och dels odling på ett 

konventionellt/industriellt sätt. Som naturliga moderna odlingsmetoder brukar 

räknas det traditionella-, alternativa-, biologisk/organiska- och ekologiska 

jordbruket. Inom den konventionella/tekniska moderna metoden är odling mest 

baserat på storskaligt jordbruk exempelvis med insats av satelitstyrda tunga 

maskiner, konstgjorda näringsämnen (mineralgödsel), bekämpningsmedel 

(pesticider), hybrid- eller genmanipulerade frön och monokultur. 

Idag är kunskapen om odling och dess praktiska användning inte bara ett 

behov för storbönder eller forskare utan blir alltmer en fritidsverksamhet och ett 

intresse för lekmän och vanlig folk. Den vanligaste formen av växtskötsel är 

blomsterodling i hemmen på fönsterbrädan eller balkongen, men även odling i 

blomsterrabatt, trädgårdsland, kolonilott samt frukt- och bärodling ökar mer och 

mer. ”Gröna städer”, småbönders biologiska åkerbruk och det allmänna 

intresset för ekologisk odling blir allt större och mer betydelsefullt. 

 

<< 
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EKOLOGISK ODLING 

Ordet ekologi som ursprungligen härleds från den grekiska termen ”oikos” 

(hus) används idag inte bara inom en vetenskaplig kunskapskontext, utan blir 

också ett allt mer allmänt använt miljöbegrepp i vardagen. Ekologi tolkas 

bokstavligen som hushållning av naturens lokala och globala förnybara 

resurser och berör övergripande allt som vidrör natur, miljö, klimat, biologisk 

mångfald, naturhälsa, ekologisk mat och särskilt ekologisk odling. Det finns 

olika teorier och praktiska kunskaper av vad som innebär och kan omfatta 

ekologisk odling, som biodynamisk odling, organisk-biologisk odling, 

naturanpassad odling, täckodling, permakultur, etc. Gemensamt för alla 

dessa metoder är den biologiska mångfaldsprincipen och att inga syntetiska 

kemikalier som konstgödsel, konstgjorda bekämpningsmedel och 

manipulerade frön tillåts för gödsling, växtkontroll och växtproduktion. 

Däremot godkänns biologiska, naturliga växtskyddsmedel, då de naturliga 

toxinerna snabbt bryts ner både av solens UV-strålar och genom 

mikroorganismernas aktivitet. Biologiska och naturliga växtskyddsmedel är 

ett signum för ekologisk odling. 

I en ekologisk odling rättar sig odlaren bland annat efter jordens bördighet, 

optimerar växternas näringskvalitet och naturliga tillväxt och bidrar därmed 

till ekosystemets hållbarhet. 

Allmän beskrivning om ekologiskt lantbruk 

Material 

Naturgödsel och täckmaterial, ekologiskt producerade frön och växter, ekologiska 

kontrollsystem. 

Redskap 

Enkla verktyg (grepp eller spade), krattor, hacka, skottkärra. 

Allmänt om ekologisk odling 

Den ekologiska odlingen försöker eftersträva en återspegling av naturliga förhållanden. Det 

gäller bland annat kombinationen av olika växter. Det finns växter som gynnar varandra och 

växter som missgynnar varandra. Genom att kombinera olika växtarter med varandra på ett 
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gynnsamt sätt så får man ut det mesta av odlingen. Majs kan exempelvis vara bra att odla 

tillsammans med bönor. Växter som inte trivs ihop är exempelvis vitlök och bönor. 

I den ekologiska odlingen tar man också hänsyn till ett försök att utnyttja ett 

tredimensionellt perspektiv på bästa tänkbara sätt, nämligen vegetationskombinationer i olika 

längd, bredd och höjd över marken och att dessa är en spegelbild av växtrötternas utveckling 

under marken. (Vid den konventionella odlingen planerar man däremot huvudsakligen en 

odlingsform efter längd, bredd och med samma höjd på växterna. Marken utnyttjas då endast 

till en plogdjupt av 50 cm.) Då man planerar odlingen tredimensionellt är det viktigt att tänka 

på olika arters ljusbehov. Stora växter får inte skugga mindre växter som behöver mycket ljus 

utan skall planteras intill växter som inte tål alltför stark sol och därför behöver skuggas (se 

plantlistan med förslag på kombinationer sidan 99). Växtskydd behöver användas även i en 

ekologisk odling då många kulturväxter saknar eller har nedsatt resistens mot olika sjukdomar 

och skadedjur (se listan på växtskydd sidan 100). 

Balanserad gödsel anpassad till en speciell växt bör användas. Det skall dock vara av rätt 

sort. Konstgödsel hör inte hemma i en ekologisk odling då balansen i jordens mikroklimat lätt 

rubbas. Den ekologiska odlingen utgår från ett hälsoperspektiv där syntetiska gifter inte får 

användas och där också ekologiska växtgifter bara skall tillämpas vid yttersta nödsituation. 

Förhöjd odlingsbädd 

Med en förhöjd odlingsbädd menas ett ekologiskt odlingsalternativ som kan beskrivas som en 

sorts odlingsbar komposthög.  

Ekologisk modell av en förhöjd odlingsbädd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9:  Ekologisk modell av en förhöjd odlingsbädd 

Uppbyggnaden av en förhöjd odlingsbädd börjar med (11) grova växt- och 

träddelar som små stammar, kvistar, stjälkar och eventuell biokol som läggs i ett 

spaddjupt dike upp till ca 1,5 m bredd och en längd som kan vara på mer än 10 

meter. Detta grovmaterial utgör kärnan av odlingsbädden (ca 60 cm bred och 50 

cm hög). Därpå läggs (22) gräsmaterial blandat med den utgrävda jorden på plats 

Träpinne för klättrande växter 
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(ca 15 cm tjockt). Detta skikt täcks med ett lager (33) bestående av löv, torkat gräs 

och annat strömaterial (ca 30 cm tjockt). Därpå läggs ett lager (44) med grov 

kompost (ca 15 cm tjock). Det sista skiktet (55) består av mogen kompostjord helst 

blandat med matjord och täcks helt med organiskt material. Med en tätbevuxen 

plantering blir denna odling ett bra skydd mot både starkt solljus, jordens 

uttorkning samt förlust av mineraler vid kraftig nederbörd. [Se YouTube: Ekologiskt 

inriktad odling på Vårviks Gård - Förhöjd odlingsbädd (Del 4)] 

Denna teknik producerar delvis egen värme och har pga. bäddens höjning en optimal 

solstrålevinkel för små köksväxter. En förhöjd odlingsbädd kan ge näring till växterna upp till 

fem år och är en lämplig metod där det finns ont om odlingsmark och mycket nederbörd.  

Placerar man trädpinnar i mitten av odlingsbädden där exempelvis böner kan klättra upp, 

så blir odlingsrummet optimalt tredimensionellt utnyttjat och skapar en odling av olika 

trädgårdsväxter.  

Dränage 

Bra odlingsjord ska vara fuktig men får inte utsättas av för mycket regnvatten under en längre 

tid då detta ökar risken för utlakning av mineraler. Därför krävs en bra dräneringskanal för att 

förhindra utlakning och erosion. Med hjälp av dräneringen leds ansamlat regnvatten till en 

damm. Det uppsamlade näringsrika vattnet är utmärkt att användas som bevattning i 

odlingslandet under torrare växtperioder. 

Marktäckning 

Täckodling är en form av ytkompostering där nytt organiskt material läggs ovanpå jorden ca 

5-10 cm i höjd (förnaskikt, mull) i odlingslandet. Fördelarna med denna metod är flera, bland 

annat så blir fuktigheten nästan konstant (fungerande kapillärkraftsystem), de så kallade 

ogräsfröna har svårt att gro, daggmaskarna trivs och de blandar materialet i de underliggande 

skikten. Detta gynnar tillväxten av mikroorganismer och smådjur, som på sitt sätt förvandlar 

det organiska strömaterialet till näring för växterna. Favoriten i täckodlingen är gräsklipp men 

var försiktig och observant så att det inte följer med småsniglar.  

Användning av gödsel  

Det finns naturlig gödsel såsom fosfatrik mineralsten, torv, slam etc. Viktiga beståndsdelar i 

ekologisk gödsling är hushållskompost (varmkompost) och trädgårdsavfall som exempelvis 

löv (kallkompost). 

Gödsling av småväxter kräver speciellt doserat flytande gödsel t.ex. ruttnande växtrester av 

brännässlor (tefärgat gödselkoncentrat). 

Innan stallgödsel används i täckodlingen måste den ligga tills den är "färdigbränd" upp till 

ett år. Därefter fungerar den utmärkt som blandmaterial. Gröngödsel, som exempel gräsklipp 

och baljväxter är idealt att använda i täckodlingen, dock får lagret inte vara tjockare än 5 - 10 

cm annars kan växternas rötter ”brännas” på grund av bakteriernas aktivitet i 

nedbrytningsprocessen som genererar en stark värmeutveckling. Höns- eller annan 

fågelgödsel är en mycket starkt kvävekoncentrerad dynga, som i sin förmultningsprocess  
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också alstrar hög värme. Fågelgödsel kan inte används direkt på växterna utan måste först 

blandas med sågspån, biokol eller löv. 

Växternas näringsbehov 

Växternas näringsbehov kan variera men alla är beroende av tre huvudmineraler; Kväve (N), 

Fosfor (P) och Kalium (K). Dessa mineraler finns i organiskt material, speciellt i mogen 

kompost eller i färskt ruttnat gräsklipp (se gödsellistan sidan 30). 

Genom solljuset kan växterna via rötter och delvis genom sina blad ta upp vattenlösta 

mineraler från jorden och koldioxid från luften. Kväve ger växterna en djup grön färg och vid 

brist på kväve gulnar hela bladet. Vid övergödning av kväve börjar bladet gulna utifrån och 

in. Fosfor motsvarar de vitaminer som ger växterna livskraft och i brist på fosfor stannar de 

upp i växten och bladen blir rödaktiga. 

Kalium som gynnar människans skelett ger även växterna starka stjälkar och växtkraft.  

Växterna har också behov av spårämnen som t ex magnesium (Mg), bor (Bo) och koppar 

(Cu). I en ekologisk tillverkad gödsel är det nästan aldrig någon brist på dessa näringsämnen. 

Ekologisk odlingsmodell i ring- eller halvringformiga zoner  

Med odling i ringformiga zoner utnyttjas solens stålar och det naturliga flödet av 

näringsämnen. Stora växter vid kanten försörjer de mindre växterna med näring på olika sätt 

exempelvis i samverkan med djur eller fällande löv. De ringformiga odlingsenheterna anläggs 

i sydlig riktning för att bäst kunna dra nytta av solens energi . De mindre och småväxande 

plantorna odlas i mitten och följs sedan i stigande ordning av buskar-, fruktträd- och 

skogsväxter. Trots att man i de olika ringformade odlingszonerna kan odla en dominerande 

växtart var för sig, så minskar risken för skadedjur eller sjukdomar genom en blandkultur. 

Hästsko-odling  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 52:  Odlingszoner vid Vårviks Gård formad som en hästsko.  
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Ekologiska och glokala utmaningar 

Ekologiskt bruk, en naturenlig växelverkan i naturen 

Naturens egen dynamiska hushållning av alla resurser är optimalt anpassad till de 

olika klimat- och miljövillkoren. Observerar man noggrant hur naturen bygger upp 

och utvecklar flora och fauna samt hur de samverkar sinsemellan, så upptäcker 

man mönster för hur en ekologisk odling kan gestaltas. Ekologiskt bruk betyder 

mer än bara en giftfri produktion; det representerar ett samspel och nätverk mellan 

biologisk mångfald, lokalanpassad och bärkraftig odling, etc. 

Ekologisk inriktad odling på Vårviks Gård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 53:  Ekologisk inriktad odling på Vårviks Gård. Liksom permakulturen 

kombineras här olika odlingsenheter till en helhet: växthus, 

ankhage, ankdamm, grönsaksodling, bärodling, fruktträdsodling, 

skogen, dränage, osv. 

Syftet med den ekologiska odlingen är bl.a. att kunna bevara allt liv som på 

naturligt sätt har vuxit och utvecklats i den lokala floran och faunan (till och med 

så kallade skadedjur/-insekter). Det gäller att hitta en balans där alla stora och små 

växter, djur, insekter har sin rätt att existera då de alla fyller en funktion i ett 

fungerande biologiskt kretslopp. För en ekologisk odlare är därför inte syftet att 

maximera skörden, utan att skapa en produkt som gynnar den naturliga och 

betydelsefulla mångfalden av växternas - och djurens existens. 

Att kunna lyckas med en ekologisk odling förutsätter en djupare förståelse för 

naturens olika områden som exempelvis ekosystem, klimat, landskapsformation, 

lokala vegetations- och djurriken samt jordarter (biom), ekologiska nischer och 

biotoper. 

Vi får inte glömma att tack vare alla växter så finns det syre i luften vilket 

nästan alla levande organismer på jorden lever av. Inte minst är vi människor, som 

biologiska varelser, beroende av att andas ren luft i naturen! 

 

<< 
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BUSKAR 

I naturen fungerar buskar framför allt som en vegetationsövergång mellan 
öppen mark och skog. Den öppna marken kan utgöras av äng, hagmark, åker 
och odlingar samt naturliga skogsgläntor, eller skövlad mark för bebyggelse. 
Buskar finns ursprungligen som vilda buskage eller häckar som breder ut sig 
över större områden. De ger hem för många djurarter och deras blad och bär 
utgör näringsrik föda. Buskar skyddar även jorden mot erosion och vind.  

Människan har också tidigt upptäckt buskarnas betydelse för 
näringstillförsel, hantverk och i prydnadssyfte. Människor har aktivt odlat 
samt förädlat häckar och buskar i många årtusenden. 

Allmän beskrivning 

Buskar är tåliga och lätta att sköta och visar sig att vara mycket produktiva i förhållande till 

arbetsinsatsen. 

En häck har flera funktioner och fungerar till exempel som markgräns, vindskydd, 

erosionskydd och produktion av bär. En häck kan också utgöras av täta buskar med taggar 

eller tornar och delvis användas som staket, exempelvis runt ett odlingsland för att förhindra 

att rådjur ödelägger odlingen.  

Buskage är också ett komplement till en alternativ energiförsörjning. Då odlas främst 

speciella buskväxter av vide- eller pilsläktet. (till exempel energiskog Salix som är en 

videväxt som är både snabbväxande och relativt skötselfri). Buskar används även för träflis 

och för hantverk. 

Bärbuskar 

 

 

 

 

 

7 

Foto 54; 55; 56:  Bär beskrivs botanisk som en sorts frukt som har en köttig eller saftig 

fruktvägg och frön med ett hårt skal. Olika bär, som krusbär, röda- och 

svarta vinbär kan ha varierande skördetider beroende på, tillgången till 

solljuset.  

Vilda buskar i odlingen erbjuder skydd, boplatser och föda åt bland annat många fåglar och 

igelkottar (vilka i sig är viktiga aktörer i skadedjurkontrollen). Även höns och ankor skyddas 
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från rovfåglar under buskarna som även ger skugga under varma sommardagar. Vissa husdjur 

såsom getter kan utfodras med löv från buskarna. Även bin drar nytta av bärbuskarnas 

blommor som de behöver för sin produktion av honung.  

Buskarna gödslas med grövre kompostavfall som halm, flis, löv, slam, etc. Liksom all 

annan vegetation binder de upp vattenlösta mineraler som finns i marken och skyddar jorden 

från uttorkning och delvis mot erosion vid stora mängder nederbörd.  

Redskap 

För att sköta buskarna behövs spade, skottkärra, sekatör och grensax. 

Material 

För odling av buskar behövs sticklingar eller småplantor, samt vid planteringen eventuellt 

också skyddsnät mot sork runt rötterna och stolpar och snöre för uppbindning.  

Bärodling 

Förädlade buskar i odlingen utnyttjas för sin bärproduktion. Bären kan användas till framför 

allt mat, sylt och saft. Bärbuskarna är arbetsbesparande då de producerar mycket bär varje år 

och endast behöver hållas efter med putsning och smärre beskärning. Kvistar och grenar 

används till rishögar för att locka till sig bl.a. igelkottar och fåglar. Med ett flertal olika 

bärbuskar får man en lång säsong med bär som mognar vid olika tidpunkter. 

Prydnadsbuskar  

Trädgården med dess väldoftande eller finblommande dekorativa buskar gestaltas ofta i 

konstnärliga former i trädgårdsdesign. Prydnadsbuskar ger stilfulla former åt gårdens yttre 

och inre struktur delvis som inramande staket runt boplatsen, delvis som skilda buskage eller 

som enstaka buskar på passande dekorativa platser runtom i trädgården. Liksom alla andra 

buskar i naturliga miljöer fungerar dessa utvalda prydnadsbuskar även som en bra hjälp för 

jorden och djurlivet. 

Prydnadsbuske  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 57:  Denna väldoftande syrenbuske är nyttig för många fåglar, insekter och andra 

djur. Samtidigt fungera den också som vindskydd här på Vårviks Gård. 

 



Buskar           [Skriv    text] Buskar 

54 

 

Ekologiska och glokala utmaningar 

Buskar är snabbväxande och binder lösta näringsämnen i jorden samt skyddar 

marken med sina rötter mot erosion. De skyddar också lös jord från att blåsa 

bort och ansamlar löv och annat biologiskt material. På så vis medverkar 

buskagen till att berika marken med näring. Buskagen skuggar marken i 

varierande grad och vissa oönskade växter konkurreras lätt ut.  

Buskar fixerar effektivt mineraler och ger därmed en ökad biomassa som är 

viktig för andra växter. I den lokala miljön runt buskarna bibehålls ett 

fördelaktigt fuktigt mikroklimat genom bladverkets avdunstning. 

Alla buskar bidrar till en ökad mångfald av djurens artrikedom. Många vilda 

buskar har för människan oätliga bär, men som uppskattas av flertalet fåglar, 

gnagare och andra smådjur. En vanlig syn under hösten är flockar av flyttfåglar 

som vilar i buskage och som äter bär och insekter för att sedan flyga vidare. 

Ett stort antal växtätande insekter och larver lever i buskarna och suger ut 

växtsaften ur deras blad. Det är en form av betande i mindre skala. Insekterna i 

sin tur utgör föda åt insektsätande fåglar. Täta buskage ger dessutom många 

fåglar möjlighet att hitta lämpliga boplatser för häckning. Uppfödningen av 

fågelungarna bidrar till och har en kontrollerande effekt på eventuella 

skadeinsekter runt odlingsmarken.  

Om en naturlig glänta uppstår i skogsvegetationen är buskarna snabbt på 

plats och fyller denna. Då öppen mark befinner sig i ett igenväxande skede 

växer först buskar snabbt upp och avlöses senare av träd. Marken där buskar 

växer är därför en viktig stabilitetsfaktor i miljön. I slänten fungerar buskarna 

som skydd för små trädplantor som är på väg att växa upp. 

Till och med under mycket extrema klimatförhållanden och i olika 

landskapstyper runt om i världen är buskar en alldeles särskild robust och 

anpassningsbar pionjärväxt. Oberoende om det är torra eller våta miljöer, varma 

eller kalla zoner, lågland eller högland så är buskarnas pionjärdrift en oersättlig 

nyckellänk för hela växtrikets utveckling. De är för naturens evolution en 

avgörande faktor i etableringen av växter för det lokala samt globala 

ekosystemet. 

Ett exempel på detta är buskar som är anpassade till ökenområden och som 

kan hjälpa till att motverka den akut globala tillväxten av öknen. Ett konkret 

stöd med miljö- och kulturanpassade åtgärder för den utsatta befolkningen i 

ökenområden fodras för att kunna skydda öknens ytterområden från boskapens 

överbetning av buskar och gräs, samt andra indirekta konsekvenser av 

klimatförändringarna. Med detta menas att samtidigt med insatser för miljön 

måste också ursprungsbefolkningens framtid säkras och ett värdigt liv garanteras 

som grundas i deras sedvanliga färdigheter i naturbruk och kulturella identitet. 

 

<< 
 



Fruktträd          [Skriv te   xt] Fruktträd 

55 

FRUKTTRÄD 

Vilda fruktträd finns överallt i naturskogar. Fruktträd som människan förädlat 
hör vanligtvis hemma i odlingsland och i människans närmiljö. De sistnämnda 
är ett kulturellt resultat av selektiva urval och korsningar under det senaste 
årtusendet.  

Frukter utgör en stor del av födan för människan och många djur. Djuren 
bidrar med fröspridningen bland annat genom frön i sin spillning och genom 
att gömma undan frön för senare behov. Vissa av dessa frön från förädlade 
fruktträd kan självgro i naturen och blir på så sätt efter några generationer 
åter förvildade fruktträd . 

Många sorter av fruktträd är lokalt anpassade med avseende på bland 
annat resistens mot kallare klimat och ger en sämre skörd om de odlas i en fel 
klimatzon. 

Frukter är näringsrika och innehålla fibrer, vitaminer, mineraler, socker, 
smakämnen, proteiner och inte sällan olika typer av medicinalämnen. Därför 
är de en grundläggande del i människans kost och är i alla kulturer en 
eftertraktad näringsprodukt. Vissa frukter kan lagras under lång tid och 
förvaras på olika sätt, bland annat genom torkning, konservering nedfrysning, 
sylt- och saftproduktion. 

Nötter, som är en typ av frukt, är rika på fett och proteiner. I Sverige har vi 
exempelvis hassel- och valnöt. I det gamla bondesamhället var nötterna en 
viktig del av kosthållningen, speciellt under vintertiden. Även ekollon 
användes men då för att utfodra grisar. 

Virket från många fruktträd, till exempel körsbär och valnöt är ett mycket 
uppskattat träslag för hantverksarbeten och möbelsnickeri. 

Allmän beskrivning om fruktträd 

Fruktträden bildar en länk mellan buskar och skog.  Där konkurerar de inte med andra grödor 

och de påverkas inte heller av skogens skugga eller utbredda rotsystem. 

Fruktträden i den ekologiska odlingen skall helst planteras så att de omgärdar odlingen, 

gärna i en halvcirkel med öppningen mot syd för att få en optimal tillgång till solljuset. 

Träden ger organiskt material som löv, kvistar, grenar och fallfrukt till odlingsområdet och 

bidrar därmed med organisk gödsling. Med hjälp av fruktträden blir mineraler tillgängliga i 

kretsloppet. Detta sker dels genom att rötterna tar upp mineraler från de nedre jordskikten och 

dels filtreras de lösliga mineralerna från de övre jordskikten. 

Arbetsredskap 

Spade, sekatör, såg, skottkärra, grensax, korg och grensåg. 
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Material 

För att plantera fruktträd behövs, förutom plantorna själva, även nät att sätta runt stammen 

som skydd mot harar och rådjur. Eventuellt sätts även ett nät runt rötterna som skydd mot 

sork och andra gnagare. Man behöver även stolpar för att stödja unga plantor och juteband 

för fixering av stammen. Kalk används på stammen för att minska förekomsten av bland 

annat skadelarver och myror. Även någon form av täckmaterial, exempelvis gräsklipp läggs 

runt det nyplanterade trädet för gödning och för att minska konkurrens från gräs närmast 

stammen. 

Nyplanterade fruktträd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En plantering med fruktträd bör innehålla en variation av arter. För att undvika en odling av 

monokultur bör även träd av samma art planteras spridda från varandra. Detta minskar risken 

för skadeangrepp. Olika arter har dessutom olika rotdjup, vilket innebär att i en blandad 

odling av fruktträd utnyttjas de nedre alv-skikten optimalt. 

Frukter från olika arter och sorter har olika mognadsperiod och om odlaren har planerat 

optimalt får hen en lång skördesäsong med ett utbud av olika frukter. Frukt som inte nyttjas 

av människan utan som blir liggande kvar på marken kan locka till sig oönskade djur som 

exempelvis råttor eller grävling och bör därför komposteras på en säker plats. 

Beskärning och ansning av fruktträd 

Fruktodling bedrivs vanligtvis i form av fruktträdgårdar. För att öka fruktproduktionen eller 

för att göra det lättare att komma åt skörden krävs det varje år en planerad skötsel med 

beskärning och ansning för varje enskilt fruktträd. Olika beskärningstekniker finns beroende 

på om odlaren vill forma fruktträdens växtform för produktion eller mer prydnad och som ett 

estetiskt uttryck. I de tempererade klimaten beskärs vanligtvis frukträden grundligt under 

hösten för att öka trädens tillväxt (se sidan 104). Ansningen (mindre beskärning av spridda 

Foto 58:  Körsbärsträdet vaknar från sin 

vintersömn och börjar blomma. Då är det 

dags att försiktigt gödsla och marktäcka 

runt stammen. 

Foto 59:  Ett nyplanterat fuktträd med 

växtstöd och nätskydd mot gnagare och 

rådjur. 
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grenar) under våren stimulerar däremot en ökning av fruktmängden. Idagt finns en mängd nya 

förädlade arter och sorter av fruktträd, med varierande skötsel och beskärning. 

Kombination av olika frukträd och buskar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 60:  Olika fruktträd  i en odling varierar som vuxen planta i storlek. Därigenom får 

frukterna då tillräckligt med solljus, vilket garanterar en bättre skörd. 

Det är inte heller självklart att man kan plantera fruktträd var som helst. Faktorer som måste 

tas i beaktning före plantering är bland annat miljön runtomkring planteringen, jord- och 

markkvalitet, vinterkyla, solljus och vindförhållande. 

Rötterna hos olika arter av fruktträd når olika djup och bredd i marken. I en blandad 

odling leder detta till mindre konkurrens om näringen. Därför är det också fördelaktigt att 

plantera in enstaka vilda trädarter i fruktträdsodlingen, till exempel björk, som hämtar sin 

näring från ett större djup än fruktträden. 

Ett äppelträd med frukt och ett fruktträd som ger skuggar 

 
Foto 61:  För att öka mångfalden 

planteras olika arter av fruktträd. 

 

Foto 62  Fruktträdodling på Vårviks Gård; 

ett fruktträd som ger bra skugga. 

 

 



Fruktträd          [Skriv te   xt] Fruktträd 

58 

 
 

 
 
 
 
 

Ekologiska och glokala utmaningar 

En odling med fruktträd skapar ett mikroklimat som kan vara fuktigt och skuggigt 

samt hålla en jämn temperatur över dygnet. Dock bör man undvika att låta 

fruktträden växa så tätt som träden i skogen eftersom de är mycket beroende av 

ljus för att frukten ska mogna på ett bra sätt. 

Odlingen utgör en miljö där fruktträden oftast växer glesare än i en naturlig 

skog. Beroende på hur tätt träd och buskar har planterats i odlingen så påverkar 

detta vegetationen för mindre plantor som också konkurrerar om solljuset. 

Djurens och insekternas betydelse 

Utan hjälp av pollinerande insekter, särskilt olika arter av bin och humlor, blir 

fruktbildningen för alla fruktträd runt om i hela världen mycket reducerad och 

utan hjälp av fruktätande djur exempelvis fåglar, gnagare, större däggdjur, 

minskar den naturliga spridningen av vilda fruktträd. Detta är speciellt känsligt 

för tropiska områden. 

Vad menas egentligen med begreppet: frukt? 

I allmänt bruk är det ofta oklart vad som kan kallas frukt. Detta kan förklaras 

med att det både finns en vardaglig folklig och en vetenskaplig definition. 

Enligt botanikern är frukter en del av blomväxter som tjänar för plantans 

fortplantning. Bär, kapslar, nötter och stenfrukter är alla frukter och kan ha 

olika former och utseende I folkligt tal anses exempelvis tomat, gurka, paprika 

som grönsaker men i botaniska vetenskapliga termer definieras dessa som 

frukter. 

Dags att producera enbart ekologiska frukter runt om i världen 

De flesta frukter och bär som kommersialiseras idag är fortfarande behandlade 

med olika giftiga kemiska besprutningsmedel. Naturen (växter och djur på land 

och i vatten) och människor (producenter och konsumenter) utsätts för 

kontinuerliga risker som hotar vår miljö och hälsa på ett livsavgörande sätt. Det 

är bråttom att stoppa denna oekologiska galenskap som enbart grundar sig på 

ekonomiska vinstintressen. Utifrån vår kunskapsbas borde fruktproduktionen 

runt om i världen endast få ske med ekologiska odlingsmetoder, eko-certifierade 

produktionsprocesser och resistenta artval, oberoende vilken frukt det handlar 

om. 

 

<< 
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EKOLOGISKT INTEGRERADE 

KONTROLLÅTGÄRDER 

I en naturlig anpassad odling är det avgörande hur man praktiskt förebygger, 

planerar och utför odlingsarbetet, särskilt när man utgår från en ekologisk 

helhetssyn. Det gäller först och främst att kunna undvika eller minimera 

skadeeffekter av olika slag som kan uppträda i olika odlingsfaser. Ett exempel 

på vad som hotar och skadar den naturliga odlingen är den konventionella 

odlingens frekventa användning av olika slags toxiska, syntetiska pesticider 

och konstgödsel. 

En ekologisk kontroll innebär ett naturligt och försiktigt ingrepp i de 

naturliga odlingsprocesserna. Skador och hot uppstår huvudsakligen när 

odlaren inte har respekterat naturens lag och dess naturliga förutsättningar. 

Med ett ekologiskt tänkesätt förändras exempelvis synen på definitionen 

”skadedjur” och ”ogräs”. Att de så kallade ”skadeinsekterna” helt oväntat 

kan uppträda i stor skala och då ses som ett allvarligt hot mot odlingen, är 

slutligen ett varnande svar på ekosystemets egenkontroll och strävan efter 

balans. 

Allmän beskrivning av ekologiska kontrollåtgärder i odlingen 

Med en ekologisk helhetssyn och kunskaper om exempelvis växtsjukdomar, skadedjur, 

gödsling, jordkvalitet, urval av växter och djur kan odlaren förebygga och undvika graverande 

förluster i de olika produktionsenheterna. 

Förebyggande åtgärder: 

- att använda årstidsanpassade bearbetningsmetoder av jorden 

- växtföljd 

- rotation av odlingsarealer och anpassat val av växtplats/-zon för plantorna 

- lokal- och årstidsanpassat dränage 

- behovsanpassad bevattning 

- gödning som stimulerar växtkraften 

- blandodling med olika växtarter 
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- årstidsanpassad gödsling och marktäckning 

- vindskydd med naturliga vegetationsremsor och småöar med tätt buskage 

- sammankopplade smådammar 

- mångfald i alla vegetationsenheter (med t.ex. ringformiga zoner och en 

tredimensionell växtnivå)) 

- urval av ekologiska och sjukdomsresistenta växter och frön (helst 

lokalanpassade) 

-  åtgärder direkt anpassande till växtplatsens surhetsgrad 

- grön marktäckning (gräs i och runt odlingen som klippts med lie eller 

gräsklippare ) 

- med mera 

Alla dessa förebyggande insatser skapar en bättre förutsättning för en framgångsrik växtvård, 

ökar växternas hälsa och härdighet mot skadedjur samt ger en ökad resistens mot sjukdomar.  

Material 

Olika växter som verkar avskrämmande på insekter, vegetabiliskt baserade sprutmedel, fårull, 

välblandad humusgjord, olika täckmaterial för jorden staket/stängsel, skyddsnät, fågelholkar, 

vattendamm, mm. 

Arbetsredskap 

Skottkärra, vattenkanna, hink och baljor, sekatör, spade, grep, olika staket- och nätmaterial. 

Tekniska kontrollåtgärder 

I situationer som kräver en skadekontroll i odlingen finns det med hjälp av ekologiska 

åtgärder egentligen inga gränser för kreativiteten. För att kunna återställa en balans mellan 

produktionsenheter och befarande skadeförluster måste man till att börja med agera och 

använda de enklaste kontrollmetoderna som t.ex. att manuellt plocka bort skadedjur. 

En annan bra metod är att använda ett lockbete i tekniskt utvecklade och specifikt 

anpassade skadedjursfällor.  

Skulle en fågelskrämma inte fungera så kan fågelnät, staket, metallnät och elektriskt 

stängsel vara ett mycket effektivt skydd mot många fågelarter, smågnagare samt stora och 

alltid hungriga tam- och viltdjur. 

De skador som exempelvis ett rådjur kan åstadkomma i odlingslandet kan få stora 

konsekvenser för odlingen om man inte ingriper i ett tidigt skede. En bra metod kan vara att 

sätta fårullsbandage och skyddsnät på de specifika växtdelar som djuren vill gnaga. 
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Kontroll med fågelnät och fårullsbandage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 63: Olika fåglar som exempelvis duvor, 

kråkor, kajor och andra småfåglar kan 

orsaka stora skador när växterna börjar gro 

ur jorden eller börjar producera frukt. Ett 

enkelt fågelnät är då ett bra växtskydd. 

Foto 64: Fårullsbandage som skydd 

används huvudsakligen under vintertid. 

Under våren plockas det bort och 

stammen skyddas med ett metallnät mot 

barkgnagare. 

Igelkottar, näbbmöss, skalbaggar och flera andra nyttiga djur behöver stora rishögar för 

skydd och gömställe. De är aktiva på natten och äter gärna smådjur (bland annat sniglar). 

Holkar för småfåglar och fladdermöss som placeras i närheten av odlingsområdet (till 

exempel en holk på varje träd) underlättar konsumtion av insekter för uppfödningen av deras 

ungar. 

Boplatser för fåglar och fladdermöss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 65: På varje träd bör det finnas minst 

en fågelholk (helst med olika storlek på 

kryphålen) Undvik att sätta upp holken 

mot den kalla nordriktningen. 

Foto 66: Fladdermusholken ska helst vara 

vattentät och vindskyddad. 
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Marktäckning som växtkontroll och som jordförbättring 

Om gräset och vilda växter i odlingen är till besvär så är marktäckning med ett tjockt skikt av 

strömaterial, miljövänlig kartong, papper eller en speciell markduk en bra metod för 

växtkontroll. Används gräsklipp som marktäckning bör skiktet inte vara tjockare än 5-10 cm. 

Marktäckning 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 67: Marken täcks med organiskt 

grovmaterial som halm, hö, sågspån 

eller kutterspån. Därmed förbättras 

mikroklimatet för alla organismer i 

jorden. 

Foto 68: En markduk är ett effektivt sätt 

att bli av med oönskade vilda växter. 

Växtkontroll genom successiva växtodlingsföljd 

Precis som i en tätbevuxen skog så kan man använda sig av naturens kontrollsystem i 

odlingen för att minska tillväxten av oönskade småväxter och buskar. Om en markareal är 

tätbevuxen med kvickrot så kan man så spannmål eller robustare växter som till exempel 

solros, vilket leder till att kvickroten nästan helt kvävs på grund av näringsbrist och för lite 

solljus. Mellan de robustare växterna går det sedan att plantera andra kulturväxter. 

Växtkontroll av vilda växter med successiv odlingsmetod och marktäckning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 69: Växtkontroll av oönskade vilda 

växter genom en marktäckt odlingsdel 

och däremellan odlade pumpaväxter. 

Foto 70: Växtkontroll genom en successiv 

och roterande odlingsmetod: här på 

bilden är det ringblommor, rosenkära 

och solrosor 
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Biologiska kontrollåtgärder 

I syftet mot en mer bärkraftig utveckling och särskilt i samband med de ekologiska 

odlingsprinciperna omfattar de naturenliga kontrollmetoderna allt från förebyggande, 

bearbetning, underhåll, skördning och efterbearbetning av odlingen. 

Den biologiska kontrollen fokuserar huvudsakligen på växtodlingens skyddsåtgärder 

speciellt mot angrepp av olika ”skadeorganismer” och sjukdomsangrepp från exempelvis 

gnagare, fåglar, insekter, sniglar, svampar, bakterier och virus. 

En viktig faktor för att förebygga skador och som skyddande åtgärd i den ekologiska 

produktionen är konceptet med samodling (se lista sidan 99). 

Samodling   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 71: Ett exempel på samodling vid Vårviks Gård. Här kombineras olika växter på 

horisontal och vertikal (tredimensionell) växtnivå. 

Olika kombinationer av plantor i odlingen ger en gynnande eller hämmande påverkan på 

växtens utveckling, något som till stor del beror på vad som sker under jord. En ekologisk 

kemisk baserad interaktion mellan växternas olika rotsystem (allelopati) utvecklas och 

växternas förmåga att använda kemiska ämnen i rötterna kan påverka andra växter på ett 

positivt eller negativt sätt. Rötterna strävar efter ett så fördelaktigt näringsupptag som möjligt 

och ju bättre den mikroklimatiska jordkvalitén är desto större fördel innebär det för alla växter 

inom ett aktuellt odlingsområde.  

Naturbaserade kemiska kontrollåtgärder 

Kunskap om de naturliga kemiska ämnen som naturen själv framställer är viktig i den 

ekologiska odlingen men denna kunskap kräver fördjupad forskning. Växternas produktion av 

avskräckande doftämnen, hormoner och biologiska giftämnen är exempel på 

försvarsmekanismer mot alla de hot som växterna kan ställas inför (exempelvis från andra 

växter eller djur). Till skillnad från de syntetiskt framställda industriella pesticiderna 

(gifterna), bryts de biologiska kemiska naturliga gifterna relativt snabbt ner, oftast med hjälp 

av solljus, bakterier och/eller svampar.  
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Många av dessa naturliga gifter, färger, doftämnen och enkla naturliga kemiska preparat 

används idag inte bara för biologisk kontroll, utan även i ett medicinskt, kosmetiskt och 

hälsofrämjande syfte.  

I den biologiska/kemiska kontrollen används varierande slag av växtextrakter som fasta 

substanser (till exempel i form av lockbete), som vätska (sprutmedel), som klibbig substans 

(lim- och geléaktig) och som i pulverform (kalk- aska). 

Växter som kan sprida doft har olika sätt för att försvara sig. Vissa lockar till sig 

organismer (särskilt i pollineringssyfte) och andra skrämmer bort sina fiender med starka 

dofter. Med hjälp av specifikt utvalda doftämnen, som kan vara både i pulver eller 

vätskeform, kan växtätande fiender skrämmas bort eller minimeras. Vissa växter, särskilt örter 

kan användas som doftbarriärer för att kamouflera exempelvis grönsaker gentemot deras 

fiender. Växter och preparat som redan är mycket kända för sina positiva effekter mot 

skadeangrepp är: tobak, ormbunke, malört, pepparmynta, lavendel, anis, lökväxter, 

kaffesump, krasse, ringblomma, tagetes, tomat, sallad, persilja etc. I en samodling baserad på 

blandkultur bör det alltid finnas rikligt med dessa doftande växter.  

Färger och vissa färgmönster spelar också för många insekter och djur en avgörande roll 

i, dels som lockbete exempelvis för bin och dels som varningsfärg, som exempelvis rött, svart 

och gult hos getingar. 

Som hos alla organismer har hormonerna en viktig funktion för växt- och mognadsstadier 

samt för den allmänna hälsan. Så har också växternas hormoner en liknande viktig betydelse 

för växtutvecklingen. 

Hur dessa hormonämnen påverkar växterna är fortfarande relativt outforskat. Trots detta 

används i den konventionella odlingen redan mycket av syntetiska hormonextrakt som till 

exempel för ogräsbekämpning. 

Potentialen av växternas naturliga kontroll och försvarssystem når sin höjdpunkt när man 

lyckas inkludera deras naturliga gifter som en möjlig del av kontrollåtgärder. När man 

applicerar naturgifter via besprutning gäller det vara mycket försiktig för att undvika akuta 

förgiftningar hos både människor och nyttodjur. I regnskogen är de naturliga växtgifterna en 

förutsättning för att alla växtarter skall kunna bidra till skogens överlevnad. Där finns också 

stora resurser för utvinning av naturliga växtgifter, som redan nu finns tillgängliga att köpa 

exempelvis "neem" (nimolja), "citroseed", pepparmynta, curry etc. 

I de kallare zonerna finns också många giftiga växter vilt ute i naturen som bl.a. olika 

svampar, bär och andra växter. I grönsaksodlingen finns det också kända växter med giftiga 

substanser som åkerfräken, malört, krysantemum (pyrethrum), tagetes, chili, gröna tomater, 

potatis, etc. 

Ibland räcker det också med att framställa egna enkla kemiska preparat som natriumsilikat 

(en gel- eller pulverformig blandning av kisel, syre och natrium) mot olika svampsjukdomar 

eller vanligt såp- och tvålvatten mot bladlöss och andra organismer. 

Organismer som kan utgöra en fara i odlingen 

Det existerar en hel rad av olika ”skadeorganismer” inom växt- och djurriket som kan ställa 

till med mycket problem om en odlare inte tar hänsyn till viktiga ekologiska åtgärder och 

grundprinciper för odlingen. Mögelsvampar som groddbrand, gråmögel, mjöldagg, falsk 

mjöldagg, fuktmögel, trivs i fuktigt och varmt klimat och förökar sig där snabbt. 
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Angrepp av olika virus- och bakteriearter är däremot nästan oundvikligt. Här gäller det att 

satsa på växter som är naturligt resistenta mot skadeangrepp, som exempelvis våra gamla 

kulturväxter. 

Kvalster på köks- och blomväxter är egentligen mycket vanligt, Det största hotet utgörs dock 

fortfarande av insekter som bland annat bladlöss, nattflyn, tripsar, vita flygare, knäpparbaggar 

och tuvmyror. 

I jordnära miljöer finns olika snigel- arter som snabbt kan föröka sig och bli en reell plåga. 

Särskilt är den spanska skogs- eller också kallad mördarsnigeln för odlaren en stor utmaning, 

då den saknar naturliga fiender, vilket gör det svårt att arbeta med naturliga kontrollåtgärder. 

Direkt under jordytans brunjord rör sig rundmaskar. Vissa av dessa arter, t.ex. små arter av 

nematoder kan vara ett stort hot mot odlingen då de orsakar skada på växternas rötter. 

Bland däggdjuren kan det finnas mindre och större arter som kan medföra mycket besvär i 

odlingsmarken. Både åkersork och vattensork gnager sönder bark och rötter av buskar, 

fruktträd och vilda växter. Andra exempel är rådjur och hare som blir allt tamare och närmar 

sig människans odlingar. 

Organismer som kan vara till stor nytta i odlingen 

Vilka organismer som är till skada och vilka som är till nytta i en odling är alltid beroende av 

vilket syfte odlaren eftersträvar och det finns egentligen ingen organism som inte är till någon 

nytta för naturens kretsloppsystem. Ibland kan en organism i en speciell odlingssituation vara 

till stor nytta och i en annan situation inte alls. Ett exempel på detta är blåmesen som äter 

mycket insekter under odlingstiden och sen mycket odlade solrosfrön under odlingens slut. 

Insektshus och bikupor 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 72:  Insektshus vid Vårviks Gård. I 

detta insektshus lagras olika 

naturmaterial som lockar till sig 

nyttoinsekter som exempelvis humlor, 

getingar, tvestjärtar och diverse 

skalbaggar. Dessa kvarstannar i 

insektshuset och bygger där sina 

respektive bon. OBS: Tänk på var 

insektshuset placeras med tanke på 

barnsäkerheten. 

Foto 73:  Bikupor vid Vårviks Gård 

Bin är en av de viktigaste aktörerna i 

naturen för pollinering av blommande 

växter och för frö- och fruktbildning.  
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Utbudet av naturliga nyttoorganismer i en odling är ofantligt stort. Bland dessa kan räknas 

olika arter av virus, bakterier och svampar som på ett mycket effektiv sätt kan angripa olika 

arter av skadedjur. 

Skinnbaggar, sländor, tvestjärtar och skogsmyror är som många andra nyttoinsekter också 

verksamma väktare i odlingsenheterna. Både nyckelpigan och blomflugornas larver äter 

bladlöss som orsakar stor skada. 

Olika arter av spindeldjur är oftast underskattad av odlaren men bidrar också med en 

väsentlig del i kontrollen av skadeorganismer . 

Även groddjur, amfibier som bland annat paddor, grodor, vattensalamander är aktiva 

konsumenter av olika slags skadeorganismer. I samverkan med reptiler som exempelvis land- 

och kopparödla samt ormar är de viktiga kontrollerande aktörer i den ekologiska odlingen. 

Vattensalamander och kopparödla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 74, 75:  Fridlyst stor vattensalamander nära en dammanläggning vid Vårviks 

Gård. Den stora vattensalamandern är liksom grodor, ödlor och ormar 

fridlyst i Sverige. 

En annan nyttig beskyddare i odlingen är olika insektsätande fågelarter, som talgoxe, 

mesarter, rödhake, sädesärla, svalor, flugsnappare och flera andra. En småfågelfamilj kan 

konsumera upp till 30 kg av olika insekter under en sommar. 

De mest populära fåglarna för en ekologisk kontroll i odlingen är dock ankor och höns. 

Om de släpps fria i stora inhägnader runt odlingsenheterna kan de och särskilt ankorna ha en 

betydande roll i att minska skadepåverkan av den fruktade mördarsnigeln och andra 

skadeinsekter som bland annat gräshoppor och larver. 

Bland däggdjuren finns exempelvis igelkottar, mullvad, näbbmöss, fladdermöss m.fl. som 

också är viktiga djur för den naturliga bekämpningen av skadeinsekter. 

Det är lätt hänt att som odlare fokusera på det som växer ovan jord och det som man ser av 

sina växter men det är viktigt att även belysa betydelsen av en bra kvalité av livsmiljön i den 

undre brunjorden. Denna är avgörande för hur växterna utvecklas och vilken grad av 

motståndskraft de får. 

Jordorganismer som exempelvis svampar, bakterier, maskar och insekter har en 

kontrollerande funktion av jordmånens mikroklimat och samverkar i ett komplicerat naturligt 

samspel.  
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Ankor är effektiva snigelbekämpare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 76, 77:  Ankor vid Vårviks Gård som här på ett mycket effektivt sätt bekämpar spanska 

skogssniglar (s.k. mördarsniglar). Blåankor, gulankor och blekingeankor är lika 

effektiva snigelbekämpare som de välkända myskankorna. 

Ekologiska nischer och livsmiljöer  

Alla odlingsformer som verkställs av människor kan generellt anses som störande ingrepp i 

det naturliga ekosystemet. Naturens balans mellan nytto- och skadeorganismer är alltså inte 

bara hotad genom stora naturkatastrofer utan också genom människans skadliga påverkan.  

Med en ekologisk baserad helhetssyn återskapas miljöer som inte bara gynnar växt- och 

köttproduktionen utan också är gynnsamt för hela ekosystemet både i den lokala närmiljön 

och globalt. En ekologisk odling utmärks av mångfaldiga ekologiska nischer, som 

exempelvis land- och vattenbiotoper, vegetationsremsor etc. som gynnar överlevnaden av alla 

organismer. I dessa livsmiljöer finns exempelvis boendeplatser, vattentillgång, gömställen och 

skydd för alla organismer vilka alla är centrala aspekter i den naturanpassade odlingen.  

Ekologiska och glokala utmaningar 

Ekologisk synenergieffekt mot en konventionell näringsbalanskalkyl 

Ovan nämnda ekologiska åtgärder leder till en synergieffekt, där flera separata 

faktorer av odlingsmetoder inte bara är summan av delarna utan förstärker de 

samverkande och interagerande krafterna, som därutöver gynnar naturens 

stabilitet i sin helhet.  

Det konventionella jordbruket fokuserar sig däremot huvudsakligen på 

enstaka separata produktionsenheter och konstgjorda kontrollmetoder som 

exempelvis jordbrukets näringsbalansberäkningar. Denna metod som ”input – 

output” kalkyl är inriktad på en monokulturodling. Beräkningen baseras enbart 

på växtartens behov av mängden konstgödsel per markyta och till ett maximum 

av 50 centimeters djup ner i jorden. Konsekvensen av detta blir permanenta 

krävande tekniska insatser med en osäker produktion och en negativ 

miljöpåverkan på långt sikt. Utifrån den konventionella synen på produktionen 

har en hög kvalitet på den naturliga brunjorden mindre betydelse. En undermålig 

kvalitet förbättras med syntetiska mineraler. Utifrån ett ekologiskt perspektiv tas 

hänsyn till brunjordens mångfaldiga mikroliv, som existerar både ovan jord och 

långt under markytan (mikrolivet under markytan kan konsumera nästan lika stor 
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mängd näringsämnen som ovan jord). En sådan ekologisk helhetssyn saknas idag i 

ansvariga myndigheters näringsbalansberäkning. Det saknas ett helhetskoncept av 

näringsämnenas verkliga kretslopp ovan och under jorden, samt näringsflödet 

mellan olika bruksenheter som exempelvis åker-, frukt- och skogsområden. 

”Exergi” är ett mått på naturens ”egensatsade arbete” 

Exergi kan definieras som naturens egna historiska och evolutionära 

omvandlingsprocesser (d.v.s. alla resurser som naturen själv har åstadkommit) och 

är för det konventionella jordbruket helt ointressant. Naturen anses där nämligen 

som en given resurs som endast behöver brukas och som kommersiellt och räntabelt 

kan utnyttjas så länge man bara har ägar- eller nyttjanderätten på sin sida. Idag 

slösas naturens värdefulla resurser bort på ett irrationellt sätt med ett ökat hot mot 

både miljö och människor. Naturens alltmer växande motreaktion med en ökning av 

naturkatastrofer kan ses som ett svar på människans oförmåga och vilja att hantera 

jordens resurser och ekosystemets växelverkan. 

Vinstintresse versus ett sökande efter alternativa ekologiska 
lösningar  

När all produktion baseras på ekonomiska värderingar och vinstintressen förvärras 

hotet mot naturen ytterligare. I ett långsiktigt perspektiv är miljöcertifieringar i 

enstaka produktionsprocesser och strategier för att söka efter humanitära och 

ekologiska lösningar, som exempelvis ”fair-trade” i grunden meningslösa åtgärder i 

ett monetärt vinststyrt system. Huvudproblemet är att i många av dessa alternativa 

försök saknas det insikt om och det tas ingen hänsyn till naturens egen komplexa 

nedlagda och pågående arbete (d.v.s. något som en allomfattande exergikalkyl av 

naturens eget utformat arbete kan göra). Det behövs en global ekologisk insikt och 

ett regelverk för hela globen, där ekosystemets naturliga villkor i sin helhet tas på 

allvar.  

I ett västerländskt tänkesätt dominerar en vetenskaplig syn på naturen, med en 

fragmentering och uppdelning i olika fackämnen med skilda forskningsområden. 

Enstaka isolerade forskningsresultat kan oftast inte kombineras med andra 

ämnesområden pga. sin ofullkomlighet och en helhetssyn med förståelse av naturens 

ekosystem visar sig därför vara otillräcklig. 

Trots att den västerländska jordbruksutvecklingen med hjälp av högteknologisk 

utrustning vill styra naturens lagar för att öka effektivisering av produktionen är det 

mycket tveksamt om detta kommer kunna lösa framtidens globala utmaningar för en 

hållbar matproduktion. 

Vanvård av naturen och avsaknad av respekt och integration 

Naturens inherenta villkor, lagar och evolution är för oss människor ännu inte 

begripliga. Vi behöver därför öka vår respekt för; varsamhet om; kunskap över; 

integration i och ekologisk hantering med naturen. Annars finns stora risker, att vi 

själva förstör grunden till befintligt- och framtida liv. 

 

<< 
 



Dränage            [Skriv  text] Dränage 

69 

DRÄNAGE 

Redan under mitten av 1800-talet gjordes i Sverige mödosamma arbeten för 

att torrlägga myrar dels med syftet att utöka odlingsmarken och dels för att 

kommersialisera torvutvinningen, oftast för användning som bränsle.  

För den nutida intensiva exploateringen av jordbruksmark är en 

markavvattning genom dikningsdränage nödvändig, särskilt när lerhaltig 

odlingsjord under längre tidsperioder är utsatt för ett klimat med riklig 

nederbörd. Vårens och höstens kraftiga överskott av regnvatten och smältsnö 

avleds då på olika sätt från den brukade marken via ett dikningssystem. Om 

vattenavrinningen i en odlingsmark saknas kan växternas rötter lätt drabbas 

av syrebrist och därefter av förruttnelse.  

För att minska förlusten av viktiga näringsämnen i odlingslandet kan man 

också via dräneringssystem fånga upp de näringsrika partiklarna från 

odlingslandet som annars lätt spolas bort. De utlakade mineralerna kan 

samlas upp och sedimenteras i små dammar eller sammanlänkade 

vattensamlingar som fungerar som enkla näringsfällor. Små öppna 

dräneringsrännor som ansamlar och avleder nederbörd kan också under 

torrare perioder återanvändas i form av bevattningskanaler.  

Allmän beskrivning av effekten med ett vattendräneringssystem 

Beroende på klimat och geografiskt läge är nederbörden i många länder och särskilt i 

Skandinavien så pass mycket att regnvattnet inte hinner rinna undan. Som en följd där av 

uppstår det på naturligt sätt olika stora myrbiotoper (våtmarksförsumpning). Syrebrist och 

konstant hög fuktighet i myrarnas jordmån förhindrar förmultningen av döda växter och djur 

och allt organisk material ombildas där till torv.  

Många naturliga myrmarker har under de senaste 150 åren torrlagts vilket har förstört 

många odlingsmarker på grund av markavvattningen. Våtmarkerna har bearbetats med olika 

metoder som exempelvis öppna triangelkantade diken, nergrävda vattenavrinningsrör för 

täckdikning, ytvattenssänkning genom pumpsystem. Dessa har alla haft olika grad av negativ 

påverkan på naturen.  

Då våtmarkerna inte längre kan lagra större vattenmängder bli följden att vid kraftigare 

regnsäsonger översvämmas större bäckar, åar och floder. Därför krävs idag för alla nya dikes- 

och dränagearbeten där överflödigt vatten leds bort som markavvattningsåtgärd tillstånd från 

naturvårdsverket i Sverige. 

Naturliga näringsfällor och återvinning av vattenlöslig växtnäring 

Vid kanterna av små bäckar och öppna diken kan man med fördel plantera vattentåliga buskar 

och träd som exempelvis vide, som kan fixera vattenlösliga näringsämnen från avrinnande 
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markvatten. Grenar och löv av denna kantväxande vegetation skördas och kan användas för 

utfodring och strö. Allt näringsrikt vatten som rinner rakt ut i floderna utan filtrering måste 

förhindras. 

Vattenansamlingar som fällor för utlakade näringsämnen 

I odlingslandskapet uppvisar vattensamlingar oftast mycket näringsrika koncentrationer i 

vattnet och på botten på grund av vattenlösliga mineraler och bortspolade småpartiklar av 

matjorden som delvis härstammar från överskottgödsel i odlingarna eller erodering efter 

kraftig nederbörd. Dock kan sjöarnas vatten även vara väldigt näringsfattiga vilket bland 

annat kan bero på låga pH-värden och syrebrist i vattnet där de organiska partiklarna inte kan 

förmultna och omvandlas till torv.  

Näringsfälla 

Figur 4:  Exempel på näringskedjan i dammvattnet 

I naturliga pH-neutrala vattenmiljöer kommer även löv och annat organiskt material som 

faller ned i vattnet att brytas ner till vattenlösliga mineraler och till små partiklar som 

sedimenterar i slammet. Vissa växter som t.ex. vass och näckrosor absorberar dessa ämnen 

genom sin rotförankring i slammet och kan därmed filtrera damm-/sjövattnet på ett effektivt 

sätt. 

En sjö eller större damm delas in i flera vegetationsskikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 10:  Växterna i kantskiktet står oftast med rötterna i vattnet men resten av växten 

är ovanför vattenytan, t ex iris och vass. I överskiktet finns flytväxter, t ex 

andmat. I underskiktet lever hela växten under vattenytan, som hos 

vattenpesten. I bottenskiktet är växternas rötter förankrade i dammens 

bottenskikt men har flytblad på vattenytan, som hos näckrosen. 

Vattenväxter och alger tar upp näringsämnen som når vattensamlingarna. Algerna, det vill 

säga växtplankton, utgör föda åt andra mikro- och makroorganismer, t.ex. zooplankton 

(djurplankton), som i sin tur utgör föda för vatteninsekter som äts av exempelvis fiskar. 
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Övergödning i en damm leder till syrebrist eftersom algtillväxten blir så stor att många alger 

dör, sjunker till botten och bryts ner av bakterier. Nedbrytningen förbrukar mycket syre, 

vattnet börjar lukta illa och en förruttningsprocess är igång. 

En damm bör alltid vara solbelyst, grund, och vara bevuxen med vegetation både över och 

under vattenytan i en balanserad form. Vattenståndet i sjön eller i dammen kan variera under 

året. Vattenståndet är högre vid långvarig nederbörd och sjunker vid en längre tids torka. 

Växterna som slår rot i kantskiktet har därför ofta en speciell anpassningsförmåga för att klara 

både regnrika och torra årstider. Näringsanrikade ankdammar är lämpliga som bevattning för 

buskage-, frukt träd- och skogsarealer. Sedimenterat slam från dammen utnyttjas för gödsling 

av framförallt buskar, men även för andra robusta grödor. 

Material 

Lerhaltig jord används när man bygger en damm. Beroende på storleken behövs eventuellt 

cement och stenar samt en duk som helst är vattentät för att ansamla vattnet. Lera används för 

tätning. 

Redskap 

Spade, hacka, skottskära  

Ett modifierbart dräneringssystem som näringsfälla vid Vårviks Gård. 

I ett ekologiskt odlingssystem måste odlaren iaktta både det vertikala och det horisontella 

vattenflödet. Ett markområde som har en bra och djup brunjordstruktur har ett bra vattenflöde 

då regnvattnet inte kvarstannar i jordskiktet, utan rinner undan. 

För odlaren har det horisontella regnvattenflödet också en stor betydelse för odlingen. Det 

gäller att kunna reglera och leda regnvattnet på ett meningsfullt sätt i små rännor/diken 

beroende på vattenbehovet, årstid och metrologiska förhållanden med smältvatten och 

nederbörd. Dräneringen fyller här mer en funktion som reglering för bevattning och avrinning 

samt som en näringsfälla för växtnäringsämnen (speciellt kväve och fosfor) som riskerar att 

spolas bort.  

Växternas näringsdränage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 78:  Det tätbevuxna diket leder överskottsvattnet från odlingslandet och dammen till 

den bakomliggande skogsenheten. 
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Längs hela vägen vid smådiken planteras växter som tar upp många mineraler och särskilt 

fosfat. Smådikenas överflödsvatten ska helst passera och filtreras i vegetationsområden som 

exempelvis skogsmark eller större planterade buskageenheter. I dessa miljöer kan ett rikt 

utvecklat rotsystem av olika växter ta upp näringsämnen långt ner i djupet.  

Små vattendikena kan vid behov med enkla vägledningar försörja odlingen med vatten 

särskilt under torra sommardagar. Kvävefattigt och bindande täckmaterial som exempel 

sågspån och strö kan med hjälp av mikroorganismer också fixera eller omvandla en hel del av 

vattenlösta ämnen. Konsekvensen blir annars att vid nedbrytning av fixerat kväve i organiskt 

material då omvandlas och frigörs värdefull kvävegödsel (NH4NH3) ut i atmosfären som 

miljöfarlig kvävgas (N2). 

Dammen är en näringsfälla för utlakade kväve- och fosforämnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 79, 80:  Den första dammen på Vårvik har ett djup på en meter.I vattnet ligger alltid 

stora grendelar som kan användas som handräcke vid en nödsituation. 

Allt avrinnande vatten samlas slutligen i en djupare damm. I denna del av dammen 

sedimenteras en del av de medförda näringsämnena från avrinningsvattnet i botten till slam. 

Om ett överskott av regnvatten förekommer rinner detta över i kedjeformade smådammar som 

fungerar som en näringsfälla och med hjälp olika växter filtreras vattnet. 

Dammens vegetation är ett biologiskt näringsfilter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 81:  Dammens vattenväxter fungerar som ett naturligt filter. 
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Om man exempelvis planterar vide vid kanten av vattendammar och låter dessa växa sig 
tätt, så fixerar växterna med sina rötter en stor del av de vattenlösliga ämnena som 
transporteras i vattnet. 

Kedjekopplade smådammar är ett naturligt reningsverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 82:  De kedjekopplade smådammarna bildar ett litet naturligt reningsverk som 

fixerar näringsämnena i sedimenterade slam och dammväxter.  

Detta system kan jämföras med ett litet naturligt reningsverk. Samtidigt fungerar dammen 

dels som en ansamling av organiskt material (slamgödsel) och dels som produktion av 

biomassa för djurfoder eller vegetabiliska gödsel som kan återföras till odlingen eller till 

växthuset.  

Gäss som vakter i dammområdet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 83:  Inhägnaden är en ideal vistelse för gäss som fungerar utmärkt som vaktdjur. 

För att ytterligare barnsäkra hela dammområdet planteras avskärmande 

vegetation som t.ex. brännässlor eller nyponväxter runt dammarna.  
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Ekologiska och glokala utmaningar 

Vatten är källan till allt liv på jorden 

Växt- och djurriket har genom evolutionen anpassat sig till olika klimatiska 

vattenförhållanden, dels till miljöer med överflöd på vatten och dels till miljöer med 

vattenbrist. Sjöar, stora och små, naturliga vattendammar samt våtmarker utger en 

mycket gynnsam komplettering för naturens kretsloppsystem av alla livsviktiga 

näringsämnen.  

Vattendränage för markavvattning - ett kontroversiellt miljöingrepp  

I regioner som naturligt drabbas av mycket nederbörd uppstår ofta naturliga myr- 

eller sumpskogsliknande våtmarker. Den specifikt miljöanpassade floran och faunan i 

våtmarker och gamla diken är unik, men utsätts trots detta idag alltmer av 

markavvattningsåtgärder för att utvinna mer brukbar odlingsyta - eller till och med ny 

för bebyggelse. Att vi idag dessutom har stora problem med utlakning och en nästan 

irreversibel förlust av stora mängder vattenlösta näringsämnen (särskilt kväve och 

fosfor) är huvudsakligen konsekvenser av den storskaliga konventionella odlingen 

och överhuvudtaget på grund av människans oförnuftiga påverkan på naturen. 

Tidigare anlagda öppna diken som inte rensas på flera år bildar så småningom 

återigen nya livsviktiga ekologiska nischer för sällsynta arter i växt- och djurriket. 

Enligt miljölagen får man därför idag inte ändra på eller rensa dessa diken utan 

särskild tillåtelse. 

I den ekologiska odlingen eftersträvas att på ett optimalt sätt anpassa odlingen 

efter naturens villkor, där allt naturligt vattenflöde i stort och smått har sin specifika 

ekologiska funktion. Inslag av småvattenbiotoper ger exempelvis en ökad biologisk 

mångfald eftersom ett stort antal djurarter är knutna till vatten bland annat grodor, 

paddor, salamandrar, ett flertal arter av insekter, smådjur och sjöfåglar. 

Redan under sekelskiftet påbörjades de nu alltmer vanliga torrläggningarna och 

pH höjande kalkningarna av olika typer våtmark. Den nyvunna bruksmarken generar 

oftast ogynnsamma kedjereaktioner på land och vatten, exempelvis transporteras 

vattenlösta näringsämnen från mineralgödsel via dränerade vattenflöden, bäckar, åar 

och floder snabbt ut till havet och blir därmed under lång tid utslaget från 

kretsloppssystemet. För att vinna mer mark för odling eller byggen hotas de naturliga 

biotoperna alltmer. Nutidsmänniskans ”varumärke” står för en effektiv produktion 

men oftast utan tanke på naturen. Naturens ekosystem med sin ursprungliga 

geologiska/biologiska mångfald har idag liten plats i människans agerande. 

Kortfristiga kommersiella nyttointressen går inte ihop med människans 

existensbehov av en långfristig hållbar hantering av naturen. 

 

<< 
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Våtmark 

I ett mångskiftande odlingslandskap uppfyller våtmarken betydelsefulla 
funktioner som en ekologisk nisch för många utrotningshotade djur och 
växter och som en uppdämning av vattenflöden eller reservoarer för 
överflödsvatten från exempelvis smältvatten eller stark nederbörd. Dessutom 
bidrar våtmarkens sumpanpassade vegetation effektivt till att filtrera 
växtnäringsämnen som spolats ur jorden. Detta sker som en konsekvens av 
gödselutlakning och uppträder särskilt i samband med en konventionell 
odling. 

Vattensamlingar som benämns myrar, sump- eller torvmarker, kärr, 
träsk, mm. existerar vanligtvis i naturliga miljöer, men kan också bildas som 
en följd av dräneringsåtgärder då man leder bort överskottsvatten från sitt 
odlingsområde. De bortsköljda näringsämnena från det översta horisontala 
jordskiktet i odlingslandet sedimenterar och skapar ett näringsrikt 
bottenslam som kan återanvändas i odlingsenheter. Vid anläggning av 
vattenkanaler och diken i dräneringssyfte är raka linjeformiga 
avrinningskanaler inte gynnsamma; varken i naturliga miljöer (biotoper) eller 
i odlingslandet. Förlusten av viktiga växtnäringsämnen ut i havet reduceras 
effektivare genom krokiga avrinningskanaler helst naturliga åar och bäckar.  

Material 

Lera fungerar som förtätning; organiskt material för att fixera småpartiklar; sumpväxter för att 

filtrera näringsämnen. 

Redskap 

Spade, skyffel, skottkärra, lie 

Beskrivning  

Beroende på jordens kapillaritet (d.v.s. markporernas förmåga att suga upp vattnet beroende 

på jordens kvalitet som exempelvis sandig, lerig, humusrik, etc.) varierar genomsläppligheten 

av regnvattnet efter en nederbörd. Lutningen av odlingsmarken påverkar också hur regn- och 

smältvatten avrinner, samt hur vattenlösliga mineraler och organiskt material transporteras 

bort. Ett vattenflöde kan ske både horisontalt (avrinning) och/eller vertikalt (filtrering ner i 

marken) beroende på markens jordstruktur. Det horisontala vattenflödet är relativt lätt att 

kontrollera med små vattenledningskanaler, diken eller dammar. Däremot krävs det oftast 

större artificiella, ingrepp som exempelvis täckdikning med djupliggande dräneringsrör i ett 

vertikalt vattenflöde där marken är sur (lågt pH-värde) pga. ”stående” vatten. Våtmarker 

fungerar utmärkt som ett filtersystem när vattenlösta mineraler passerar olika vattenanpassade 

växters rotsystem. Dessutom anses många våtmarker som viktiga för att reglera vattenståndet 
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i åar och älvar. Odikade naturliga vattensamlingar har oftast en effektiv buffertkapacitet 

särskilt när det gäller att fånga upp vattnet efter snösmältning eller efter kraftig nederbörd.  

Kohage med våtmark på Vårviks Gård 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 84: Den nedre delen av hagen som ligger bakom skogspartiet är nästintill året 

runt en mycket fuktig våtmark, särskilt under hösten och våren Denna 

våtmark blev delvis dränerad genom utgrävning av grunda diken och 

utnyttjas nu som en kohage på Vårviks Gård. 

Den ekologiska betydelsen av slingrande bäckar underskattas mycket. Det är nämligen de 

ostrukturerade slingrande vattenflödena och ojämnheterna i bäckdjupet som medför att vattnet 

rinner i olika hastigheter ut med bäcken och förhindrar därmed ett alltför starkt forsande 

vattendrag. Bäckens vattenflöde och form ändras kontinuerligt huvudsakligen pga. 

sedimenteringen och den vattenberoende floran och faunan anpassar sig alltid till de nya 

villkoren. Eftersom bäckar och floder mynnar ut i havet är vid raka kanalgrävda vattenflöden 

risken stor att ofiltrerade vattenlösta mineraler och organiska partiklar sedimenteras djupt på 

havsbotten och därmed faller ut ur kretsloppet för mycket lång tid.  

Fårhage med våtmark på Vårviks Gård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 85:  Växterna i våtmarken filtrerar näringsämnen under tider med stark 

nederbörd, medan under den torrare sommartiden fungerar våtmarken 

utmärkt som en hage på Vårviks Gård  
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Ekologiska och glokala utmaningar  

Våtmarkernas historiska betydelse 

Våtmarker har evolutionärt en stor betydelse i alla djurs och växters historiska 

utveckling. Det var i sådana vattengrunda livsmiljöer som livet på jorden började 

blomstra för många miljoner år sedan. En viktig aspekt av detta är att dessa 

våtmiljöer möjliggjorde en tillräcklig näringstillgång för både djur och växter. Detta 

förklarar exempelvis dinosauriernas dominans och vida spridning under denna dåtid. 

Över hela världen existerar fortfarande våtmarker och största delen av dessa finns i 

Ryssland som typiska vattendränkta urskogar, de så kallade sumpskogarna. I de 

nordiska klimatzonerna är flertalet av klimatskogarna torvbildande och större delen är 

konstant fuktiga. Oftast är de grunda våtmarksmiljöerna bevuxna med skog. 

Vilken betydelse har våtmarker för ekosystemet 

Våtmarker formas av olika biotopiska karaktärer, men definieras allmänt som ett 

vattenmättat markområde. Där räknas även in grunda sjöar och kuststränder, som 

konstant ligger under havsvattennivån. 

Våtmarker är som vattenresurs en viktig tillgång för livsmiljön. Dessa dämpar 

vattenflöden och fungerar som ett naturligt reningsverk. Sedimentering, filtrering, 

fixering och omvandling av närsalter skapar nya viktiga och utmanande livsfunktioner 

för artrikedom och biologisk mångfald av mikro- och makroorganismer. Särskilt för 

många vattenberoende växter och djurarter från de nordiska klimatzonerna är 

våtmarken den enda garantin för överlevnad som exempelvis för amfibier, större 

klövvilt och för både övervintrande fåglar (stannfåglar) och för flyttfåglar. 

Vattenbiotoper är resurser till en bättre ekologisk hållbarhet 

En mångfaldig och biotoprik landskapsformation bidrar därmed till en mycket bättre 

bärkraftighet och stabilitet för all existerande flora och fauna. Bruk av skogsmark och 

odlingsmark måste därför alltid anpassas till de geologiska och metrologiska 

förutsättningarna. Odlingen handlar i detta sammanhang om att välja den rätta 

växtvegetation till passande jordkvalitet, vattenvillkor och miljö. 

Odlings- eller hagmark som ligger nära sjöar, floder eller våtmarker behöver 

särskilda bearbetnings- eller brukningsmetoder för att undvika onödiga 

mineralförluster. 

Speciellt i tropiska klimat är det avgörande att det finns naturligt tätbevuxna skogs- 

och buskpartier som kan verka som ett näringsfilter mellan odlingsområdet och 

näraliggande vattendrag eller våtmarker. Eftersom odlingsmarker i dessa 

nederbördsrika områden mestadels utsätts för svedjebruk är mineralförlusterna genom 

den vattenlösliga askan mycket stora. 

Sump- och våtmarker har över hela jorden en mycket betydelsefull funktion. 

Anpassade växter i dessa områden garanterar ett kortare och återkopplande kretslopp 

av vattenlösa mineralämnen. Dessutom är exempelvis mangrov- och vasslikande 

växter för många olika djurarter en livsviktig miljö som tyvärr idag via 

överexploatering är starkt hotade.  

 

<< 
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SKOGEN 

Skogen är tillsammans med havets alger jordens aktiva syreproducent (havets 

alger producerar ca 70 % och skogen ca 30 % syre). Växterna fixerar med hjälp 

av solljuset koldioxid från luften (fotosyntes) för att bygga upp kolhydrater 

(lagrad solenergi) och som biprodukt produceras genom fotosyntesen ren 

syre. Utan växterna skulle varken människor eller andra djur kunna existera. 

När marken ligger bar och öppen etablerar sig först låga växter som 

exempelvis gräs. Därefter gör höga, starkväxande plantor samt buskar sitt 

intåg. I skydd av buskarna växer så småningom småträd upp som tar över och 

bildar skogspartier. En sådan långsam återväxt (succession) börjar om på nytt 

då skogen exempelvis skövlats eller bränts ned. 

I skogen finns oftast någon vegetation kvar från de olika 

successionsstadierna som enstaka buskar och sly. I de olika skikten lever olika 

växt-, svamp- och djurarter. Gnagare finns framförallt i underskiktet medan 

fåglar, med få undantag, lever i buskage- eller trädskiktet. Även under 

jordytan försiggår ett rikt liv för makro- och mikroorganismer, där svamparna 

bildar en omfattande nätverksstruktur. Olika sorters insekter och andra 

krypdjur hittas i alla skikt. 

Redskap 

För att sköta en skog behöver man spade, grensax, yxa, såg. 

Material 

För att underhålla och gynna en artrik skog behövs frön och/eller småplantor. 

Beskrivning 

Skogen har en stabiliserande och utjämnande inverkan på mikro- och makroklimatet och den 

påverkar alltid miljön och det omgivande klimatet. Ett område som domineras av skog får ett 

fuktigare klimat med en jämnare temperatur över dygnet. Detta beror på att vegetationen 

håller kvar vatten. I områden med lite vegetation och där skog inte finns, exempelvis i 

ökenområden, är dagarna mycket varma och nätterna mycket kalla. 

Träden tar upp näring från jorden och fixerar den i form av levande växtdelar som 

exempelvis blad, kvistar etc. (biomassa). Näringsupptaget underlättas genom en symbios av 

svampar som växer på rötterna (mykorrhiza) och som frigör mineraler genom en kemisk 

utsöndring. Skogen fungerar på så vis som en näringsdepå. Ur ett ekologiskt perspektiv är 

näringsämnenas kretslopp i skogen det mest optimala systemet som finns i naturen. 

För djurs och växters artrikedom är döda, nedfallna träd betydelsefulla eftersom många 

insekter och svampar är beroende av död ved. Löv och annat dött, organiskt material bryts 
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ned till näringsämnen som sprids vidare ned i jorden med hjälp av krypdjur och maskar. För 

den biologiska mångfalden är det därför viktigt att en del döda träd tillåts ligga kvar och 

förmultna i skogen. Ett stort antal arter av djur och växter trivs i skogen, inte minst insekter 

har där en viktig reglerande funktion i den ekologiska balansgången. Det rika djur- och 

växtlivet ger en ökad stabilitet i den naturliga evolutionen och bidrar därmed till ett bättre 

kretsloppsystem som tjänar för allt liv på jorden. 

Skogen är en optimal resurs för förnyelsebar energi eftersom den lagrar solenergi i 

biomassan som människor direkt kan utnyttja som ved på ett meningsfullt sätt. Däremot måste 

användningen av skogens icke förnyelsebara energireserver (biomassa som under miljontals 

av år omvandlats till kol, jordgas och olja) ur ett ekologiskt perspektiv starkt ifrågasättas. 

Skogen ger skydd mot erosion som är orsakad av vind och vatten. Skogen fungerar som en 

näringsresurs för framtida odling så att marken inte utarmas och skyddar därmed den 

näringsrika marken. För detta ändamål är det viktigt att utnyttja skogen punktvis och på ett 

långsiktigt planerat sätt. 

I en skogsmark är oftast grundvattennivån högre än i en mark som har lägre vegetation, till 

exempel på en grässlätt. Det beror på att trädens rötter når längre ned i jorden och drar upp 

mer vatten. Om skogen huggs ner försvinner rötterna och marken blir då torrare. 

Trädrötterna bildar också ett tätt nätverk som binder jorden och skyddar på så vis mot 

exempelvis snöras, laviner, öknens utbredning samt stora översvämningar. En skövlad skog 

kan därför vara en orsak till naturkatastrofer.  

Ett integrerat skogsbruk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 86: Här på Vårviks gård nyttjas skogens biomassaproduktion bland annat för 

fåruppfödning. 

Människan utnyttjar skogens vegetation på många olika sätt exempelvis som ved för eldning, virke för 

byggnation, sågspån för täckodling, framställning av färgämnen och mediciner, föda i form av till 

exempel ekollon, nötter, svamp, bär, frukt etc. Från skogen har vi även fått våra odlade växter som 

förädlats under många tusentals år.  
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Ekologiska och glokala utmaningar 

Skogens kretsloppssystem i kallare klimatzoner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12:  En mycket förenklad skiss av skogens kretsloppssystem 

Konkurrensen mellan växter i naturen är hård men samtidigt är växterna 

beroende av varandra. Växternas drivkraft och deras förmåga att omvandla 

solenergi och producera syre ger upphov till allt existerande liv på jorden. 

Fortfarande idag upptäcks nya arter inom växtriket speciellt i den tropiska 

urskogen. Skogen representerar ett maximum av komplexa samverkande 

livsmiljöer med en ekologisk växelverkan. En naturlig skogsmiljö bildar en 

stabil mikro- och makromiljö, men är mycket känslig och sårbar vid ingrepp 

som rubbar skogens växelverkan. 

Världens olika skogstyper har utvecklats utifrån olika livsvillkor och 

ekosystem. Exempelvis så är regnskogarnas överlevnad starkt beroende av att 

kontinuerligt fixera näringsämnen i skogens biomassa i motsats till en skog i ett 

tempererat klimat där inget näringsupptag sker under växternas viloperiod 

(vintertiden). Skogar i tempererade kallare klimat är också mycket beroende av 

jordens kvalitet (svartjorden) med tillgängliga näringsämnen i motsats till en 

regnskog som huvudsakligen hämtar sin näring direkt från förmultnat material 

ovan jord. 

Skogar i tempererade klimatzoner delas upp i olika skogstyper, som 

barrskog, blandskog och lövskog. Generellt utvecklas lövskog på näringsrika 
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marker och som har ett stort inslag av gräs och örtväxter. Barrskog utvecklas på 

mer näringsfattig mark med ett lågt pH-värde och har stora inslag av småväxter 

som lingon, blåbär och ljung. På en näringsfattig jord är vissa växter gröna året 

om, detta för att spara energi och undvika onödig tillväxt. Det är en anpassning 

till näringsbristen, då det går åt mycket näring för att bygga upp bladen på nytt 

varje år. På näringsrika marker fäller lövträden och andra skogsväxter sina blad 

då det finns tillräckligt med näring i marken för ny tillväxt på våren. 

I en natur- eller urskog (en primär skog som inte har blivit exploaterad eller 

utsatt för människors påverkan) finns en stor artrikedom där växter och svampar 

av alla slag samverkar med insekter och andra djur. I skogen får djuren 

boplatser, skydd och föda. Insekter som fungerar som "skadedjur" ska enligt 

naturens egen lag förhindra tillväxt av monokulturer dvs. en dominerande 

växtart och därigenom gynna artrikedomen i skogen. 

I Sverige beskrivs gammelskog som en enskild skogstyp av naturligt 

växande träd med varierande ålder och som inte har brukats av människor under 

mer än 150 år. 

Gemensamt för alla skogar på jorden är deras förmåga att fixera koldioxid 

från luften via sitt bladsystem till trädens biomassa och därmed motverka en 

klimatförändring med ökad uppvärmning av jordens atmosfär. Intakta 

regnskogar har p.g.a. sin gigantiska produktion av biomassa en stor betydelse 

för stabiliteten av jordens klimat. Historiskt sett har den ursprungliga tropiska 

regnskogen utgjort ca 14 % av jordens yta. Efter ca 100 års irrationell 

skogsskövling finns det idag endast ca 6 % kvar av regnskog på jordens yta och 

ca 15 miljoner ha avverkas fortfarande årligen globalt. 

Skogsareal som en mångfaldig integrerad funktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 87:  Skogen fungerar här som skydd mot markerosion och vind; filtrering 

av näringsämnen; som solskydd och extranäring till betesdjur. 
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HAG- OCH ÄNGSMARK 

Hagmarken används som bete för boskap under sommaren, medan en äng 

används för vinterfoder. På ängen växer gräs och örter som enligt traditionell 

sed har brukats regelbundet under året genom: fagning, slåtter, höbärgning, 

hamling, efterbete, lövtäkt och röjning. Tidigare har höet som slagits med lie 

torkats på en torkställning som hässja, krake och ryttare eller förvarats som 

löshö eller som fyrkantiga pressade, torra höbalar på loftet. 

Idag, inom det moderna lantbruket, lagras höet oftast som hösilage 

(halvtorkat hö hårdpressat i plastade rundbalar) direkt på ängen eller som 

ensilage (finfördelad fuktig grönmassa från vall- eller andra foderväxter) i 

rundbalar eller stora torn- eller plansilo. Alla dessa förvaringsmetoder måste 

vara lufttäta. Under lagringen startar en (anaerob) jäsningsprocess med hjälp 

av mjölksyrebildande bakterier. Genom fermenteringsprocessen höjs 

foderkvaliteten och denna förbättras ytterligare beroende av bl.a. 

fuktighetsgraden i ensilagemassan.  

Ängens och hagens flora har inte uppstått på naturlig väg utan är ett 

resultat av människans påverkan på naturen genom betesdrift och slåtter och 

utgör därför en sorts kulturmark. Om betesdriften upphör, kommer marken 

att växa igen. Ängens och hagmarkens flora kommer då så småningom att 

konkurreras ut av busk- och andra skogsväxter. Naturliga betesmarker och 

slåtterängar används nu i allt mindre skala. Ängs- och hagmark blir en allt 

ovanligare syn i landskapet samt många av de traditionella växtarterna 

(hävdgynnade växter) från ängen, dess ytterområden och vägrenar räknas 

idag som utrotningshotade. 

Detta sker på grund av det moderna jordbrukssystemet som är utformat 

för en maximal vinning genom ett högteknologiskt dominerat produktionsätt 

och oftast genom storskaliga urbaniseringsprogram runt städerna och på 

landet. Boskapen som livnär sig av bete eller hö ger i sin tur föda t.ex. mjölk 

eller kött åt människorna. 

Redskap 

För att sköta en hag- eller ängsmark behövs stolpar, redskap för elstängsel, metall-nät 

(gunnebo-nät), slägga, skottkärra, yxa, lie och redskap för gärdsgårdar. 

Material 

För att underhålla och förnya en ängs- och hagmark behövs ibland frö och/eller småplantor. 

För att sköta en betesmark behöver man staket för att göra inhägnader, samt lie eller trimma 
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för betesputs. Stängslet måste anpassas efter djurart. För permanenta stängsel finns flera 

alternativ, och för tillfälliga inhägnader är elstängsel att rekommendera. 

Beskrivning av olika marker för betesdrift 

De marker som används för betesdrift och som hagmark kan ha många olika utseenden. Bland 

annat kan strandängar, hedar, öppna marker och skogar användas som betesmark. Dessa 

marker skiljer sig åt med avseende på jordens klimatzoner, landskapens karaktär, fuktighet, 

lokala mikroklimat etc. Vegetationen i hagmarken är beroende på mängden av djurbestånd 

samt deras betessätt. En måttlig skötsel ger en hög artrikedom bland gräs- och örtväxter i 

undervegetationen, medan buskar ofta saknas på grund av den ständiga avbetningen, något 

som inte tillåter växterna att växa sig höga. Av samma anledning har unga träd svårt att 

etablera sig. Vissa betesdjur kan även gå hårt åt äldre, större träd genom att gnaga på barken 

(exempelvis getter).  

Ängens och hagmarkens växter har anpassat sig till de olika djurens sätt att beta. För att 

undgå en alltför stor bladförlust växer de med sina blad tätt tryckta intill marken oftast i en 

rosettform. Andra växter sprider sig effektivt genom att utveckla vegetativa skott som växer 

tätt utefter marken, medan andra skjuter sina blad från en jordstam under markytan. Vissa 

växter lever länge som frön i marken. Då de gror genomgår de en kort tillväxtperiod under 

vilken de hinner blomma och sätta frö. Åter andra utvecklar försvar i form av taggar eller 

gifter. Hagmarkens växter är dessutom lågväxande vilket leder till att djuren har svårt att få 

grepp om dem. Dessa växter har en god förmåga att hushålla med näring och klarar sig därför 

på magra marker. 

Betesdjur 

Olika djur betar på olika sätt. De föredrar olika nivåer att beta på och väljer ut sina 

favoritväxter.  

Kor (Nötkreatur) 

Kor och deras inhägnad 

 

 

 

 

 
Foto 88:  Utrotningshotade fjäll- och  

rödkullakor  

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 89:  Elstängsel för boskap 

Kor är framförallt gräsätare och liksom andra idisslare saknar de tänder i överkäken och sliter 

därför av gräset med hjälp av tungan. Vid betesdrift med kor är det därför viktigt att ha en 
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sådan växthöjd på betet så att det blir lättåtkomligt för djuren. Korna kan välja ut vissa 

områden i hagen som de hellre betar på än andra platser. En stor försiktighet måste iakttas då 

kor som är idisslare sväljer allt vad kommer i deras väg. Skräp som exempelvis plastartiklar, 

plåtburkar, spikar etc. som hamnat i hagen sväljs lätt ner av de betande djuren och kvarstannar 

i deras mage. 

Häst 

Hästar och deras inhägnad 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 90:  Nordsvensk häst 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 91:  Elstängsel för häst och får 

Hästar kan ägna längre tid åt att beta än korna då de inte idisslar. De har en bättre förmåga att 

tillgodogöra sig grövre bete med lägre näringsvärde då de kan kompensera detta genom att 

helt enkelt äta mer. Hästar samlar ihop växterna med sina läppar och biter av dem nära 

marken. De lämnar ofta vegetationen som finns runt sina egna gödselhögar (”rator”). Hästarna 

är i motsats till korna mycket bra på att välja bort det de inte anser vara deras föda. 

Får 

Får och deras inhägnad 

 

 

 

 

 

 

Foto 92:  Utrotningshotade skogsfår och 

svärdsjöfår 

  

 

 

 

 

 

 

Foto 93: Stängselnät för får  

 kombinerat med vargstängsel 

Får trivs bäst på torrare marker. De betar på ett selektivt sätt och föredrar framförallt späda 

och lågvuxet gräs och örter men undviker fröstänglar och grövre växter. De betar också gärna 
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av buskar och sly, även taggiga arter som björnbär, hallon och nypon och motverkar därmed 

effektivt igenväxning. Skogsbete för får kräver att alla träd skyddas med metallnät för att 

undvika skador på barken genom gnagning. Då fåren också är idisslare måste samma 

vaksamhet avseende skräp i hagen iakttas som hos korna. 

Get 

Getter och deras inhägnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 94:  Utrotningshotade 

jämtgetter 

  

 

 

 

 

 

 

Foto 95:  Elstängsel för getter 

kombinerat med vargstängsel 

Getter är mer utpräglade lövbetare, och betar buskarna även långt inne i lövverket. Det gör 

dem till bra betesdjur på marker som annars hotas av igenväxning. De tycker också om att 

gnaga på barken runt trädet, därför krävs det ett bra barkskydd på träden i gethagen. Getter 

selekterar inte sin föda så hårt utan betar det mesta. De passar bra i kuperad terräng men 

ställer stora krav på en säker inhägnad. Som för andra idisslare som kor och får gäller det att 

ha samma vaksamhet på skräp i hagen. 

Gris 

Grisar och deras inhägnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  96:  Utrotningshotat Linderödsvin 

  

 

 

 

 

 

 

Foto  97:  Elstängsel för gris 

Grisarna plöjer marken då de letar efter insekter, maskar, rötter och annan föda nere i jorden.  

De är allätare och konsekvensen av deras bökande blir att vegetationen förstörs. Grisar är inte 
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traditionella betesdjur, men är bra för att bearbeta marken och rensa bort svårbekämpade och 

oönskade växter som exempelvis kvickrot och skräppa. Förr i tiden användes grisarna också 

för att röja och kontrollera vegetationen i skogens underskikt. 

Gås 

Gäss och deras inhägnad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 98:  Utrotningshotade skånegäss 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 99:  Långgärdesgård kombinerat 

med nät för gässen 

Gäss är huvudsakligen gräsätare, men de äter också bland annat brännässlor och smågrenar. 

De tycker mycket om att beta omkring och i bäckar och smådammar. Gåsen är ett flockdjur 

och är känd för att vara ett utmärkt vaktdjur som gör mycket väsen av sig om något känns 

främmande. De kan lätt försvara sig eller gå till angrepp om de känner sig hotade.  

Anka 

Ankor och deras inhägnad 

  

 

 

 

 

 

 

Foto 100:  Utrotningshotade gul- och 

blekingeankor 

  

 

 

 

 

 

 

Foto 101:  Nät (Gunnebonät) för 

ankor och gäss 

Alla ankraser (inte bara myskankor) är effektiva snigelätare om de lärs upp i tidig ålder. Som 

kontroll av sniglar (huvudsakligen mördarsniglar) är de speciellt lämpade att ha i anslutning 

till en odlingsmark. Viktigt är dock att med ett enkelt staket skärma av själva 

grönsaksodlingen, då ankorna med förtjusning äter späda blad från grönsakerna. Ankorna 
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måste alltid ha tillgång till vatten i sin närhet (helst små dammar), för att kunna rensa sina 

näshålor på näbben och putsa sin fjäderdräkt.  

Höna 

Höns och deras inhägnad 

  

 

 

 

Foto 102:  Utrotningshotade hönsraser 

på Vårviks Gård 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 103:  Hönsgården  

På en ekologisk bondgård ska alltid hönorna vara frigående i hönsgården alternativt frisläppta 

på gården. Hönorna, särskilt när de är helt frigående, söker gärna efter insekter, daggmaskar 

och andra krypdjur i jorden och framförallt i komposthögar. Eftersom de också kan göra stor 

skada i ett grönsaksland hålls de helst på behörigt avstånd från odlingar. För hönor (och andra 

fjäderfän) måste foderfödan kompletteras med snäckskal (kalk för äggskalsproduktionen) och 

grovsand/grus för att underlätta malning av spannmål och andra frön i fåglarnas mage. 

Kanin 

Kaniner och deras inhägnad 

 

 

 

 
 

 

Foto 104:  Utrotningshotad gotlandskanin 

  

 

 

 

 

 

 

Foto 105:  Ett djuptgrävt nät för 

kaninskydd i hönsgården 

Som gräsätare tycker kaninerna om lågväxande gräs och de kan fungera som naturliga ”enkla 

gräsklippare”. Kaninen passar bra tillsammans med höns i en hönsgård, speciellt om där finns 

en gräsmatta. 
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En optimal betesform 

Genom att låta flera olika djurarter beta på samma område och under varje betessäsong, får 

man den bästa beteseffekten. Detta kan ske antingen via sambetning, som innebär att olika 

djurarter betar på samma mark samtidigt, via växelbete som innebär att olika djurarter betar 

på samma mark men efter varandra eller via ett rotationsbete som innebär att marken delats in 

i olika hagar där några betas och andra inte. I de hagar som för tillfället inte betas hinner 

vegetationen växa till sig. Genom att integrera olika djurarter i beteshagen blir konkurrensen 

mellan olika växtarter jämnare, vilket i sin tur gynnar en högre artrikedom. 

Genom att låta olika djurslag beta på samma mark vid skilda tillfällen kan parasitangrepp 

motverkas eftersom olika djurslag äter upp varandras parasiter utan att själva bli sjuka. I 

betesmarken förflyttas näringsämnen mellan marken, växterna och djuren. Med solens energi 

och näringen från marken bygger växterna upp sin grönmassa. Djuren äter växterna och 

tillgodogör sig näringen som avges i form av gödsel. Gödseln bryts ned av insekter och andra 

smådjur och dess substans av näringsämnen återförs till marken för att komma växterna till 

godo igen. Och så fortsätter det. Om djuren endast livnär sig på det som betesmarken erbjuder 

och inte utfodras på ett annat sätt kommer detta till slut att leda till en utarmning av jorden. 

Därför behöver betesmarken läggas i träda (få en viloperiod) eller tillföras extra gödsel. 

Slåtter- och hagmark på Vårviks Gård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 106:  I förgrunden visas olika ängsväxter i kulturängen som används för höslåtter och 

efterbete. I bakgrunden ses betesmark, där djuren betar året runt. 

På en traditionell äng slås växterna och får torka till hö. Därefter forslas höet bort till 

förvaring. På så vis motverkas en ansamling av frön och den naturliga gödslingseffekten 

motverkas. En äng utarmas därför snabbare än en betesmark. Ängsväxterna har olika 

näringsinnehåll. Ärtväxter som exempelvis klöver, har ett stort innehåll av kväveföreningar 

(proteinrika) då de med hjälp av bakterier kan ta upp och binda luftens kväve i plantan. Gräs å 

andra sidan innehåller mindre protein men däremot en större mängd cellulosa. Alla växter har 

dock ett större näringsinnehåll innan de gått i blom och betet är därför näringsrikare på 

försommaren än på sensommaren. Det är därför viktigt att släppa ut djuren på bete i början på 

säsongen så att de kontinuerligt kan beta av vegetationen innan den hinner gå i blomning. 
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Tidpunkten för betessläppet bestäms utifrån växthöjden på vegetationen. Växterna måste ha 

vuxit tillräckligt höga för att djuren ska få grepp om dem. Kor släpps ut på bete något senare 

än både hästar och får.  

Hage på Vårviks Gård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 107:  Gethagen är integrerad i ett glest skogsområde. 

I hagmarken har stora träd en viktig funktion för djuren, både i form av skydd och som 

fodertillskott. De skuggar och ger svalka när det är varmt och skyddar vid stark vind och regn. 

Dock måste även träden skyddas från djuren. Många djur kan skada träden svårt genom att 

gnaga av barken. För att förhindra detta kläs trädet med metallnät eller med ett litet elstängsel. 

Parasiter och nedbrytare (organismer som lever på och bryter ner dött 

organisk t material). 

Hagen har en skiftande miljö med en mångfald av hagmarksväxter, enstaka buskar, träd, 

örtväxter, lämningar av gödselhögar, död ved och vatten. Det är en viktig livsmiljö för ett 

flertal insekter och smådjur som ved- och gödselnedbrytare, marklevande myror och insekter 

som är beroende av öppen mark som har värmts upp tidigt på våren. 

Många sällsynta skalbaggar och flugor lever i gödselhögar, bl. a tordyvel, månhornsbagge 

och vanlig dyngfluga. Dessa insekter gräver gångar i marken under mockan där de lägger sina 

ägg och drar ned gödsel i marken som föda åt larverna då dessa utvecklas. Nere i jorden lever 

den gula tuvmyran. Denna lever av sockerrika ämnen som produceras av bladlöss. Myrorna 

och bladlössen lever i en symbios där myrorna samlar in bladlössens ägg på hösten och 

förvarar dem i sina bohålor för att sätta ut dem på lämpliga växter nästa säsong. Myrornas 

aktivitet leder till små uppkastade jordhögar här och där över jordytan, där småväxta arter 

som vildlin och timjan kan etablera sig. 

Även gräshoppor behöver betade marker då de är beroende av både kort- och högvuxen 

vegetation för sin livscykel. De betar själva gräs och örter och lägger sina ägg nära marken 

vid basen av grässtråna. Ett rikt liv av smådjur och mikroorganismer i hagmarken ger föda åt 

andra djur som ett flertal fåglar, igelkottar och fladdermöss. 
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Ekologiska och glokala utmaningar 

Hagmarkens mångfaldiga betydelse i temperade klimatzoner 

Man kan betrakta hagmarken ur flera olika perspektiv. Utifrån bondens perspektiv 

är hagmarken främst en mark som nyttjas för kött- och mjölkproduktion. Med ett 

öppet landskap bevaras dessutom ett stort antal växt- och djurarter som är beroende 

av hagmarken för sin livscykel. Ur ett ekologiskt perspektiv är hagmarken däremot 

en onaturlig, artificiell miljö som människan har skapat för sina behov. Ur ett 

kulturellt perspektiv är bevarandet av hagmarken en viktig del för vår kulturhistoria. 

Hagmarken uppstod då människan blev bofast och det gamla bondesamhället växte 

fram. Ur ett evolutionsperspektiv är hagmarken viktig för allehanda smådjur, allt 

från biet som samlar pollen för att tillverka honung, till insekter som inte kan 

genomföra sina livscykler utan tillgång till en präktig komocka, eller parasiter som 

lever i betesdjurens blod eller tarmar. 

Bevarandet av ängens/ hagens flora ligger i människans händer 

Ängens och hagmarkens flora är helt beroende av människan. Dess artrikedom 

anses idag som ett biologiskt kulturarv, skapat och styrt av människans livsvillkor 

och bundenhet till boskapsskötsel. I en hage ökar växternas artrikedom genom att 

djuren trampar upp barjord på mindre ytor. 

Ett för högt betestryck på växtligheten uppstår om antalet boskapsdjur är för stort 

för hagmarkens yta. Växterna hinner dels inte att ersätta förlusten av sina blad och 

dels skadas markytan av boskapens klövar. Risken för trampskador är dock 

beroende på olika jordkvaliteter och vid olika väderlekar. 

Betesmark för boskap i regnskogen är ett stort miljöhot. 

Ett av regnskogarnas största hot är idag inte bara den förödande storskaliga 

jordbruksproduktionen, utan även en allt mer ökad skövling av skogarna för att 

skapa storskaliga betesmarker med avsikt att föra in nya boskapsraser.  

Är urskogen en gång nedhuggen, har all den näringsbundna biomassan 

försvunnit och för gräset på betesmarken finns ytterst lite näring i den magra 

tropiska jorden. Betesmarker i ett tropiskt klimat är mycket resurskrävande både vad 

som gäller konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Produktionen är dessutom 

helt beroende av importerade växter för betesmarken då dessa inte växer naturligt i 

regnskogen. 

Storskaliga betesmarker förändrar drastisk mikroklimatet i den tropiska 

närmiljön genom att påskynda uttorkning av jorden under torrperioden och utsätta 

marken för erosionsskador under starka regnperioder. 

Då regnskogen inte är en naturlig miljö för boskapen, löper de hög risk att 

insjukna i tropiska sjukdomar som kräver både stora mängder av antibiotika och 

medel för bekämpning av parasiter etc. vilket kan innebära fara för både människor 

och miljön i ett längre perspektiv. 

[Se YouTube: Observaciones en Guatemala: El ganado bovino (2016)] 
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ODLINGENS SKÖRD FÖR KÖKET 

Ett viktigt och spännande moment för många odlare är säkert, när det 

nedlagda arbetet under året i den ekologiska odlingen slutligen bär frukt och 

kan skördas. Beroende på skördens kvalitet och efterfrågan kan vissa 

ekobönder glädja sig över en ekonomisk avkastning, medan andra ekoodlare 

gärna ser att deras produkter huvudsakligen gynnar konsumtionen för det 

egna hushållet.  

Historiskt sett för mindre än 150 år tillbaka i tiden, var odlingen en 

förutsättning för många familjers överlevnad. För att få tillräckligt med föda 

under hela året var självhushållningen det centrala arbetsmomentet för alla 

familjemedlemmar och både gamla som unga var tvungna att hjälpa till i det 

krävande dagliga arbetet. 

Köket var på den tiden och är fortfarande en central mötesplats, där också 

kunskaper om mat och tillredning samlats. Idag är allt som rör köket och vår 

mat ett flitigt samtalsämne både bland allmänhet och i massmedia. Oberoende 

om det handlar om gammal husmanskost eller moderna maträtter så är de 

allra flesta recept knutna till erfarenhet och beprövade färdigheter baserade 

på familjetraditioner och kunskaper i matlagning. Genom en traditionell 

matkultur förankras hos oss alla vilka maträtter som uppfattas som att de 

luktar och smakar gott. Vår smakuppfattning präglas således redan tidigt i 

barndomen. Våra mor- och far-föräldras traditionella matlagning är således 

normgivande för vår kulinariska smakupplevelse och matestetik. Även 

religionen med sina normer och värderingar har på många håll i världen ett 

starkt inflytande på hur vår matkultur ser ut. Etiska regler och tabun påverkar 

vad som får ätas och inte ätas. Viss mat får inte heller ätas under vissa tider 

som exempelvis vid religiösa fastetider. Slutligen är det hos dem som har 

förutsättningar att göra ett eget val som avgör vad en person (eller familjen) 

vill äta. Detta styr följaktligen också vilka ekologiska produkter som slutligen 

hamnar i vårt kök och på vår mattallrik. 
Så sluts cirkeln igen. Allt som den ekologiska odlaren producerar är direkt 

beroende på vad vi konsumenter av tradition och vana gärna vill äta och hur 
stor efterfrågan är på ekologiska produkter. 

Vad menas egentligen med ekologisk mat? 

Vad som menas med att en produkt är ekologisk är redan definierat av miljöorganisationer. 

Begreppet är namnskyddat (patenterat) och får bara användas där producenten följer strikta 

regler för att arbetsprocesser och produkter är miljöcertifierade (exempelvis står märkningen 
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”KRAV” för en ekologisk lantbruksproduktion). Generellt representerar begreppet ekologisk en 

tydlig symbol för en naturlig hushållning av naturen och tar uttryckligen avstånd från ett 

konventionellt lantbruk med produktionsformer som påverkar miljön på ett negativt sätt. 

Eftersom mat i sina beståndsdelar kan vara maträtter av spannmål, frukter, bär, grönsaker, 

nötter, kryddor, mjölk, mejeriprodukter, fetter, oljor, och olika slags kött, så måste man kunna 

garantera att alla dessa lantbruksprodukter har odlats, hanterats (skördats, lagrats, 

transporterats) och bearbetats på ett ekologiskt sätt. (Exempelvis ska de ekologiska 

matprodukterna inte ha artificiella tillsatser som konstgjorda aromat-, färg- och 

konserveringsämnen). För att ännu bättre kunna förstå vad ekologisk mat egentligen betyder 

måste man ytterligare belysa vad det är för grundläggande kriterier och principer begreppet 

utmärker. 

Nya ekologiska krav på natur- och miljöåtgärder 

Naturen blir genom människans aktiva och direkta ingripande i naturliga kretslopp utsatt för 

många påfrestningar. Akuta miljöproblem kräver en ansvarsfull och etisk handlingsplan för att 

integrera miljövänliga åtgärder. Jordens livskvalitet ska återställas från konstgödsel, kemiska 

bekämpningsmedel och andra skadliga ingrepp. Den naturliga mångfalden av olika växt- och 

djurarter som en gång skyddade jordens urskogar och andra artrika naturområden är grundlagen 

för nya mål och åtgärder.  

I ett ekologiskt lantbruk avlas och selekteras växter och djur enbart på naturligt sätt och inga 

artificiella hybrider eller genmodifierade växter och djur accepteras. Djurens skötsel sker efter 

naturliga förutsättningar med så liten inskränkning som mjöligt på deras naturliga beteende och 

drifter.  Deras foder är kemiskt obehandlat och inte artificiellt manipulerat utan produceras 

under naturliga villkor. Veterinärer ansvarar för den medicinska djurvården och djur som 

exempelvis måste behandlas med antibiotika får inte slaktas för försäljning. Det svenska 

ekologiska köttet måste som andra KRAV märkta näringsprodukter uppfylla dessa strikta 

ekologiska krav.  

Energi- och resursfrågor som vuxit fram på global nivå, kan man redan med små konkreta 

medel realisera på lokal nivå. Ett miljövänligt nyttjande av förnybara och naturliga resurser 

som exempelvis stora och små vindkraftsanläggningar, solpaneler och solceller, vattenkraft och 

uppvärmning med pellets är exempel på några konkreta alternativ för en driftig och miljövänlig 

insats. Återvinning av naturliga förbrukningsprodukter som exempelvis glas, papper och 

matrester är också meningsfullt. 

Ekologiska gårdar eller odlare har ett krav på sig att på bästa miljövänliga sätt ta till vara på 

alla resurser som finns främst utifrån ett lokalt perspektiv men även ur ett globalt perspektiv.  

Idag är ekologiska produkter i handeln inte alltid närodlade. Transportfrågan bör därför 

granskas och lokala närproducenter bör gynnas vid matinköp. Genom att koordinera olika 

former av kollektiv samåkning kan också utsläpp med farliga avgaser minskas. 

Nya salutogena aspekter och krav för naturens, djurens och människans hälsa 

Hälsa betyder här i ett ekologiskt sammanhang ett mer allomfattande begrepp och kan tolkas 

långt mer än utifrån de klassiska temaområden som medicin, vård, kroppslig rörelse och 

hälsomat. Med ekologisk mat menas de naturliga förutsättningar som redan beskrivits ovan. 

Ekologiskt odlade matprodukter brukar har högre vitaminhalter och mindre vattenhalt. 

Ekologiskt kött och mjölk från eko-djur har mindre djurmedicinska restprodukter och 
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innehåller mer av den hälsofrämjande omega-3-fettsyran delvis på grund av ekologiskt baserat 

foderintag av exempelvis klöver och naturgräs.  

Att äta vegetariskt gynnar människans hälsa, miljön och klimatet. Den vegetabiliska maten 

är ett viktigt alternativ till dagens överkonsumtion av köttprodukter. Även en överkonsumtion 

av osund och onyttig mat är ett problem som tidigare drabbat främst välfärdsländer, men som 

idag ses över hela världen. Vegetabilisk och ekologisk odlad mat är nyttigt för många personer 

med övervikt, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. 

Ekologisk kvalitet är mer än bara en bra produkt 

Vad som utgör ekologisk kvalitet är inte bara i sig en bra ekologisk närodlad produkt i 

miljövänlig förpackning och tillredning, utan ett socialt ansvar och etiska värderingar som 

bidrar med att skapa en bra livskvalitet för alla, både producenter och konsumenter.  

Ekologiska produkter bidrar med att små- och storproducenter slipper att utsättas för 

miljögifter, naturförstöring och delvis för extrem fattigdom. Både eko-producenter och eko-

konsumenter arbetar därför i ett gemensamt globalt och lokalt inriktat projekt med mål att allt 

levande på jorden ska ha sin naturgivna rätt att finnas till och samexistera under hälsosamma 

och naturliga premisser och där det finns plats, mat och resurser för alla. 

Kända miljömärken som står för ekologisk kvalitet och miljövänlig 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 5, 6:  Kravmärke för ekologiskt jordbruk        Grönt nyckelhål för hälsosammare mat 
 

 
 
 
 

Figur 7, 8:   Svanen, nordiska märken för               EU:s logotyp för ekologiska livsmedel   

  varor och tjänster   
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Figur 9, 10:   Returmärke för återvinning                   Naturskyddsföreningens märke för bra 

       kvalitet   

Hur hanteras biologiskt odlade matprodukter på bästa sätt? 

När skörden är klar beslutas vad som ska tas tillvara för den direkta matlagningen och vad som 

ska lagras för senare användning. 

Det finns mycket kunskap och en mängd av färdigheter rörande lagring eller konservering 

av olika odlade produkter, kunskap och färdigheter som är anpassade till klimatet, den lokala 

miljön och särskilt till de kulturella, sociala och tekniska förutsättningarna. 
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I alla tider har människan lärt sig att på ett genialt sätt utveckla och anpassa tekniker för att 

kunna lagra och konservera matprodukter under en längre period. Exempel på detta är lagring 

av grönsaker och rotfrukter m.m. i jordkällare och saltning, soltorkning av kött, fisk och vissa 

grönsaker, syrade grönsaker, lufttät förvaring etc. 

För alla människor runt om på jorden har dessa varierande och beprövade tekniker av 

lagring och konservering varit ett sätt att kunna säkra familjens försörjning av livsmedel året 

runt. Idag är det för många mycket lättare att kunna förlänga lagringen av olika grönsaker, 

frukter och kött då det i hemmen finns tillgång till både frys och kyl.  

Exempel på konserveringsmetoder av odlingsprodukter på Vårviks Gård 

Soltorkade tomater 

 
Foto 108:  Tomater som soltorkats på Vårviks 

Gård. 
Foto 109:  Soltorkade tomater inlagda i 

olja på Vårviks Gård.[Se 

YouTube: Ekologiskt inriktad 

odling på Vårviks Gård: 

Soltorkade tomater (Del 7)]. 
 

Sylt tillverkad på Vårviks Gård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 110:  Hemkokt sylt av svarta vinbär konserverad i ekologiskt socker 

och lufttätt förseglad i glasburk. 
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Ekologiska och glokala utmaningar 

Med enkla, lokalanpassade tekniker kan alla vara kreativa  

Varför ekologiska produkter är nyttigare för hälsan och miljön än de 

konventionella är inget att tvivla på. Oftast är det omedvetenhet, okunskap eller 

felaktig information, som skapar ovissheten till denna fråga. Ur ett globalt 

perspektiv är de ekologiska hållbara produktionsformerna nämligen avgörande hur 

vårt framtida klimat kommer att utvecklas på jorden. Det handlar också om 

djurens rätt till överlevnad, växternas skydd från utrotning och om etiska och 

ekonomiska grundvärderingar och samma rättigheter för alla människor och 

särskilt för jordens fattiga befolkning.  

Årligen förstörs stora arealer av urskog för odling av proteinrikt djurfoder och 

för boskapshållning. Denna köttproduktion är både intensiv och energikrävande 

och leder till ett stort slöseri av naturresurserna. Globalt sett behöver vi 

egentligen mycket mindre odlingsland och vi skulle spara på de naturliga 

resurserna om vi fokuserade mer på odling för proteinrik vegetabilisk 

matproduktionen. Detta skulle också bidra till en sänkning av klimatets 

koldioxidutsläpp som bland annat beror på en ökning av svedjebruk globalt och 

intensiv boskapshållning i de tropiska regnskogarna.  

Skördedags på Vårviks Gård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 111:  Några olika grönsaker från årets odling. 
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Några avslutande tankar om Vårviks Gård 

Den här boken är en sammanställning av 17 års arbetserfarenhet från en 

ekologiskt inriktad odling baserad på en helhetssyn utifrån lokala och globala 

perspektiv. 

Boken beskriver kunskap och praktiska erfarenheter av ett miljövänligt 

odlingsarbete vid den kommunala verksamheten Vårviks Gård. Alla deltagare på 

Vårviks Gård har med sina arbeten medverkat till att bygga upp en naturenlig 

odling. Boken baseras på kulturella, traditionella och lokala färdigheter och som 

kompletterats med nya globala, empiriska och vetenskapliga kunskaper. Boken 

riktar sig till alla som är intresserade av att arbeta för en ekologisk helhetssyn 

och kan fungera som inspiration och nya tänkesätt för en hållbar utveckling och 

dess praktiska omsättning. Boken är inte tänkt som ett recept eller en 

bruksanvisning utan som stöd och råd. Förhoppningsvis kan den ge nya idéer 

och motivation till att våga pröva att odla ekologiskt och med naturvänliga 

insatser, som kommer att gynna människor och miljö både i smått och stort. 

 

Lycka till! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårviks Gård  
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Växternas växelbruk anpassat efter 

deras näringsbehov 

I en ekologisk trädgårdsodling med polykultur (olika växter på samma yta) och tillräckligt 

med näringstillförsel kan man under flera år odla på samma område. För andra odlingsformer 

krävs en rotation av växterna i odlingslandet d.v.s. växelbruk. För trädgårdsodling i 

växelbruksmodellen gäller oftast en 4 års fas och för åkerbruk en 6 års fas vilket innebär att 

växterna roterar till samma plats efter 4 respektive 6 år. Eftersom vissa växter tar upp mycket 

näring under en växtperiod krävs det en optimal näringsbalans mellan jordkvaliteten och 

växternas behov av näringstillförsel.  

Växelbruksmodell för trädgårdsodling i ett 4-års modell 

År 1: Jordbearbetning (beredning med växter som berikar näringsbalansen i 

odlingslandet) 

Riklig med organiskt material och icke vattenlöslig gödsel (gröngödsling t.ex. med gröna 

växtdelar och baljväxter), kompostjord, organiskt täckmaterial 

Växter som kräver lite extra näring och som förbättrar jordkvaliteten: 

vattenkrasse, persilja, kryddor och särskilt leguminoser dvs. baljväxter och olika klöversorter 

(vaxbönor, bondbönor, åkerbönor, rosenbönor, klöver, ärter ) 

År 2: Jordbearbetning (odlingsfas av näringskrävande växter) 

Kompostjord, organiskt täckmaterial  

Växter som kräver mycket näring: 

Potatis, kål, selleri, morot, majs, solros, vallört, rabarber, spannmål, jordärtskocka, etc. 

År 3: Jordbearbetning (odlingsfas av växter med normalt näringskrav) 

Kompostjord, organiskt täckmaterial  

Växter som kräver normal mängd näring: 

Gurka, tomat, paprika, purjolök, rödbeta squash, pumpa, gurkört, svartrot, pepparrot, 

vitlök, kålrabbi, rädisa, sallat, spenat, lök, jordgubbar, etc. 

År 4: Jordbearbetning (avslutningsfas med mindre näringskrävande växter) 

Kompostjord, organiskt täckmaterial  

Tåliga växter som kräver ett litet näringstillskott: 

Vattenkrasse, persilja, ringblommor, tagetes, kryddor, etc.  

 

Några undantag av växternas växelbruk: 

- Tomater kan odlas upp till 3 år på samma område 

- Jordgubbar behöver minst 3 år på samma område 

- Rabarber och pepparrot behöver inte flyttas 

- Bärbuskar, hallon och vindruvor kan stå på samma plats under många år 

- Fruktträd flyttas inte 
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Växternas växelbruk i trädgårdsodlingen efter en 4 års modell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om bevattning 
Allmänt om bevattning och kriterier anpassat till de olika 

odlingsenheterna:  

Alla växter kräver vatten för att växa och för sin överlevnad. Deras vattenbehov styrs av olika 

faktorer: 

* olika arter och växter har olika vattenbehov   

* vattenbehovet beror dels på den lokala miljön (mikroklimatet) och särskilt på markens 

beskaffenhet och kvalitet som exempelvis berg- eller stengrund, sandjord, lerjord, naken eller 

täckt jord, mark utsatt för sol eller skugga, uppluckrad jordyta alternativt fast- eller 

hårdtrampad jord,  

* nyplanterade växter har behov av en god tillgång till vatten pga. att deras känsliga rötter lätt 

kan skadas vid uttorkning 

* i en konstant blöt jord saknas syre för rötterna och de flesta växter ruttnar och dör  

* bevattningen styrs av årstidens väderförhållande, en torr varm sommar ställer stora krav på 

en jämn bevattning. 

* en bra matjord kan kvarhålla vatten och med hjälp av jordens mikroskopiska kapillärsystem 

leda det uppåt från jordens underskikt. Det översta jordskiktet (marktäckningsskiktet) måste 

då innehålla grövre material så att kapilläreffekten bryts och förhindrar att jorden torkar ut. 

* helst ska regnvatten från en vattentunna, eget brunnsvatten eller vatten från dammar för 

vattningen av växterna i de olika odlingsenheterna användas. Ledningsvatten innehåller 

vattenrenande kemikalier. 

Bevattning i växthus vid nyplantering 

* Alla nysådda frön i papperskrukor och lådor vattnas helst med färskt, rent (bakteriefritt) och 

rumstempererat vatten. Undvik gödslat vatten. 

* använd en liten vattenkanna som ger en mjuk vattenstril, för att undvika att småväxternas 

rötter blottläggs. 

(förändrad från originalet, www. Kleingaertnerin.de, 2006) 

År 1: Gröngödsling År 2: Växer som kräver 
   mycket näring 

 År 3: Växter som kräver  
 normal näring 

År 4: Växter som kräver 
mindre näring 

<< 
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Kalender för beskärning av växter 
Inom den ekologiska odlingen är det årliga beskärningsarbetet på fruktträd, buskar och vissa 

ndra perenna växter (t.ex. vinstockar) en mycket viktig åtgärd. Detta arbete är inte bara viktigt 

ur estetisk synvinkel utan medför dessutom följande vinster: 

Landskapets formgivning: Kulturell landskapsformation t.ex. vackra trädalléer, buskage. 

Växternas hälsa: 

Sjuka växtdelar (t.ex. fruktträdskräfta som är ett allvarligt 
svampangrepp) klipps bort i tidigt skede. 

OBS: Rengör alltid grundligt klippredskapen för att undvika 
smitta! 

Växternas utveckling Beskärning under sommaren bromsar växtkraften; under 
vintern verkar beskärning som växtstimulerande. 

Stabil växtform 
Gamla växtdelar tas bort för att bevara en jämn växtkraft och 
blomning. 

Föryngring 

Radikal beskärning av bärbuskar stimulerar nybildandet av 
fruktved som gynnar en bra och jämn skörd. Hos ungträd tar 
man bort snabbväxande grenar (toppskott). Hamling av äldre 
träd ger därefter många nya grenar som är bra till djurfoder.  

Förbättra ljusförhållande 
och luftcirkulation  

Gallring av fruktbärande grenar förbättrar växternas 
fruktkvalitet. 

 

Den vanligaste formen på fruktträd är ett kronträd som är uppbyggt av en huvudstam, 

huvudgrenar, sidogrenar, toppgrenar och konkurrerande (parallella) skott. Särskilt de två 

sistnämnda grenformerna kräver hos ungplantor en årlig beskärning så att fruktträdet kan utveckla 

en präktig krona med jämnt fördelade grenar. I motsats till naturligt vildväxande träd så är de 

flesta fruktträd förädlade växter. Därmed menas att fruktträden oftast bygger på en robust 

vildväxande grundstam (underlag) där en ädelved (sort) ympas på. Ädelveden planteras på 

grundstamman via en grenkil eller okulering (knoppöga). Det är därför som det på ett förädlat 

äppleträd kan växa olika sorters äpplen på samma grundstam.  

Tidskalender för växtbeskärning av olika arter 

Fruktträd J
a

n
 

F
eb

 

M
a

rs
 

A
p

ri
l 

M
a

j 

J
u

n
i 

J
u

li
 

A
u

g
 

S
ep

 

O
k

t 

N
o

v
 

D
ec

 OBS 

Äpple              

Päron              

Plommon             Varsam gallring 

Surkörsbär             Varsam gallring 

Sötkörsbär (bigarråer)             Varsam gallring 

Bärbuskar              

Amerikanska blåbär             Varsam gallring 

Vinbär              

Krusbär              

Hallon             Gallra årsskott 

Vindruvor              

Björnbär              

Havtorn             Varsam gallring 

Tidskalendern kan variera beroende på ort och klimat << 
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Beskärning av ett fruktträd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beskärning av fruktträd tredje året, (www.blomsterlandet.se, 2017) 

Beskärning av fruktträd första 

året; (www.blomsterlandet.se, 

2017) 

Uppåtväxande 
gren 

Innåtriktad 
gren 

 
Toppskott 

Parallell topp 

För lågt  

växande gren 

Korsande gren 

Nedåtväxande 
gren 

ca. 100 cm 

Beskärning av fruktträd andra året, 

(förändrad, www.blomsterlandet.se, 

2017) 

<< 
 



    

105 

Checklista vid Vårviks Gård: 
 
Tabell 2:  Checklista för en odlingsplan över hela året på Vårviks Gård 

 

Odlingsenhet Åtgärder Tidsinterval 

Växtsilon 

(övervintring): 

Teknisk kondition: 

- Byggkonstruktion (hyllor, etc.) 

- Isolering 

- Värmekälla, värmeaggregat 

 

Kontroll: 

- Bevattning (dagligen) 

- Belysning, (dagligen) 

- Temperatur (dagligen) 

- Växla plats för växterna (vid behov) 

Okt - Maj 

Lilla växthuset: 
För- och efterarbete: 

- Selekterade egna ekofrön 

- Steril såjord 

- Rena planteringslådor 

 

Teknisk kondition: 

- Byggkonstruktion (ramar, hyllor) 

- Isolering 

- Värmekälla, värmeaggregat 

 

Kontroll: 

- Bevattning (dagligen) 

- Belysning (dagligen) 

- Temperatur (dagligen) 

- Olika sätt att så och start på våren 

Feb - Maj 

Växthus ”I”: 
För- och efterarbete: 

- Rensning från vinterns förvaring av gödsel 

- Olika planteringssätt  

- Klätterhjälp för växter 

- Lagring av gödsel (under vintertiden) 

 

Teknisk kondition: 

- Byggkonstruktion  

- Isolering 

- Värmekälla, värmeaggregat 

 

Kontroll: 

- Ventilation (dagligen) 

 - Temperatur (dagligen) 

- Växtskötsel:  

- Växtplats- och omplanteringssätt 

 - Bevattning (dagligen) 

- Gödsling (efter behov) 

- Klippning, uppbindning, skörd (efter behov) 

Jan - Dec 
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Odlingsenhet Åtgärder Tidsinterval 

Växthus ”II”: 
För- och efterarbete: 
- Planteringssätt (pallar, lådor, krukor) 
- Klätterhjälp för växter 
 
Teknisk kondition: 
- Byggkonstruktion  
- Isolering 
- Värmekälla, värmeaggregat 
 
Kontroll: 
- Ventilation (dagligen) 
- Bevattning (dagligen) 
- Temperatur (dagligen) 
- Växtskötsel:  
- Olika planterings- och såsätt 
- Bevattning (dagligen) 
- Gödsling (efter behov) 
- Klippning, uppbindning, skörd (efter behov) 

Jan-Dec  

Drivbänken: 
För- och efterarbete: 
- Skikt med hästgödsel som värmekälla 
- Täckning med balanserat kompostjord  
 
Teknisk kondition: 
- Byggkonstruktion  
- Frostskydd nattetid genom täckning 
 
Kontroll: 
- Ventilation (dagligen) 
- Bevattning (dagligen) 
- Temperatur (dagligen) 
 
- Växtskötsel:  
* Olika planterings- och såsätt 
* Gödsling (efter behov) 
* Täckning med organiskt material 
* Skyddsnät mot fåglar(efter behov) 
* Skörd  

Apr - Okt 

Förhöjd 

odlingsbädd: 

För- och efterarbete: 
- Tillförsel av extra organiskt material 
 
Teknisk kondition: 
- Klätterhjälp  
- Frostskydd under natten (vid behov) 
 
Kontroll: 
- Växtskötsel:  
* Olika planterings- och såsätt 
* Bevattning (dagligen) 
* Gödsling (efter behov) 
* Täckning med organiskt material 
*Skyddsnät mot fåglar(efter behov) 
* Skörd 

Apr - Okt 
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Odlingsenhet Åtgärder Tidsinterval 

Grönsakslandet: För- och efterarbete: 
- Snigelkontroll med hjälp av ankor (första 4 
  veckorna) 
- Kontroll av staket; ankorna utestängs 
- Beredning av jorden, tillförsel av organiskt 
material 
- Heltäckning med organiskt material 
 
Teknisk kondition: 
- Klätterhjälp  
- Frostskydd nattetid 
 
Kontroll: 
- Växtskötsel:  
* Olika planterings- och såsätt 
* Bevattning (dagligen) 
* Gödsling (efter behov) 
* Heltäckning med organiskt material 
* Heltäckning på vägar med sågspån etc. 
* Skyddsnät mot fåglar(efter behov) 
* Skörd 

Apr - Okt 

Bär-, 
buskområdet: 

För- och efterarbete: 
- Staket för att hålla ankorna inom området  
- Heltäckning med organiskt material 
 
Teknisk kondition: 
- Pinnar som stöd för buskar och solroser 
- Frostskydd nattetid för pumpor 
 
Kontroll: 
- Växtskötsel:  
* Plantering (nya buskar, pumpor, solroser etc)  
* Vår och höstbeskärning av buskar 
* Bevattning (efter behov) 
* Gödsling (efter behov) 
* Gräsklipp runt buskar 
* Heltäckning på vägar med sågspån etc. 
* Skyddsnät mot fåglar (efter behov) 
* Skörd 

Apr - Okt 

Åkern: För- och efterarbete: 
- Staket för att hålla ankorna inom området  
- Marktäckning med organiskt material 
 
Teknisk kondition: 
- Marktäckning med markduk (skydd mot gräs) 
 
Kontroll: 
- Växtskötsel:  
* Plantering (efter rotationsplan)  
* Bevattning (efter behov) 
* Gödsling (efter behov) 
* Gräsklippning och täckning runt åkern 
* Heltäckning på vägar med sågspån etc. 
* Skyddsnät mot fåglar (efter behov) 
* Skörd 

Apr - Okt 
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Odlingsenhet Åtgärder Tidsinterval 

Örtlandet: För- och efterarbete: 

- Beredning av jorden(tillförsel av org. mat.) 

- Marktäckning med organiskt material 

 

Teknisk kondition: 

- Marktäckning med markduk (skydd mot gräs) 

- Frostskydd nattetid 

 

Kontroll: 

- Växtskötsel:  

* Plantering (efter samodlingsplan)  

* Bevattning (efter behov) 

* Gödsling (efter behov) 

* Heltäckning på vägar med sågspån etc. 

* Skyddsnät mot fåglar (efter behov) 

* Skörd 

Apr - Okt 

Blomsterlandet: För- och efterarbete: 
- Beredning av jorden(friland, lådor, krukor) 
- Täckning med organiskt material 
 
Tekniskt kondition: 
- Frostskydd nattetid 
 
Kontroll: 
- Växtskötsel:  
* Plantering (efter odlingsplan)  
* Bevattning (efter behov) 
* Gödsling (efter behov) 
*Skyddsnät mot fåglar (efter behov) 
* Skörd 

Apr - Okt 

Fruktträd: För- och efterarbete: 

- Små träd skyddas under vintern med fårull 

- Alla trädstammar skyddas med metallnät 

 

Teknisk kondition: 

- Stödpinnar för vissa grenar 

 

Kontroll: 

- Växtskötsel:  

* Plantering (nya träd och buskar)  

* Vår och höstbeskärning av träd (efter behov) 

* Bevattning (efter behov) 

* Gödsling (efter behov) 

* Gräsklippning och heltäckning runt träden 

* Skyddsnät mot fåglar (efter behov) 

* Skörd 

Feb - Nov 
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Hagen/ängen: För- och efterarbete: 
- Alla trädstammar i hage eller äng skyddas 
  med metallnät 
 
Teknisk kondition: 
- Hagar och ängar skiljs åt via elstaket 
 
Kontroll:  
Dikesväxter och dränage  

- Växtskötsel:  
* Plantering av nya träd och buskar i 
   ytterkanterna  
* Gödsel samlas upp  

Jan - Dec 

Våtmarken: För- och efterarbete: 
- Alla trädstammar i våtmarken skyddas 
  med metallnät mot djurangrepp 
 
Teknisk kondition: 
- Våtmarken delas upp via elstaket (för rotation) 
 
Kontroll: 
- Växtskötsel:  
* Plantering (nya träd, buskar vid ytterkanter)  
* Dikesväxter (som fixerar näring)) 
* Uppsamling av överflödsvatten från andra 
odlingsenheter) 

Jan - Dec 

Dammen: För- och efterarbete: 
- Alla trädstammar i dammområdet skyddas 
  med metallnät mot djurangrepp 
 
Teknisk kondition: 
- Ankdammen rengörs minst en gång 
  under året och efter behov (helst under 
  sommartid) 
- Övriga dammar rengörs efter behov 
 
Kontroll: 
- Växtskötsel:  
* Plantering (nya träd och buskar vid 
   ytterkanter)  
* Dammväxter som fixerar näring kan  
   användas som djurfoder eller gödsel 
* Barnsäkert staket och skydd runt alla dammar 

Jan - Dec 

Odlingsenhet Åtgärder Tidsinterval 

Skogen: För- och efterarbete: 
- Alla trädstammar skyddas med metallnät i  
  skogshagen 
 
Teknisk kondition: 
- Stödpinnar för vissa grenar 
 
Kontroll: 
- Växtskötsel:  
*Plantering (nya träd och buskar)  
* Gödsling (efter behov) 
* Skörd 

Jan - Dec 



    

110 

 

Odlingsenhet Åtgärder Tidsinterval 

Vägkanterna: För- och efterarbete: 
- Känsliga träd vid vägkanter skyddas 
  med metallnät mot djurangrepp 
 
Teknisk kondition: 
- Underhåll och reparation av gärdsgård 
- Grästrimning vid vägkanter (ej markerade 
  områden med kulturväxter) 
 
Kontroll: 
- Växtskötsel:  
* Plantering (nya träd och buskar)  
* Område med lupiner 

Apr - Nov 

Dikesdränage: För- och efterarbete: 
- Känsliga träd vid vägkanter skyddas 
  med metallnät mot djurangrepp 
 
Teknisk kondition: 
- Grästrimning vid dikeskanter (ej vallört som 
  fixerar näring) 
 
Kontroll: 
- Växtskötsel:  
* Plantering av växter som verkar som 
  näringsfilter (nya träd, buskar  
   och andra växter)  
*Nyplantering av vallört 

Apr - Nov 

Ekologisk 

kontroll: 

För- och efterarbete: 

- Kontroll av olika ekologiska kretslopp inom  

  och mellan odlingsenheterna 

- Odlingsplaner (allmänna och detaljerade) 

- Statistik (allmän och specifik) 

 

Teknisk kondition och vidareutveckling: 

- Tekniska åtgärder: 

  - Uppsättning av fågel- fladdermusholkar 

  - Djurvänliga fällor 

  - Staket, elstaket 

  - Metall- och fågelnät 

  - Täckning med duk eller organiskt material 

  - Manuella och enkla tekniska arbetsåtgärder  

 

- Biologiska åtgärder: 

  - Samodling 

  - Växtrotation 

  - Mångfalden 

  - Samspel med djur (ankor, boskap) 

 

- Naturliga kemiska åtgärder 

  - Doft- och repellentväxter 

  - Naturliga preparat (flyttande gödsel, 

    kalk, aska, etc). 

Jan - Dec 



    

111 

 

Odlingsenhet Åtgärder Tidsinterval 

Komposten: För- och efterarbete: 
- Varmkompost-behållaren töms efter behov, 
  minst en gång under året (höst) 
 
Teknisk kondition: 
- Behållarens kondition (råttsäker)  
 
Kontroll: 
- Fuktighetsgrad 
- Kol-/kväve balansen (C/N-relation) 
- Sågspån som neutraliserar lukt i en  
  obalanserad förruttnelseprocess 

Jun - Nov 

Gödsel: För- och efterarbete: 
- Gödselhantering under sommartid: 
  försiktig gödsling i odlingsenheterna  
- Hantering av djurgödsel under vintertid: 
  lagras som ströbädd i djurens hus och 
  i Växthus I för att lagras torrt 
 
Teknisk kondition: 
- Gödselspridning efter jordbruksverkets  
  och miljökontorets regelverk 
 
Kontroll: 
- Balans räkning av gödsel på lång sikt 
  (Output/ Input) 
- Plantering av växter som fixerar näring och 
renar vatten på ett effektivt sätt  
- Bearbetning av gödsel för produktion av 
matjord (svartjordsproduktion)  

Mar - Nov 

Skörd: För- och efterarbete: 
- Skördeplan  
Teknisk kondition: 
- Lämpliga redskap, olika hjälpmede, verktyg 
  etc) 
- Lagringskapacitet (frys, etc.) 
 
Kontroll: 
- Rutiner för skörd inom enheterna: 
* Växthus 
* Örtland 
* Drivbänk 
* Grönsaksland 
* Blomsterland 
* Bär- buskområde 
* Åker 
* Fruktträd 
* Skog 
* Äng/hage 
* Damm 

Apr - Okt 
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Odlingsenhet Åtgärder Tidsinterval 

Fröproduktion: För- och efterarbete: 
- Skördeplan (mycket mogna frön) 
 
Teknisk kondition: 
- Torkställe (vind- och skadedjursäkert) 
- Lämplig förvaring och tillgång till plats 
- Egen ekologisk fröproduktion 
 
Kontroll: 
- Fuktighetsgrad (torr förvaring) 
- Temperatur 
- Säkerhet under lagringstid 

Jun - Nov 

Eko-odling: För- och efterarbete: 
- Observation av olika ekologiska kretslopp 
  inom och mellan odlingsenheterna 
 
Teknisk kondition och vidareutveckling: 
- Synergieffekter i ett ekologiskt samspel: 
  * Jordförbättring 
  *Näringskretslopp och fixering av näring 
  * Ekologisk balans: producent/konsument i 
     odlingsenheterna 
  * Bevaring och förökning av hotade växter 
  * Ekologisk mångfald 
  * Användning, bearbetning och förvaring av 
     skörden 
 
Utvärdering: 
- Varje enhet för sig 
- Positiva och negativa effekter i samspel 
  mellan de olika enheterna 
- Dokumentation och statistisk uppföljning 
- Beprövade synergieffekter 
- Nya utvecklingsidéer och planering inom  
  ekologik odling (Permakultur) 

Jan - Dec 

<< 
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Plantlista på Vårviks Gård 
Tabell 3:   VÄXTTABELL ÄR RELATERAD TILL SKIKT OCH PLANTERINGSOMRÅDE 

 

1. Skogsträd och buskar.............................................................................S. 113 

2. Fruktträd och buskar.............................................................................S. 116 

3. Åkerväxter...............................................................................................S. 118 

4. Grönsaker och mindre växter................................................................S. 120 

5. Örter-, medicinal-, doft- och repellentväxter.......................................S. 123 

6. Ängsväxter...............................................................................................S. 126 

7. Dammväxter............................................................................................S. 128 

8. Perenna grönsaksväxter.........................................................................S. 129 

9. Blomväxter...............................................................................................S. 131 

 

 

 

Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Alm 
Ulmus. glabra 

Almväxter: Ulmaceae 
Almsläktet: Ulmus  

Skogen, parker 

och alléer 

Prydnadsträd, 

sårbar hotad 

Asp  
Populus tremula 

Videväxter: Salicaceae 
Poppelsläktet: Populus 

Torra platser, 

hagar och berg 

Buskliknande, 

boplats för fåglar 

Gran  
Picea abies 

Tallväxter: Pinaceae 
Gransläktet: Picea 

Barrträd som 

växer tätt i skogen 

Tränger lätt bort 

lövträd, ger skugga 

Bok  
Fagaceae 

Bokväxter: Fagaceae 

Boksläktet: Fagus 

Kraftig skuggväxt 

i skogen 

Ädellövträd, virke, 

bokollon 

En  
Juniperus 
communis 

Cypressväxter: Cupressaceae 

Ensläktet: Juniperus 

Buskträd, växer 

på steniga magra 

backar 

Bär för krydda, 

ved för slöjd 

Hassel  

Corylus avellana 

Björkväxter: Betulaceae 

Hasselsläktet: Corylus 

Buskträd växer i 

skärgårdar, berg, 

ekskogar, sol-

öppna ställen 

Näringsrika nötter, 

stängsel, flätverk 

av hasselkäppar  

Lind  
Tilia cordata 

Malaväxter: Malcaceae 

Lindar: Tilia 

Gårdar, alléer, 
parker 

Ädellövträd, bast, 

binäring, (hamling) 

Rönn 
Sorbus 

Rosväxter: Rosaceae 
Rönnläktet: Sorbus  

Härdig i karga 

magra marker 

Bär bra för gelé, 
magisk betydelse 

Tall / Fura 
Pinus sylvestris 

Tallväxter: Pinaceae 
Tallsläktet: Pinus 

Torr, mager jord-

mån, barrskog 

Timmer, furuvirke, 

tjära, terpentin, olja 

 Skogsträd och buskar 
 

 ÖVERSIKT 
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Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Ek 
Quercus 

Bokväxter: Fagaceae 

Eksläktet: Quercus 

Kraftigt lövträd, 

skogar naturliga 

och anlagda  

Forntidens ”heliga 

träd”, ekollon, 

kraftigt virke 

Sälg 
Salix caprea 

Videväxter: Salicaceae 

Videsläktet: Salix 

Småskog, hagar 

vägrenar, backar 

Energirikt pollen 

(biväxt), förr 

djurfoder 

Al (klibbal och 

gråal) 

Alnus glutinosa 

och Alnus incana 

Björkväxter: Betulaceae 

Alsläktet: Alnus  

Våtmark, kärr, 

myrar, vid 

stränder 

Noduler vid alens 

rötter (kväve-

fixerande bakterier) 

Björk  
(Vårtbjörk) 
Betula pendula 

Björkväxter: Betulaceae 

Björksläktet: Betula 

(B. pendula, B. nana, 

 B. pubescens)  

Vårtbjörk, dvärg-

björk och glas-

björk växer över 

hela norden 

Virke/ved, ryssolja, 

tvättmedel, sirap, 

färgning, hemslöjd, 

pappersmassa  

Korgvide  

Salix viminalis 
Videväxter: Salicaceae 

Videsläktet: Salix 

Häckar vid 

stränder, odlings-

mark/ energiskog, 

vid vattendrag 

Energigröda, korg-

flätning, vatten-

rening och riklig 

kväveupptagning 

Hästkastanj 

Aesculus 

hippocastanum 

Kinesträdsväxter: 

Sapindaceae 

Hästkatanj: Aesculus 

Ursprungligen 

från Balkan, 

gårdar, parker 

Frukten är giftig 
för människor och 
vissa djur! 

Ask 
Fraxinus exelsior 

Syrenväxter: Oleaceae 

Asksläktet: Fraxinus 

Art: F. exelsior 

Stort träd i gårdar, 

alléer och skogar,  

Hårt virke, bra 

brasved, sårbar 

hotad  

Lärk 
Larix decidua 

Tallväxter: Pinaceae 

Lärkträdssläktet: Larix 

Art: Lärk: L. decidua 

Prydnads- eller 

skogsträd 

Mycket kärnvirke, 
är alternativ till 
tryckimpregnerat 
trä 

Rönnspirea 
Sorbaria 
Sorbifolia 

Rosväxter: Rosaceae 

Släkte: Rönnspireor: Sorbaria 

Art: Rönnspirea: S. Sorbifolia 

Prydnadsbuske i 

trädgårdar och 

parker 

Härdig, tät 

häckväxt 

Schersmin 

Philadelphus 
coronarius 

Hortensiaväxter: 

Hydrangeaceae 

Schersminsläktet: 

Philadelphus 

Buskväxt i 

trädgårdar 

Ljuv doft, 

doftschersmin 

Snöbär 
Symphoricarpos 
albus 

Kaprifolväxter: Caprifoliaceae 

Snöbärssläktet: 

Symphoricarpos 

Art: Snöbär: S. albus 

Prydnadsbuske i 

trädgårdar och 

parker 

Sprider sig lätt, 
frukten är vit och 
känd som 
”smällbär” (giftig) 

Oxbär 
Cotoneaster 

Rosväxter: Rosaceae 

Oxbärsläktet: Cotoneaster 

Buske för häckar i 

gårdar 

Förökar sig 

vegetativt 

Brudspirea 
Spiraea arguta 

Rosväxter: Rosaceae 

Spireasläktet: Spiraea 

Art: Brudspirea: S. arguta 

Prydnadsbuske i 

trädgårdar 
Bra häckväxt 

Oxel 
Sorbus intermedia 

Rosväxter: Rosaceae 

Rönnsläktet: Sorbus 

Art: Oxel: S. intermedia 

Träd och häck 
som växer i hagar 
och alléer 

Virke används för 

träslöjd, bär 
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Användning 

Lönn 
Acer platanoides 

Kinesträdsväxter: 

Sapindaceae 

Lönnsläktet: Acer 

Art: Lönn: A. platanoides 

Prydnadsträd i 

parker, alléer och 

gårdar 

Bra ved för möbler, 
parkett och musik-
instrument 

Guldregn 

Laburnum 

Ärtväxter: Fabaceae 

Gullregnssläktet: Laburnum 

Prydnadsbuske i 

trädgårdar 

Hela växten och 

frön är giftig 

Forsythia 
Forsythia 

Syrenväxter: Oleaceae 

Forsythiasläktet: Forsythia 

Prydnadsbuske i 

trädgårdar 

Forsythian 
blommar på bar 
kvist 

Rosenrips 

Ribes sanguineum 

Ripsväxter: Grossulariaceae 

Vinbärssläktet: Ribes 

Art: Rosenrips: R. sanguineum 

Prydnadsbuske i 

trädgårdar 

Bladen liknar 
vinbärsbuskens, 
doftar gott. 

Brakved 

Frangula alnus 

Brakvedsväxter: Rhamnaceae 

Släkte: Brakved: Frangula 

Art: Brakved: F.alnus  

Litet träd/buske 

skuggälskande 

inne i skogen 

Frukten är giftig, 

medicinalväxt 

(bark) 

Syren 

Syringa vulgaris 

Syrenväxter: Oleaceae 

Syrensläkte: Syringa 

Art: S. vulgaris 

Stor buske, 

trädgårdshäck  

Syrenpinnar för 

krattor, boplats för 

fåglar 
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Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Vresros 

Rosa rugosa 

Rosväxter: Rosaceae 

Rossläktet: Rosa 

Art: Vresros: R. rugosa  

Rosenbuske i 
trädgårdar 

Frukterna, 
nyponen, är stora, 
C-vitaminrika 

Hägg 

Prunus padus 

Rosväxter: Rosaceae 

Plommonsläktet: Prunus 

Art: Hägg: P.padus 

Medelstort träd, 
växer i hagar och 
skogsbryn 

Blomman är 
mycket väl-
doftande 

Sötkörsbär  
(Bigarrå) 

Prunus avium; 

var. Avium; 

var. duracina 

Rosväxter: Rosaceae 

Plommonsläktet: Prunus 

Undersläktet körsbär: Cerasus 

Art: Sötkörsbär : P. avium 

Fruktträdsområde Bär 

Körsbärskornell 
Cornus mas 

Kornellväxter: Cornaceae 

Kornellsläktet: Cornus 

Art: Körsbärskornell: C. mas 

Prydnadsbuske i 

trädgårdar och 

parker 

Frukterna är sura, 

men bra för saft 

och sylt 

Fläder 

Sambus nigra 

Desmeknoppsväxter: 
Adoxceae 
Flädersläktet: Sambucus 
(30 arter) 

Stor buske, träd, 

fruktträdsområde 

Blommor används 

till saft etc. Finns 

giftiga arter 

Havtorn 
Hippophaë 
rhamnoides 

Havtornsväxter: Elaeagnaceae 

Havtornssläktet: Hippophaë 

Små träd, tål inte 

skugga, fruktträds- 

och buskområde 

A-, C-, E-vitamin, 

bra till saft 

Röda vinbär 
Ribes rubrum 

Ripsväxter: Grossulariaceae 

Vinbärssläktet: Ribes 
Soliga platser, 

buskområde 

Bär bra till saft, 

sylt, gelé 

Svarta vinbär 
Ribes nigrum 

Ripsväxter: Grossulariaceae 

Vinbärssläktet: Ribes 
Soliga platser, 

buskområde 

Bär bra till saft, 

sylt, gelé 

Vita vinbär 
Ribes rubrum  

Ripsväxter: Grossulariaceae 
Vinbärssläktet: Ribes 
(Albinoform av röda vinbär) 

Soliga platser, 

buskområde 
Bär bra till saft, 

sylt, gelé 

Krusbär 
Ribes uva-crispa 

Ripsväxter: Grossulariaceae 

Vinbärssläktet: Ribes 

Soliga platser, 

buskområde 

Bär bra till saft, 

sylt, gelé 

Kroma 
Ribes nigrum x 

uva-crispa 

Ripsväxter: Grossulariaceae 
Vinbärssläktet: Ribes 
(Korsning: svarta vinbär och 
krusbär) 

Soliga platser, 

buskområde 

Bär bra till saft, 

sylt, gelé 

Hallon 
Rubus idaeus 

Rosväxter: Rosoideae 
Hallonsläkte: Rubus 

Soliga platser, 

buskeområde 

Bär bra till saft, 

sylt, gelé 

Björnbär 

Rubus Rubus 

Rosväxter: Rosoideae 

Hallonsläktet: Rubus 

Undersläkte: Rubus 

Undergrupp: Rubus 

Soliga platser, 

buskområde 

Bär bra till saft, 

sylt, gelé 

Aronia 
A. melanocarpa 

Rosväxter: Rosaceae 

Aroniasläktet: Aronia 
Häck i busk-

område 

Svarta aroniabär 

bra till saftkräm 

Nyponros 
Rosa dumalis 

Rosväxter: Rosaceae 

Rossläktet: Rosa 

Art: Nyponros: Rosa dumalis 

Häck runt vatten-

dammar, som 

staket, vägkanten  

C-vitamin, nypon, 
bra till soppa, saft 

Äpple 
Malus domestica 

Rosväxter: Rosaceae 

Apelsläktet: Malus 
Fruktträdsområde Frukt, äppelmos, 

Fruktträd och buskar 
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Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Äpple 
Malus domestica 

Rosväxter: Rosaceae 

Apelsläktet: Malus 
Fruktträdsområde Frukt, äppelmos, 

Päron 
Pyrus communis 

Rosväxter: Rosaceae 

Päronsläkte: Pyrus 
Fruktträdsområde Frukt  

Plommon 
Prunus domestica 

Rosväxter: Rosaceae 
Plommonsläktet: Prunus 
Art: Plommon: P. domestica 

Fruktträdsområde Frukt; marmelad, 

sylt 

Valnöt 
Juglans regia 

Välnötsväxter: Juglandaceae 

Valnötssläktet: Julgans 

Art: Valnöt: J. regia 

Fruktträdsområde 
Nyttig nöt, bra 
trädslag/virke 

Krikon  
Prunus domestica 
ssp. insititia 

Rosväxter: Rosaceae 

Plommonsläktet: Prunus 

Art: Plommon: P.domestica 

Underart: Krikon: P.d. insititia 

Soliga platser, 

buskområde 

Frukt; marmelad, 

sylt 

Blåbär 

Vaccinicum 

corymbosum 

Ljungväxter: Ericaceae 
Blåbärsläktet: Vaccinium 
Art: Amerikanskt blåbär: 
V. corymbosum 

Soliga platser, 

buskområdet 
Bär bra för saft, 

sylt, gelé 

Surkörsbär 
Prunus cerasus 

Rosväxter: Rosaceae 

Plommonsläktet: Prunus 

Art: Surkörsbär: P. cerasus 

Fruktträdområde 
Frukt, sylt, gelé, 

bra träslag 

Vinranka 
Vitis vinifera 

Vinväxter: Vitaceae 
Vinsläktet: Vitis 
Art: Vinranka: V. vinifera 

Soliga platser, 

växthus 

Druva bra till saft, 

vin, dolmar av 

vindruvsblad  

Mullbär 
Morus alba 

Mullbärsväxter: Moraceae 
Mullbärssläktet: Morus 

Odlas i träd- och 

buskområde  

Mullbär har 

använts i 

traditionell medicin 
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Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Bondböna 
Åkerböna 

Vicia faba 

Ärtrväxt: Fabaceae 

Vickersläktet: Vicia 

Art: Bondböna: V.faba  

Åker, 

grönsaksland 
Böna, puré 

Solros 
Helianthus 
annuus 

Korgblommiga växter: 

Asteraceae 

Solrossläktet: Helianthus 

Art: Solros: H. annuus 

Åker, gamla 
komposthögar, 
trädgårdsland, 
runt ankhage 

Solrosfrö, olja 

Potatis 
Solanum 
tuberosum 

Potatisväxter: Solanaceae 

Potatissläketet: Solanum 

Art: Potatis: S. tuberosum 

Åker, 

grönsaksland 

Potatis, puré, chips, 

Potatis som är 

grön av solljus är 

giftig 

Havre 
Avena sativa 

Gräs: Poaceae 

Släkte Havre: Avena 

Art: Havre: A.sativa 

Åker 
Havrekorn, halm 
som strö 

Vete 
Triticum aestivum 

Gräs: Poaceae 

Släkte Veten: Triticum 

Art: Vete: T. aestivum 

Åker 
Vetekorn, halm 
som strö 

Korn 

Hordeum vulgare 

Gräs: Poaceae 

Släkte Korn: Hordeum 

Art: Korn: H.vulgare 
Åker 

Korn, halm som 

strö 

Råg 

Secale cereale 

Gräs: Poaceae 

 Släkt Rågar: Secale 

Art: Råg: S. cereale 

Åker 
Rågkorn, halm som 
strö 

Bovete 
Fagopyrum 
esculentum 

Slideväxter: Polygonaceae 

Släkte Boveten: Fagopyrum 

Art: Bovete: F. esculentum  

Åker Frö 

Lin 
Linum 
usitatissimum 

Linväxter: Linaceae 

Släkte Lin: Linum 

Art: Lin: L usitatissimum 

Åker 

Frön som mat och 
som linolja för mat 
och färg, halm för 
fiber 

Åkerklätt 

Agrostemma 

githago 

Nrjlkväxter: Caryphyllaceae 

Klättsläktet: Agrostemma 

Art: Klätt: A. githago 

Åker 
Fröna är giftiga 

(utrotningshotat) 

Jordärtskocka 
Helianthus 
tuberosus 

Korgblommiga växter: 

Asteraceae 

Solrossläktet: Helianthus 

Art: Jorddärtskocka: H. 

tuberosus 

Åker Knölar 

Honungsört 

Phacelia 

tanacetifolia 

Strävbladiga växter: 

Boraginaceae 

Faceliassläktet: Phacelia 

Art: Honungsfacelia:  

P. tanacetifolia 

Åker 
Biväxt, 

gröngödsling 

Åkerväxter 
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Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Rosenböna 
Phaseolus 
coccineus 

Ärtväxter: Fabaceae 

Bönsläktet: Phaseolus 

Art: rosenböna: P. coccineus 

Prydnads- och 

störböna/stångböna 

i grönsaksland 

Bönan kan ätas 

som vanlig 

skärböna efter 

kokning. 

Vallmo 
Papaver 

Vallmoväxter: Papaveraceae 

Vallmosläktet: Papaver 

Åker, 

grönsaksland 
Frö som krydda 
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Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Gurka 
Cucumis sativus 

Gurkväxter: Curcurbitaceae 

Gurkorsälkte: Cucumis 

Art: Gurka: C. sativus 

Växthus, gamla 

komposthögar, 

grönsaksland  

Frukt för sallad 

Paprika 
Capsicum 
annuum 

Potatisväxter: Solonaceae 

Släkte: Capsicum 

Art: C. annuum 

Växthus, gamla 

komposthögar, 

grönsaksland 

Frukt för sallad, 

chilipaprika som 

insekt-repellent 

Tomat 
Solanum 
lycopersicum 

Potatisväxter: Solonaceae 

Potatissläktet: Solanum 

Art: Tomat: S. lycopersicum 

Växthus, 
grönsaksland, 
gamla kompost-
högar 

Frukt 

Pumpa 
Cucurbita 

Gurkväxter: Cucurbitaceae 

Pumpasläktet: Cucurbita 

Grönsaksland, 

åker, gamla 

komposthögar, 

buskområde 

Frukt, rostade frö 

Vintersquash 
Cucurbita 
maxima; 
Cucurbita pepo 

Gurkväxter: Cucurbitaceae 

Pumpasläktet: Cucurbita 

Art: Squash: Cucurbita 

maxima;  

Cucurbita pepo 

Grönsaksland, 

åker, gamla 

komposthögar, 

buskområde 

Frukt, rostade frö 

Zucchini 
Sommarsquash 
Cucurbita pepo 
subsp. pepo 
convar. 
giromontiina 

Gurkväxter: Cucurbitaceae 

Pumpasläktet: Cucurbita 

Art: Pumpa: Cucurbita pepo 

Subart: Zucchini: Cucurbita 

pepo pepo  

Grönsaksland, 

åker, gamla 

komposthögar, 

buskområde 

Frukt, rostade frö 

Plocksallat 
Lactuca sativa 
var. crispa 

Korgblommiga växter: 

Asteraceae 

Sallatsläktet: Lactuca 

Art: Sallat: L. sativa 

Grönsaksland, 

växthus 

Bladsallad har lågt 

kalorivärde och är 

rikt på A-vitamin 

och folsyra 

Grönkål 
Brassica oleracea 
var. sabellica/ 
acephala 

Korsblommiga växter: 

Brassicaceae 

Kålsläktet: Brassica 

Grönsaksland 

Smakar bäst efter 

några ordentliga 

frostnätter 

Nyzeeländsk 
Spenat 
Tetragonia 
expansa 

Familje: Aizoaceae 

Släktet: Tetragonia 

Art: T. expansa 

Grönsaksland 

Bladmassan och 

även blommorna 

kan ätas. 

Koriander 
Coriandrum 
sativum 

Flockblommiga växter: 

Apiaceae 

Korinandersläktet: Coriandrum 

Art: Koriander: C. sativum 

Grönsaksland, 

växthus, örtland 

Krydd-och 

medicinalväxt  

Grönsaker och mindre växter 
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Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Rödbeta 

Beta vulgaris var. 
conditiva 

Amarantväxter: 

Amaranthaceae 

Betsläktet: Beta 

Art: Rödbeta: B. vulgaris var. 

conditiva 

Grönsaksland 

Nykokta primörer 
eller inlagda, ofta 
till pyttipanna. 
Blasten är också 
smakfull   

Morot 
Daucus carota 
ssp.sativus 

Flockblommiga växter: 

Apiaceae 

Morotssläktet: Daucus 

Underart: Morot: D. carota 

sativus 

Grönsaksland, 

samodlad med lök 

Ämnet karoten i 

moroten skyddar 

huden mot stark sol 

Vitlök 
Allium sativum 

Lökväxter: Alliaceae 

Löksläktet: Allium 

Art: Vitlök: A. sativum 

Grönsaksland, 

örtland 

Krydda och 

medicinalväxt 

Purjolök 
Allium porrum 

Lökväxter: Alliaceae 

Löksläktet: Allium 

Art: Purjolök: A. porrum 

Grönsaksland, 

härdig mot kyla 
och frost 

Lagas rå, stuvad 

och gratinerad i 

soppor, grytor och 

gratänger. 

Ärt 
Pisum sativum 
var. sativum 

Ärtväxter: Fabaceae 

Ärtssläktet: Pisum 

Art: Ärt: P.sativum var. 

sativum; P.sativum var. 

arvense 

Odlas som jord-

förbättrare, grön-

sak eller prydnad 

i grönsaksland 

Trädgårdsärt (var. 
sativum) odlas som 
grönsak, foderärt 
(var. arvense) odlas 
som kreatursfoder  

Rucola 
(senapskål) 
Eruca sativa 

Korgsblommiga växter: 

Brassicaceae 

Släkte: Erukor: Eruca 

Art: Rucola: E. sativa 

Grönsaksland 

Smaken är kraftig 

och påminner 

om rädisa 

Jordgubbe  

Fragaria 

×ananassa 

Rosväxter: Rosaceae 

Smultronsläktet: Fragaria 

Art: Jordgubbe: F. xananassa 

Grönsaksland, 

åker 

Bär (skenfrukt) bra 

till saft, sylt, gelé 

Persilja 
Petroselinum 
crispum 

Flockblommiga växter: 

Apiaceae 

Persiljesläktet: Petroselinum 

Art: Persilja: P. crispum 

Grönsaksland, 

växthus, örtland 

Används som 

grönsak, rotfrukt, 

krydd- och 

medicinalväxt 

Rädisa 
Raphanus sativus 

Korsblommiga växter: 
Brassicaceae 
Släkte: Rättikor: Raphanus 
Art: Rädisa: R. sativus 

Grönsaksland, 

växthus 

Stamknölen äts, 
men även blasten 
som salladsblad 

Slingerkrasse 

Tropaeolum 

majus 

Krasseväxter: Tropaeolaceae 

Krassesäktet: Tropaeolum 

Art: Indiankrasse: T. majus 

Grönsaksland, 
staket (runt 
ankhage) 

Ätbar och med 
intensiv 
krassesmak i 
blommorna 

Mangold 

Beta vulgaris 

Mangold-

Gruppen 

Amarantväxter: 

Amaranthaceae 

Betsläktet: Beta 

Art: Mangold: B. vulgaris 

Mangold-Gruppen 

Grönsaksland 

Blad eller bladskaft 

används som 

grönsak 

Fänkål 
Foeniculum 
vulgare 

Flockblommiga växter: 
Apiaceae 
släkte: Fänkål: Foeniculum 
Art: Fänkål: F. vulgare 

Grönsaksland, 

örtland 

Kryddväxt, hela 

växt innehåller 

eteriska oljar 
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Användning 

Kålrot 
Brassica B. napus 
Napobrassica-
gruppen 

Korsblommiga växter: 

Brassicaceae 

Släkte: Kål: Brassica 

Art. Kålrot: B. napus 

Napobrassica-gruppen 

Grönsaksland 

Kålväxt där enbart 

rotfrukten används  

Kål 
Brassica 

Korsblommiga växter: 

Brassicaceae 

Släkte: Kål: Brassica 

Grönsaksland 

Används som 

grönsaks-, olje- och 

kryddväxt 

Rotselleri 

Apium graveolens 

var. rapaceum 

Flockblommiga växter: 

Apiaceae 

Släktet: Flokor: Apium 

Art: Selleri: A. graveolens 

Grönsaksland 

(klarar kylan och 

frost) 

Grönsaks- och 

kryddväxt 

Gurkört 
Borago officinalis 

Strävbladiga växter: 

Boraginaceae 

Släkte. Gurkört: Borago 

Art: Gurkört: B. officinalis 

Grönsaksland, 

örtland, åker 

Bladen innehåller 
toxiskt ämne, men 
mycket viktig som 
foder för bin 

Böna 
(trädgårdsböna) 
Phaseolus 
vulgaris 

Ärtväxter: Fabaceae 

Släkte: Bönsläkete: Phaseolus 

Art: Böna: P. vulgaris 

Grönsaksland, 

åker 

Fröna har hög halt 
av stärkelse, 
protein, mineraler 
och kostfiber. 
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Användning 

Dill 
Anethum 
graveolens 

Flockblommiga växter: Apiales 

Dillsläktet: Anethum 

Art: Dill: A. graveolens 

Grönsaksland, 

örtland Krydda, olja 

Mexikansk 

tagetes 

Tagetes minuta 

Korgblommiga växter: 

Asteraceae 

Släkte: Tagetes minuta, T. 

tenuifolia, T. lucida, T. patula 

Grönsaksland, 

örtland, åker 

Matkrydda, 

effektiv mot 

insekter och 

nematoder 

Citronmeliss 
Melissa officinalis 

Kransblommiga växter: 
Laminiaceae 
Citronmeliss-släktet: Melissa 
Art: citronmeliss: M. officinalis 

Grönsaksland, 

örtland, växthus 

Krydd- och 

medicinalväxt 

Basilika 
Ocimum 
basilicum 

Kransblommiga växter: 
Laminiaceae 
Basilikasläktet: Ocimum 
Art: Basilika: O. basilicum 

Grönsaksland, 

örtland, växthus 
Kryddväxt 

Citrongräs 

C. citratus 

Familj: Gräs 

Underfamilj: Panicoideae 

Citronsläktet: Cymbopogon 

Art: Västindiskt citrongräs: C. 

citratus 

Grönsaksland, 

örtland, växthus 

Används i sallader, 

te och oljor 

Kamomill 
Matricaria 
recutita 

Korgblommiga växter: 

Asteraceae 

Släkte: Kamomiller: Matricaria 

Art: Kamomill: M.recutita 

Grönsaksland, 

örtland 

Mycket effektiv 

medicinalväxt 

Pepparmynta 
Mentha pipeerita, 
Mentha spicata 

Kransblommiga växter: 

Lamiaceae 

Myntasläktet: Mentha 

Art: Pepparmynta: M. piperita, 

M. spicata 

Grönsaksland, 

örtland 

Används i te, gelé 

och krydda  

Salvia 
Salvia 

Kransblommig växter 

Lamiaceae 

Salviasläktet: Salvia 

Grönsaksland, 

örtland 

Krydd- och 

medicinalväxt 

Lavendel 
Lavandula 

angustifolia 

Kransblommig växter 
Lamiaceae 
Lavendelsläktet: Lavandula 
Art: Lavendel: L. angustifolia 

Grönsaksland, 

örtland 

Eterisk olja, stark 

doft, insekt-

repellent 

Backtimjan 

Thymus serpyllum 

Kransblommiga växter: 

Laminaceae 

Timjansläktet: Thymus 

Art: Backtimjan: T. serpyllum 

Örtland 
Kryddväxt, eteriska 

oljor 

Rosmarin 
Rosmarinus 
officinalis 

Flockblommiga växter: 

Apiaceae 

Släkte: Rosmarinus 

Art: Rosmarin: R. officinalis 

Grönsaksland, 

örtland 

Kryddväxt, eteriska 

oljor 

Ringblomma 

Calendula 

officinalis 

Flockblommiga växter: 
Apiaceae 
Ringblomssläktet: Calendula 
Art: ringblomma: C. officinalis 

Grönsaksland, 

örtland, blomster-

land 

Används som falsk 
saffran, medicinal-
växt, insekt-
repellent, gul färg 

Örter-, medicinal-, doft- och repellentväxter 
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Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Ingefära 
Zingiber 
officinale 

Ingefärsväxter: Zingiberales 

Släkte: Zingiber 

Art: Ingefära: Z. officinale 

Växthus 
Krydd- och effektiv 

medicinalväxt 

Malört 
Artemisia 
absinthium 

Familj: Korgblommiga växter: 

Asteraceae 

Malörtssläktet: Artemisia 

Art: Malört: A. absinthium 

Grönsaksland, 

örtland 

Medicinalväxt 

Kungsmynta 

Origanum 

vulgare 

Kransblommiga växter: 

Laminaceae 

Mejramsläktet: Origanum 

Art: Kungsmynta: O. vulgare 

Örtland 

Krydd- och 

doftväxt, insekt-

repellent 

Spansk körvel 
Myrrhis odorata 

Flockblommiga växter: 

Apiaceae 

Spanskkörvlar: Myrrhis 

Art: Spansk körvel: M. odorata 

Örtland 

Kryddväxt (smakar 

som lakrits eller 

anis) 

Chilipeppar 
Capsicum annum 

Potatisväxter: Solanaceae 

Spanskpepparsläktet: 

Capsicum 

Art: Spanskpeppar: C. annum 

(Longum-gruppen) 

Växthus, 

grönsaksland 

Mycket stark, 

insekt-repellent 

Hjärtstilla 

Leonurus 

cardiaca 

Familj: kransblommiga växter: 

Laminaceae 

Släkte: Hjärtstilla: Leonurus 

Art: Hjärtstilla: L. cardiaca 

Buskområde, 

trädgårdsland 

Ansågs i gamla 

tider som en bra 

medicinalväxt 

Åbrodd 
Artmisia 
abrotanum 

Korgblommiga växter: 

Asteraceae 

Malörtssläktet: Artmisia 

Art: Åbrodd: A. abrotanum 

Buskområde, 

örtland 

Ansågs förr som en 

växt mot löss, 

ormar och onda 

makter 

Johannesört 
Hypericum 
perforatum 

Johannesörtsväxter: 

Clusiaceae 

Johannesörtssläktet 

Hypericum 

Art: Johannesört: H. 

perforatum 

Åker, vägkanten, 

örtland 

Används som 

krydda, medicin 

och växtfärgning 

Libsticka 
Levisticum 
officinale 

Flockblommiga växter: 

Apiaceae 

Släkte: Libbstickor: Levisticum 

Art: Libbsticka: L. officinale 

Grönsaksland; 

örtland 
Kryddväxt 

Isop 
Hyssopus 
officinalis 

Kransblommiga växter: 

Lamiaceae 

Isopsläktet: Hyssopus 

Art: Isop: H. officinalis 

Örtland Bi- och fjärilsväxt 

Grön 
Shiso/Perilla 
Perilla frutesens 
var crispa 

Familj: Laminaceae 

Släkt: Perilla 

Art: P. frutesens var crispa 

Växthus 
Grönsaks-, krydd- 

och medicinväxt 
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Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Skogslök / 

Kajplök 

A. scordoprasum 

Familj: Alliaceae 

Släkt: Allium (Lökar) 

Art: A. scordoprasum 

Örtland,  

skog 

Kajpsoppa, 

kroppkakor 
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Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Maskros 
Taraxacum 

Korgblommiga växter: Asteraceae 

Maskrossläktet: Taraxacum 

Åker, 
trädgårdsland, 
vägkanter, äng 

De bleka 
bladena kan 
ätas, bra biväxt 

Gårdsskräppa 
Rumex longifolius 

Slideväxter: Polygonaceae 

Släkte. Skräppor: Rumex 

Art: Gårdsskräppa: R. longifolius 

Äng, vägkanter, 
åker, trädgårds-
land, hagar 

Problem i betes-
vallar, aggressivt 
förökande  

Ängssyra 

Rumex acetosa 

Slideväxter: Polygonaceae 

Släkte: Skräppor: Rumex 

Art: Ängssyra: R. acetosa 

Äng, vägkanter, 

grönsaksland 

Växten har 
mycket oxal-
syra, roten 
används för 
växtfärgning 

Renfana 
Tanacetum 
vulgare 

Korgblommiga växter: Asteraceae 

Renfanesläktet: Tanacetum 

Art: Renfana: T. vulgare 
Runt om på 

gården 

Användes förr 

som medicinal-

växt, klassas nu 

som giftig 

Prästkrage 
Leucanthemum 
vulgare 

Korgblommiga växter: 

Prästeraceae 

Prästkragesläktet: Leucanthemum 

Art: Prästkrage: L. vulgare 

Äng, vägkanter 

åker 

Alla blomkorgar 

vänder sig åt 

samma håll 

Kardborre 
Articum 

Korgblommiga växter: Asteraceae 

Kardborresläktet: Articum 

Vägkanter, vid 

staket 

Förr användes 

rötterna som 

läkemedel 

Vitsippa 
Anemone 
nemorosa 

Ranunkelväxter: Ranunculaceae 

Sippsläktet: Anemone 

Art: Vitsippa: A. nemorosa 

Växer på något 

skuggig och 

fuktig mark i 

skogar och hagar. 

Välkänd 

Blåklint 
Cyanus segetum 

Korgblommiga växter: Asteraceae 

Blåklintssläktet: Cyanus 

Art: Blåklint: C. segetum 

Åker, öppen 

gräsmark 

Används i 

kosmetik och i 

växtfärgning 

Ormbunkar 
(skogsbräken) 
Dryopteris 
carthusiana 

Division: Ormbunksväxter: 

Pteridophyta 

Familj: Träjonväxter: 

Dryopteridaceae 

Släkte: Lundbräknar: Dryopteris 

Art: Skogsbräken: D. carthusiana 

Växer på skuggig 

och fuktig mark, i 

skogen 

Fortplantningen 

sker med hjälp 

av vatten 

Lupin 
Lupinus polyphyllus 

Ärtväxter: Fabaceae 

Lupinsläktet: Lupinus 

Art: Blomsterlupin: L. polyphyllus 

Växer på väg-

kanter, busk-

område 

Som alla ärt-

växter fixerar 

dem kväve från 

luften via rötter   

Klöver 
(vit- /rödklöver) 
Trifolium repens, 
T. pratense 

Ärtväxter: Fabaceae 

Klöversläktet: Trifolium 

Art: Vitklöver: T. repens, 

Rödklöver: T. pratense 

Ängs-och 

hagområde 

Djurfoder, 

biväxt, grön-

gödsel, fixerar 

kväve från 

luften 
   

Ängsväxter 
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Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Smörblomma 
Ranunculus acris 

Ranunkelväxter: Ranunculus 

Art: Smörblomma: R. acris 

Ängs och 
hagområde 

Färsk smör-

blomma är giftig 

för boskap 
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Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Kabbleka 
Caltha palustris 

Ranunkelväxter: Ranunculaceae 

Kabblekesläktet: Caltha 

Art: Kabbleka: C. palustris 

Kantskikt vid en 

damm  

Kan ge eksem 

som alla smör-

blommeväxter 

Ullgräs 

Eriophorum 

Halvgräs: Cyperaceae 

Ullsläktet: Eriophorum 

Kantskikt vid en 

damm 

Frukten bildar 

bomullstussar 

Vattenklöver 
Menyanthes 
trifoliata 

Vattenklöverväxter: 

Menyanthaceae 

Släkte: Vattenklövrar: 

Menyanthes 

Art: Vattenklöver: M. trifoliata 

Kantskikt vid en 

damm 

Växer på strand-

bädden av det 

öppna vattnet, 

som ett bälte 

Svärdslilja 

Iris pseudacorus 

Irisväxter: Iridaceae 

Irissläktet: Iris 

Art: Svärdslilja: I. pseudocorus 

Kantskikt vid en 

damm eller på 

mycket blöt mark. 

Växten klassas 

som giftig 

(rotknölen) 

Kaveldun 
Typha 

Kaveldunsväxter: Typhaceae 

Kaveldunssläktet: Typha 

Kantskikt vid en 

damm 

Rotstocken och 
rotskotten kan 
ätas efter 
skalning 

Knapptåg 

Juncus 

conglomeratus 

Tågväxter: Juncaceae 

Tågsläktet: Juncus 

Art: Knapptåg: J. conglomeratus 

Kantskikt vid en 

damm, dike, 

våtmark 

Fläthantverk 

Andmat 
Lemna minor 

Kallaväxter: Araceae 

Underfamilj: Andmat: Lemoideae 

Släkten: Lemna 

Flytväxt i 
överskikt och 
kantskikt i 
dammen  

Bra andmat eller 

gröngödsel 

Näckros 
Nymphea alba 

Näckrosväxter: Nymphaeace 

Näckrossläktet: Nymphea 

Art: Vit näckros: N. alba 

Stammen ligger 

inbäddad i 

bottenslammet 

Blomman doftar 

behagligt, 

taktäckning 

Bladvass 

Phragmites 

australis 

Familj: Gräs: Poaceae 

Vass-släktet: Phragmites 

Art: Bladvass: P. australis 

Sjö- damm- och 
dikeskanter 

Vattenrening, 
slöjdmaterial 

Bergenia 

Bergnia 

crassifolia 

Familj: Stenbräckeväxter 

Bergeniassläktet: Berginia 

Art: Bergenia: B. crassifolia 

Runt vattenfall, 
dammkanter 

 

Vallört 
(comfrey) 
Symphytum 
officinale 

Strävbladiga växter: 

Boraginaceae 

Vallörtssläktet: Symphytum 

Art: Äkta vallört: S. officinale 

Grönsaksland, 

åker, dike, 

(gröngödselväxt) 

Effektiv växt i 
upptagning av 
mineraler från 
jorden och 
vatten, bra 
medicinalväxt  

  
 

 

Dammväxter 
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Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Sparris 
Asparagus 
officinalis 

Sparrisväxter: Asparagaceae 

Sparrissläktet: Asparagus 

Art: Sparris: A. officinalis 

Växthus, 

grönsaksland 
Grönsak 

Haverrot 
Tragopogon 
porrifolius 

Korgblommiga växter: 

Asteraceae 

Haverotssläktet: Tragopogon 

Art: Gotländsk haverot: T. 

crocifolius 

Grönsaksland 

Roten används i 
grytor, soppor och 
gratänger, stekt, 
grillad, stor eller 
liten 

Pepparrot 
Armoracia 
rusticana 

Korgsblommiga växter: 

Brassicaceae 

Släkte: Pepparrot: Armoracia 

Art: Pepparrot: A. rusticana 

Grönsaksland, 

örtland 

Kryddväxt med 
pepparaktig smak, 
innehåller 
senapsliknande 
ämnen 

Gräslök 
Allium 
schoenoprasum 

Lökväxter: Alliaceae 

Löksläktet: Allium 

Art: Gräslök: A. 

schoenoprasum 

Grönsaksland 
Flerårig ört med 

smala blad och små 

lökar, krydda 

Rabarber 
Rhem 
rhabarbarum 

Slideväxter: Polygonaceae 

Släkte: Rabarbrar: Rheum 

Art: Rabarber: R. rhabarbarum 

Grönsaksland, 

åker 

Finns sorter utan 

den giftiga oxal-

syran, stjälk syrlig, 

ätbar i saft, kräm 

och paj 

Svartrot 
Scorzonera 
hispanica 

Familj: Aizoaceae 

Släktet: Scorzonera 

Art: S. hispanica 

Grönsaksland 
Svartrot skalas, 
kokas och serveras 
på samma sätt som 
sparris 

Jordärtskocka 
Helianthus 
tuberosus 

Korgblommiga växter: 

Asteraceae 

Solrossläktet: Helianthus 

Art: Jorddärtskocka: H. 

tuberosus 

Grönsaksland, 

åker 
Knölar 

Kirskål 
Aegopodium 
podagraria 

Flockblommiga växter: 

Apiaceae 

Släktet: Kirskålssläktet. 

Aegopodium 

Art: Kirskål: A. podagraria 

Trädgårdsland; 

åker (aggressiv 

förökning) 

Grönsak, äts som 

spenat 

Brännässla 
Urtica dioica 

Nässelväxter: Urticaceae 

Nässelsläktet: Urtica 

Art: Brännässla: U. dioica 

Åker, runt gamla 

komposthögar 

och ankhagar 

De späda 
vårskotten äts som 
nässelsoppa, av 
fiber från stjälken 
görs nässelduk 

Kål 
Brassica 
 

Korsblommiga växter: 

Brassicaceae 

Släkte: Kål: Brassica 

Brassica oleracea var. 

acephala 

Grönsaksland 

Red Russian-kål 

klara lätt vintern, 

används som 

grönsaksväxt 

 

Perenna grönsaksväxter 
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Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Libsticka 
Levisticum 
officinale 

Flockblommiga växter: 

Apiaceae 

Släkte: Libbstickor: Levisticum 

Art: Libbsticka: L. officinale 

Grönsaksland; 

örtland 
Kryddväxt 

Pepparmynta 
Mentha pipeerita, 
Mentha spicata 

Kransblommiga växter: 

Lamiaceae 

Myntasläktet: Mentha 

Art: Pepparmynta: M. piperita, 

M. spicata 

Grönsaksland, 

örtland 

Används i te, gelé 

och krydda   
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Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 

Jätteeternell 
Helichrysum 
bracteatum 

Korgblommiga växter: Asteraceae 

Hedblommasläktet: Helichrysum 

Art: Jätteeternell: H. bracteatum 

Grönsaksaks- 
blomsterland 

Används som 
torkad blomma, 
buketter 

Pärleternell 
Anaphalis 

margaritacea 

Korgblommiga växter: Asteraceae 

Släkte: Pärleterneller: Anaphalis 

Art: Pärleternell: A. margaritacea 

Grönsaksaks- 
blomsterland 

Används som 

torkad blomma, 

buketter 

Ringblomma 

Calendula 

officinalis 

Korgblommiga växter: Asteraceae 

Ringblommasläktet: Calendula 

Art: Ringblomma. C. officinalis 

Grönsaksaks- 
blomsterland 

Folkmedicin, 

nematoder- 

repellent 

Blåklint 
Cyanus segetum 

Korgblommiga växter: Asteraceae 

Blåklintssläktet: Cyanus 

Art: Blåklint: C. segetum 

Grönsaksaks- 
blomsterland, 
åker 

Används som 

torkad blomma, 

buketter 

Rosenskära 
Cosmos 
bipinnatus 

Korgblommiga växter: Asteraceae 

Rosenskäressläktet: Cosmos 

Art. Rosenskära: C. bipinnatus 

Grönsaksaks- 
blomsterland Prydnad, biväxt 

Kanadensiskt 

gullris 

Solidago 

canadensis  

Korgblommiga växter: Asteraceae 

Släkte: gullris: Solidago 

Art: Kanadensiskt gullris: S. 

canadensis 

Grönsaksaks- 
blomsterland, 
åker, vägkant 

Prydnad, biväxt 

Mariadistel 
Silybum 
marianum 

Korgblommiga växter: Asteraceae 

Mariatistelsläktet. Silybum 

Art: Mariatistel: S. marianum 
Blomsterland 

Förökar sig lätt, 
läkeväxt  

Höstaster 

Symphyotrichum 

novi-belgii  

Korgblommiga växter: Asteraceae 

Höstastersläktet: Symphyotrichum 

Art: Höstaster: S. novi-belgii 
Blomsterland 

 

Höstflox 
Polemonium 
paniculata 

Familj: Blågullsväxter: 

Polemoniaceae 

Floxsläktet: Polemonium 

Art: Höstflox: P. paniculata 

Blomsterland 
 

Krollilja 

Lilium martagon 

Familj: Liljeväxter: Liliaceae 

Liljesläktet: Lilium 

Art: Krollilja: L. martagon 

Blomsterland 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Blomväxter 
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Svensk namn 

Vetenskapsnamn 
Familj/ släkte/ art Miljö/Växtplats Betydelse/ 

Användning 
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Ordförklaring 
 
 

Tabbell 3 förklarar specifika begrepp inom ekologi och som ofta används i olika sammanhang 

exempelvis inom litteratur eller vid konferenser och debatter. 

Tabell 3:  Specificerad ordförklaring 

 

Allelopati är att vissa växter har förmåga att avge ämnen som hindrar andra 

växters utveckling eller på annat sätt påverkar dessa negativt. (2) 

Antropogen påverkad, skapad eller orsakad av människan. (1) 

Baljväxter 
annat namn på familjen ärtväxter (2), vetenskapliga namn: 
Fabaceae, Leguminosae (3)  

Biokol 

är kol som bildas genom pyrolys [syrefri förbränning (3)] av 
organiskt material, det vill säga föreningar från växt- och 
djurvärlden och innehåller alltid grundämnena kol och väte i 
huvudsak. (2) 

Bio-dynamisk odling 

utgår från att allt utgör en helhet. Inte bara solen, utan även 
planeterna och månen påverkar det som sker på jorden. Redan på 
1920-talet började vissa odla biodynamiskt. Det var Rudolf Steiner, 
antroposof och naturvetare, som grundade begreppet. (4) 

Biogödsel 

är en biprodukt av biogasproduktion och är oftast en utmärkt bra 
flytande organsik gödsel (beroende av kvaliteten på det inmatade 
råmaterialet). (3) 

Biom 

är en regional ansamling av distinkta djur- och växtsamhällen. 
Biom är ett annat ord för vegetationsområde. Biomer är 
huvudsakligen urskiljbara i stor (kontinental till global) skala. 
Tillsammans utgör biomerna biosfären. Biomer definieras tydligast 
genom fördelningen av vegetationstyper, vilka i hög grad bestäms 
av globalt klimat, jordtyp, yttre påverkan och andra faktorer i 
omgivningen. (2)  

Biotop 

är en biologisk term för en typ av omgivning med naturliga 
gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma. Biotopens 
speciella egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra 
och biotopen påverkar därför vilka djur och växter som lever i ett 
specifikt område. (2) 

Diversitet 
biologisk mångfald, ekologisk term som används för att uttrycka 

artrikedom i relation till individantal, men ibland bara artantal 

inom en viss yta. (1) 

Ekologi 

är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande 
organismerna och den miljö de lever i ... som härleds ur eko-, av 
grek. oiko- (av oikos "hus", "boning". (2), naturens hushållning (3) 

Ekologisk nisch 

är det levnadsområde där en enskild art kan överleva och 
reproducera sig. Detta avser egenskaper som temperatur, 
vegetation och tillgång till näring. För varje egenskap finns ett visst 
intervall där arten kan leva. (2) 
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Ekosystem 

är en modell av ett avgränsat område av naturen som vi människor 
valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet. Ett 
ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att 
studera, till exempel ekosystemet i havet eller i en liten damm. Alla 
levande varelser och den miljö som finns inom ett visst område 
bildar tillsammans ett ekologiskt system. Här lever djur och växter 
tillsammans. De påverkar varandras livsmiljöer och betingelser. (2) 

Embryo är ett individ under tidig utveckling från en befruktad äggcell. Hos 
vissa djur utvecklas obefruktade äggceller. (1) 

Endosperm Är frövitan hos växtfröet som motsvarar äggvitan i ett animaliskt 
ägg. (1) 

Ensilage 

djurfoder som konserveras – i en silo eller inneslutet i plast – med 

hjälp av mjölksyrabildande bakterier utan tillgång till luftens syre 

(anaerob miljö). Ensilage, tidigare kallat pressfoder, bereds oftast 

av vallfoder, blast och andra gröna, saftiga fodermedel, silomajs 

och betmassa. Även våt spannmål, kokt potatis, fisk m.m. kan 

ensileras. Principen för ensileringsprocessen är densamma som vid 

framställning av surmjölk och surkål samt andra mjölksyrade 

grönsaker. (1) 

Erosion 

är den nednötning och transport av jord, berg eller annat material 
på grund av en mekanisk eller kemisk påverkan. Erosion kan till 
exempel orsakas av vind, rinnande vatten, vågor, glaciärer, … Till 
skillnad från vittring så förutsätter begreppet erosion att det även 
sker en bortförsel. (2) 

Eteriska oljor 

samlad benämning på alla doftande produkter som framställts 

genom behandling av växter eller delar av dessa med vattenånga, 

genom pressning av skal från t.ex. citrusfrukter eller genom 

extraktion av blommor med vegetabilisk olja. (1) 

Exergi 
är den totala mängden potentiellt arbete i ett system i en viss 
omgivning; betecknar energikvaliteten. Exergi förväxlas ofta med 
energi. (2) 

Exotisk från fjärran land, utländsk, främmande, sällsam, ovanlig (9) 

Fauna 

är det samlade djurbeståndet av alla arter eller av en enskild grupp 
som förekommer inom ett visst område, i en viss miljö eller under 
en viss tidsperiod (1) 

Flora 
är ett sammanfattande begrepp av alla växtpopulationer inom ett 
visst område (1) 

Fotosyntes 

kallas även kolsyreassimilation och är den process där levande 

organismer tar hand om energi från ljus och lagrar det i
 
kemiska 

bindningar. Fotosyntesen tillverkar energirika syre- och 

kolhydratmolekyler samt vatten. Fotosyntesen i växterna sker i 

bladens klorofyllceller med hjälp av ljuset. (2) 

Förkultivering är en sådd av frö och odling av plantor i växthus eller på annat sätt 
inomhus för senare utplantering på friland (1) 

Förna 

är det lager som finns högst upp i de olika jordnivåerna. Förnan 
består av döda, inte helt nedbrutna växtdelar, som fallit ned på 
marken. Förna utgör habitat för små djur (förnadjur), svampar och 
växter. (2) 
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Glokal som är både global och lokal. (1) 

GMO 

(genetiskt modifierade organismer), är organismer där man på ett 
målmedvetet sätt förändrat arvsmassan så att de får de egenskaper 
man vill ha. Traditionell förädling går istället ut på att man letar 
efter organismer (exempelvis mutanter) som liknar de egenskaper 
man vill ha, och avlar på dem så att egenskapen förstärks över 
generationerna. Benämningen GMO avser oftast växter (till 
exempel GM-majs, GM-potatis och GM-raps) men kan också avse 
djur och bakterier.(2) 

Genmodifiering att med hybrid-DNA-teknik flytta gener mellan levande 

organismer. Kallas även genmanipulation, (1) 

Grödor 
är olika växter inom jordbruk, trädgårdsbruk eller skogsbruk som 
odlas och skördas. (3) 

Hamling är en beskärningsteknik av lövträd (3), där lövbärande grenar och 

kvistar insamlas,(2) främst till kreatursfoder men också till bränsle 

och virke. (1) 

Humus beståndsdel av främst växtdelar i marken, i framskridet stadium av 
nedbrytning. Kallas även mylla, matjord, mull. (9)  

Horisonter 
karakteriseras av en specifik sekvens av lager i varje jordmån. De 

olika horisonterna är: organiskt lager (O), urlakningshorisont (A ), 

anrikningshorisont (B) samt ursprungsmaterial (C). (7)  

Hävdgynnande växter 
är för sin existens beroende av den traditionella slåttertekniken av 
ängar och vägkanter. Många av dessa växter är idag hotade (3) 

Hybrid 
oftast från människor artificiell korsning av växtsorter eller – arter. 
(1) Är avkomma från individer med olika arvsanlag, vanligen olika 
arter. (3) 

Jordbruk 
är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och 
betesmark i syfte att producera livsmedel, djurfoder samt råvaror 
för energi- eller industriändamål. (2) 

Jordmån 
 är det översta delen av marken och kännetecknas av horisonter 
som oftast är parallella med markytan och når ned till 1–2 m djup. 
(1) 

Kapillärkraft 

är en kraft som kan driva vätskor genom kapillärer. Vätskans 
dragningskraft kan liknas vid effekten när vatten sugs upp i en 
tvättsvamp (3) 

Konstgödsel 

(mineralgödsel): handelsgödsel, konstgödning är industriellt 

framställt gödsel. NPK är en typ av handelsgödsel som består av en 

saltsmälta innehållande framförallt kväve (N), fosfor (P) och 

kalium (K). (2) 

Konventionell odling 

kännetecknande är en starkt specialiserad odling med en ensidig 

växtföljd och där framförallt oorganiska gödselmedel och kemiska 

bekämpningsmedel (pesticider) används. (2)Ekonomisk vinst är 

drivande kraft. 

Kulturarv 

utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi i dag tolkar, 

uppfattar, och för det vidare. Kulturarvet är inte statiskt utan något 

som ständigt förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig en 

egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder. (2) 
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Kulturväxter 

är växter som odlats och förädlats av människor. Kulturväxter har 

odlats främst för att ge nytta i form av föda och råmaterial till saker 

som kläder. Andra ändamål är för prydnad och läkemedel/droger. 

Exempel på växter för föda som odlas för skördning (gröda) är 

vete, majs, ris och potatis. (2) Kulturväxter behöver alltid 

människornas hjälp för att kunna konkurrera med vildväxter (3) 

KRAV 

ursprungligen Kontrollföreningen för Alternativ Odling, 

Kontrollföreningen för Ekologisk Odling, KRAV är en ekonomisk 

förening, som verkar för att främja ekologisk produktion och 

konsumtion av växt- och djurprodukter, bildad 1985. (1) 

Lantbruk står för en kombination av jordbruk, det vill säga växtodling, 

boskapsskötsel och skogsbruk (2). 

Mulch 
är en sorts marktäckning bestående av en blandning av olika 

organiska material (ytkompostering) som exempelvis löv, gammal 

kompostjord, gräsklipp, sågspån, flis, strö eller gammal gödsel från 

djurstallet All nedbrytning sker direkt på trädgårdslandet. (3) 

Monokultur 

härleds av mono som är det grekiska räkneordet för ett och kultur 

som betyder odling (av latinets cultura) Avser ursprungligen ett 

system för odling av jordbruksgrödor där man bara odlar ett 

växtslag åt gången, exempelvis kaffe, majs osv. (2) 

Mykorrhiza 

är en symbios mellan svamptrådar och en växts rötter. Mykorrhiza-

svampor finns naturligt i jorden och hjälper med sina underjordiska 

trådar (mycel) att försörja vissa växternas rötter bl.a. med vatten, 

näring och naturligt antibiotika (2). De utgör en viktig länk i de 

ekologiska näringskedjorna för allt liv under jorden (3).  

Myr, kärr 

våtmark med torvbildning (jämför torvmark). Myrar har utvecklats 

i olika riktningar, vanligen så att de p.g.a. torvtillväxten blivit allt 

fattigare på växtnäring och till stor del t.o.m. avskurits från 

fastmarkens grundvatten. Myrpartier som får vatten enbart i form 

av regn och snö kallas mossar och de som genom torvtillväxten 

blivit tydligt upphöjda över omgivningen utgör högmossar. De 

myrar eller myrdelar som fortfarande tar emot fastmarksvatten 

kallas kärr. (1) 

Nematoder 

är rundmaskar som lever i både vatten och på land. Inom en 

kubikmeter fuktig jord kan det finnas flera miljoner mikroskopiska 

rundmaskar. Några av dessa djur är rovdjur och andra dricker saft 

från växternas celler. Det finns rundmaskar som lever som 

parasiter inne i andra organismer. De senare är vanliga skadedjur. 

De finns på vilda och odlade växter (2). 

Organisk-biologisk 

          odling 

Är en levande jord med en hög mikrobiologisk aktivitet (utan 

fabrikstillverkade kemiska hjälpmedel och med enbart organisk 

gödsling som exempelvis gröngödsling, täckodling, stallgödsel 

samt med en noggrann varierande växtföljd. (2) 

Organiskt material 

kallas det material i marken som är av organogent ursprung (främst 
ofullständigt nedbrutna växtrester). Det organiska materialet brukar 
delas in i olika kvalitetsklasser, till exempel mår och mull. När 
man mäter halten av organiskt material i ett ämne används ibland 
begreppet organisk halt. 2) 
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Permakultur 
(perma = permanent, bestående; kultur = odling) är ett väl planerat, 
livsmedelsproducerande odlingssystem med naturens växtsätt och 
mångfald som förebild. (2) 

Perenna är fleråriga växter (2) 

Pesticider 

(engelska: pesticids; ” dödar all pest”) fabrikframställda kemiska 
bekämpningsmedel. Vanligen avses växtskyddsmedel såsom 
herbicider (mot ”ogräs”), fungicider (mot ”skadesvamp”) och 
insekticider (mot ”skadeinsekter”). (1) Pesticider är giftiga och 
därför farliga för allt liv i land- och vattenmiljö. De är oftast 
hälsofarliga och kan vara cancerframkallande, särskilt vid ett 
oprofessionellt och långvarig användning. (3).   

Polykultur odling 

kan tolkas som en mångfaldig odling där olika hög- och 
lågväxande växtarter och -sorter blandas i naturliknande biotoper, 
så att det gynnar samväxande, minskar skadedjursangrepp. All 
landyta kommer då att utnyttjas optimalt. (3)  

Primör är det första av årets skörd; något som har nyhetens behag. (8)  

Punktbevattning för att minska vattenslöseri vid bevattning av växter bevattnas 
enbart runt om växten nere på jordnivån. (3) 

Recycling är en återvinning och tillvaratagande av material från avfall. (2) 

Repellent 

är ett insektsmedel och syftar vanligen på preparat som har en 
avstötande effekt på insekter. Begreppet kan också i dagligt tal 
syfta på insekticider, medel som har en dödande effekt på insekter. 
(2) 

Resistent 

betyder motståndskraft och syftar oftast på levande organismers 

förmåga att överleva påfrestningar. Exempelvis kan bakterier bli 

resistenta mot antibiotika. Multiresistent kallas en bakterie som har 

blivit resistent mot flera typer av läkemedel. (2) 

Slåtter är en gammaldags vallskörd där man med lie, skära och i senare tid 
med slåttermaskin avverkat gräs för att producera hö för djurfoder. 
(2) 

Stratifieringsprocess 
är en åtgärd där människor köldbehandlar frön av vissa perenna 
växter (t.ex. i kyl/frys), så att de kan gro efter 
behandlingsprocessen. (2) 

Synergieffekt är när två eller flera faktorers påverkan tillsammans bildar en 
starkare påverkan än vid direkt summering. (2) 

Syntetiska produkter är konstgjorda, artificiella och onaturliga produkter, tillverkade i 
laboratorium eller fabriker. (2) 

Tektoniska plattor 
är en förklaring för fenomenet kontinetaldrift, det vill säga att 
jordens kontinenter inte är oföränderligt positionerade på jordens 
yta utan rör sig i förhållande till varandra och ständigt bildar nya 
kombinationer. (2) Rörelserna kan utlösa jordbävningar och 
tsunamis.(3) 

Tempererade klimat 
är det klimat som befinner sig mellan det subarktiska- och 
subtropiska klimatet och även till viss del också ingår i dessa. 
Områden med tempererat klimat har fyra årstider. (2) 
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Timmerskog 
Är högstammig skog (3), avsedd för timmeravverkning. Oftast 

barrskog (gran, tall och furu). Grövre skog kallas i allmänhet för 

timmerskog medan klenare skog kallas för vedskog. (5) 

Toxiner är ett giftigt ämne som är bildat av levande celler, främst bakterier. 
(2) 

Täckodling 

är en odlingsform där man eftersträvar att hålla jorden täckt. Till 
detta kan användas gräsklipp, halm, hö, tidningar, papp, (såg- eller 
kutterspån) och annat organiskt material. Fördelen med täckodling 
är att den ger näring till växterna, man slipper rensa bort oönskade 
växter och marken hålls fuktig.(2) 

Vegetationsperiod 

är den växttid en planta behöver från det att fröet gror till dess att 
plantan vissnar naturligt. (2)  

Vegetativ förökning 

är en könlös förökning med utlöpare, knölar, sticklingar eller 

groddknoppar hos växter. Vid vegetativ förökning blir avkomman 

genetiskt identisk med moderplantan.(2) Detta motsvarar en 

naturlig kloning. (3) 

Växtförädling 

är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat 

med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut 

exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa. Idag används 

även genteknik i växtförädling, vilket är en omdiskuterad metod. 

Arvsmassan kan också ändras genom mutationer. De flesta är 

negativa, några få positiva. (2) 

 
 
 
Källor för ordförklaring: 

(1)  http://www.ne.se 

(2)  http://sv.wikipedia.org/wiki 

(3)  egen kommentar 

(4)  http://www.nrm.se 

(5)  http://www.typkanske.se 

(6)  http://www.linkoping.se/...ny/s41_Havdgynnadearter.pdf/ 

(7) http://www-markinfo.slu.se/sve/mark/jordman.html 

(8) http://www.synonymer.se 
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Figur 20:  Översikt av Vårviks Gård med olika delområden  
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Figur 21:  Förklaring till Vårviks Gård - Karta 

 

1 

 

Växthus, fröhus, kompost, beteshage för ankor, 
ankdammen, odlingsland, bärbuskar, hallon och 
fruktträd område  

2 Åkerland, bärbuskar, hallon, fruktträd 

3a Skogsbetesmark för får, kor och getter, delvis 
bergslänt 

3b Skogsbetesmark för grisar, bergslänt 

3c Skogsbetesmark för hästar, bergkulle 

4 Kulturängen  

5 Betesmark för får 

6 Betesmark för kor, delvis våtmark 

7 Betesmark för hästar, ibland kombinerat med 
kor eller får 

8 

 

Betesmark för getter, ibland kombinerat med 
kor 

9 Betesmark för kor, ibland får och hästar 

10 Hönshus med hönsgård, fruktträd 

11 Gårdsbyggnader, buskar, skogsträd, fruktträd 

12 Parkeringsplats 

Da Ankdamm med dränagedike mot skogen 

Db Dränage, dammanläggning, beteshage för gäss 
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