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SAMMANFATTNING
Hur vi lever och vad vi konsumerar får konsekvenser på miljön. Idag orsakar en stor del
av livsmedelsproduktionen allvarliga miljöproblem. Att odla delar av sin mat i den egna
trädgården bidrar till en ekologiskt hållbar livsstil, minskar den individuella
miljöpåverkan och därmed det egna ekologiska fotavtrycket. En allmän trend råder
gentemot skötselextensiva trädgårdar, ofta anses det oförenligt med en nyttoträdgård. En
utgångspunkt för detta arbete är att skötselextensiva odlingsmetoder kan vara av intresse
för en växande målgrupp av miljömedvetna människor. Syftet med arbetet är att
undersöka hur det går att förena skötselextensivitet med produktivitet i hemträdgården
med tanke på växtval och komposition. Frågeställningar som besvaras är; vilka växter
kan vara av intresse för den som vill odla skötselextensiva ätbara växter i sin
hemträdgård? Hur kan dessa växter planteras så att trädgården blir skötselextensiv?
Metoden som används är informationssökning i litteratur och internet. I resultatets första
del tas olika skötselextensiva kategorier av växter upp. Träd och buskar lyfts fram som
dem mest skötselextensiva växtkategorierna. Även örtartade perenner innebär ett flertal
fördelar när det gäller skötselextensivitet. Andra växtgrupper är perenna vattenväxter
samt annueller och bienner som självsår sig. Odling av örtartade och vedartade ätliga
perenner i form av polykulturer och skogsträdgårdar kan efter etableringsfasen innebära
lite skötsel i förhållande till produktivitet. Därmed anges polykulturer och
skogsträdgårdar (en särskild form av polykultur) som exempel på skötselextensiv
växtkomposition. Resultatets slutliga del består av en växtlista redovisad i tabeller och
listar 233 ätbara växter som kan användas i skötselextensiva planteringar, inklusive träd,
buskar, bambu, perenner, lökväxter, vattenväxter samt annueller och bienner som
självsår sig. Samtliga växter är härdiga i zon 3 och kallare. Dessa växter kan förslagsvis
kombineras i polykulturer och skogsträdgårdar. Systemet som innebär att odla i
skogsträdgårdar, det vill säga i flerskiktade planteringar av ätbara och användbara träd,
buskar, perenner och marktäckare av skiftande höjd är ännu relativt obeprövad i zon 3
och kallare men har potential såväl för intresserade trädgårdsägare som för skolor och i
annan pedagogisk och rekreativ verksamhet. Min förhoppning att växtlistorna
underlättar för den som vill påbörja ett planteringsförsök, så väl i liten som i större skala.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
I tider av globala miljöproblem kan man lätt reagera med uppgivenhet och mista tilltron
till de små handlingarna. Desto viktigare är det då att framhäva möjligheterna och vikten
av att påverka det man kan inom den privata sfären. Min övertygelse är att de små
förändringar var och en kan göra i vardagens enkelhet är betydelsefulla delar av
lösningen. Toppstyrda politiska, nationella och internationella åtgärder är av största
nödvändighet samtidigt som att lyfta ned problemen till en hanterlig personlig nivå med
hjälp av verktyg som till exempel ”ekologiska fotavtryck”. Dessa ger oss förståelse för
huruvida vår livsstil är hållbar i det större sammanhanget. Som framtida trädgårdmästare
ser jag en uppgift i att inspirera till ett jordnära samspel med våra gemensamma resurser
och förmedla kunskap om hur vi genom samarbete med vår lilla jordplätt där ute kan
minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi värnar om livskvaliteten. Ur denna önskan
växte detta arbete fram. Kan vi genom att odla delar av vår mat på egen täppa, minska
belastningarna av transporter och ohållbara jordbrukmetoder? En köksträdgård kan vara
relativt skötselintensiv, kan detta arbete bidra med kunskap om skötselextensiva grödor
för hemträdgården?
1.1.1. Lättskötta nyttoträdgårdar för miljö och hälsomedvetna trädgårdsägare
Perenner ökar i popularitet bland såväl privata trädgårdsägare som i offentliga
planteringar(Alaby 2005). En stor anledning är perenners låga skötselkrav jämfört med
annueller. Särskilt i offentliga planteringar kan perenner innebära minskade
skötselkostnader och därmed ekonomiska vinningar. Strävan efter skötselextensivitet
återspeglas även i ökad användning av hårdgjorda ytor, grus, woodlands planteringar och
marktäckande perenna alternativ till gräsmatta i privata och offentliga trädgårdar. En
parallell trend i samhället sker i takt med ökad miljömedvetenhet och innebär att fler
människor gärna vill bli mera ”klimatsmarta” i sin konsumtion och livsstil. Samtidigt har
medvetenheten ökat kring sambandet mellan miljö och hälsa samt kost och hälsa. Odling
av frukt och grönsaker i den egna trädgården kan då framstå som ett mycket konkret sätt
att förena miljö, kost och hälsa genom minskad konsumtion av miljöpåverkande
livsmedel, tillgång till ekologiska grönsaker och frukt, ökad utevistelse och motion samt
tillgång till miljö och aktiviteter som främjar återhämtning från stress (Nature and
health). Att odla i sin trädgård är ju självfallet inget som passar alla men genom att
reducera tiden och arbetet som behöver läggas ned blir det ett tänkbar alternativ för fler.
Speciellt i länder som England, Canada, USA och Australien har detta gett upphov till ett
stort intresse för design koncept som ”permakultur” bland miljöintresserade människor.
Täckodling och odling med gröngödsling, skogsträdgårdar, ”no dig” gardens, upptäckten
av ”ätliga perenner” från alla världens hörn är exempel på metoder som speglar intresset
för skötselextensiva kretsloppslösningar. Intresse för ämnet har även genererat en mängd
litteratur, oftast tillgänglig på engelska. Det finns anledning att tro att en ny målgrupp
håller på att växa fram även i Sverige. Målgruppen består av just
miljömedvetna/hälsomedvetna trädgårdsägare öppna för nya sätt att odla sin
nyttoträdgård. Skötselextensiva, produktiva och ekologiska metoder anpassade för

svenska förhållanden efterfrågas samt tillgång till passande växtmaterial. Detta är en
viktig nisch att fylla för både trädgårdsdesigner, handelsträdgårdar, plantskolor och
fröfirmor.
1.1.2. Hållbar utveckling och livsmedelskonsumtion
Hur kan odling i privata hemträdgårdar kopplas till hållbar utveckling?
Som ett steg mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling har 16 miljökvalitetsmål
beslutats på riksdagsnivå, av vilka alla har någon beröringspunkt med den privata
livsmedelskonsumtionen (Miljömålsrådet, 2009/11/06). Produktion och konsumtion av
livsmedel som det ser ut idag har ofta en negativ inverkan på flera miljökvalitetsmål.
Detta sker först och främst genom koldioxid utsläpp och lustgasutsläpp vid framställning
av konstgödsel, genom metangasutsläpp från djurhållning genom utsläpp från transporter,
genom jordbrukets användning av pesticider och andra bekämpningsmedel, genom
läckage från jordbruk och djurhållning av fosfor, kväve och ammoniak till grundvatten,
sjöar och hav, genom skövling av regnskog till förmån för sojaodlingar, genom
jordbrukets monokulturer som utarmar den biologiska mångfalden och genom
resursslösande vattenanvändning. De miljömål som berörs är bland annat:. ”Begränsad
klimatpåverkan”, ”giftfri miljö”, ”grundvatten av god kvalitet”, ”ingen övergödning”,
”levande sjöar och vattendrag”, ”hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”rikt
växt- och djurliv” och ”ett rikt odlingslandskap”. (Miljömålsrådet 2009/11/06, Nilsson
2007).
I den grad odling i den privata hemträdgården påverkar konsumtionen av
miljöpåverkande livsmedel avgör dess koppling till hållbar utveckling. Minskade
transporter och mer ekologisk odling är två direkta möjliga effekter av odling i
hemträdgården som främjar hållbar utveckling. Forskning pekar på att ekologisk odling
minskar belastningen på miljön i direkt relation till miljökvalitetsmålen (Nilsson 2007,
Naturskyddsföreningen 2009). Hur ekologisk odlingen i hemträdgården blir är upp till var
och en. I småskalig odling har ekologiska metoder sina största fördelar. Hållbar
utveckling inom det storskaliga jordbruket är dock ett omtvistat ämne, där en livlig debatt
pågår mellan förespråkare för ekologisk organisk odling och förespråkare för konstgödsel
och kemiska växtskyddsmedel (Bertilsson 2008, Kirchmann 2006). De argument som
gäller för storskaliga odlingar gäller däremot inte för den småskaliga odlaren. I
hemträdgården blir produktivitet per m² inte lika intressant då hemträdgården inhyser
många andra rekreativa värden. Odling och skörd behöver inte effektiviseras på samma
sätt, snarare blir det viktigare att trivas i sin trädgård. Odlarens närvaro och omtanke blir
viktiga tillgångar i den giftfria odlingen då angrepp kan upptäckas tidigt och åtgärdas.
Mångfalden av grödor som ofta finns i småskaliga odlingar utgör i sig självt ett skydd i
kontrast till monokulturer som lättare attraherar specialiserade skadegörare (Rämert
2003). I det lilla blir det lätt att sluta kretsloppen till exempel genom att använda
hushållets restprodukter i form av kompost eller använda gräsklipp i form av
komposttäckning. Den mindre intensiva odlingen ställer lägre krav på stora mängder
kvävegödsling med risk för näringsläckage. Näringsläckage förebyggs också om en
mångfald av växter med rötter på varierande djup samodlas. I storskaliga odlingar är
samodling alltför kostsam då det försvårar en tidseffektiv skörd. Många av de hinder som
kritiker till storskalig ekologisk odling ser, är obefintliga i det lilla.

1.1.3. Svensk miljöpåverkan från ett konsumtionsperspektiv
För att minska miljöpåverkan och främja hållbar utveckling behövs förståelse för hur
olika aktiviteter i samhället bidrar till olika utsläpp. Beroende på vilket perspektiv man
väljer kan beräkningen av utsläpp se väldigt olika ut. Ett perspektiv som återspeglar hur
mycket utsläpp som genereras av den svenska befolkningen kallas
konsumtionsperspektivet och utgår från alla varor och tjänster som konsumeras i Sverige.
I beräkningen ingår utsläpp vid råvaruutvinning och produktion inom eller utanför
Sverige, transporter, distribution samt avfallshantering. Idag uppskattas varje svensk
konsumera 800 kg livsmedel per år och av dessa är ca 40 % importerade
(Naturvårdsverket 2008). Eftersom utsläpp från produktionen av importerade varor från
utlandet även räknas med i konsumtionsperspektivet ger det oss en bra uppfattning om
konsekvenserna av svensk livsstil och levnadsstandard.
Det pågående arbetet mot miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” är idag
högaktuellt. På nationell och internationell nivå har man insett att vi måste anpassa vår
enskilda konsumtion efter dess klimatpåverkan utifrån en hållbar global nivå per capita
för att bromsa den globala uppvärmningen i tid. Intresse för konsumtionsperspektivet har
därmed ökat inom EU, FN-system samt i internationella förhandlingar efter
kyotoprotokollet. I Sverige släppte Naturvårdsverket rapporten ”konsumtionens
klimatpåverkan” i november 2008. Rapporten ger en bild av utsläppen (koldioxid, metan
och lustgas) från svensk konsumtion år 2003 samt belyser hur konsumentens val kan
påverka de globala utsläppen. Den privata konsumtionen står för 80 % av alla utsläppen
av växthusgaser. Av dessa står livsmedelskonsumtion för 25 % då alla utsläpp räknas med
från produktion till butik. Till detta tillkommer transporter till och från matvarubutiken
vilka beräknas vara lika stora som 15- 20 % av alla lastbilstransporterna i landet.
Livsmedelskonsumtionen delas vidare upp i olika livsmedelsgrupper, här listas dem i
ordning efter störst klimatpåverkan mätt i ton CO² ekvivalenter per capita och år;
1.Kött
2.Mejeri
3.Grönsaker
4.Sötsaker, kryddor och fetter
5.Drycker och tobak
6.Restaurangbesök
7.Frukt
8.Bröd
9.Fisk
Konsumtion av kött bidrar till allra störst utsläpp. Foderframställning och uppfödning av
köttdjur är väldigt energikrävande. Fodrets transporter är betydande. Åkermark gödslas
med mineralgödsel och kvävegödsel som bidrar till lustgasutsläpp och metangas
produceras av djurens matsmältning. Tillverkning av kraftfoder från sojabönor bidrar till
skövling av regnskog. Mejeriprodukter kräver även de energiintensiv djurhållning och
bidrar med nästan lika mycket utsläpp som kött.

Frukt och grönsaker bidrar tillsammans till mer utsläpp än kött. Detta beror till stor del på
lustgasutsläpp vilket varierar beroende på odlingsmetoder och gödslingsmedel, även
eventuella transporter och uppvärmning av växthus i Sverige eller utomlands är
bidragande faktorer. Transporter utav frukt och grönsaker som kräver kyl eller frysta frukt
och grönsaker är särskilt energikrävande.
Rapporten fastslår att genom medvetna val av livsmedel kan konsumenten påverka sitt
bidrag till växthusutsläpp betydligt. Att minska sin köttkonsumtion, att välja mindre
klimatpåverkande köttprodukter som gris och kyckling framför lamm och nötkött samt
välja kött från djur som betat svenska naturbetesmarker minskar miljöpåverkan mest.
Mejeriprodukter som mjölk, ost, smör, yoghurt bör också minskas.
Att välja frukt och grönt efter vad säsongen bjuder, frilandsodlat framför växthusodlat,
närproducerat och ekologiskt odlat minskar miljöpåverkan samt att odla på egen täppa
och plocka bär ute i skog och mark (Naturvårdsverket 2008, Lagerberg-Fogelberg 2008)
Man kan äta klimatsmart utan att vara rädd för att inte få i sig allt man behöver, det kan
till och med vara tvärtom; att äta vegetabilisk protein och mycket fisk och byta ut
animaliska fetter mot vegetabiliska går väl hand i hand med livsmedelsverkets
kostrekommendationer. Livsmedelsverket rekommenderar dessutom 500 g frukt och
grönt per dag vilket är ungefär 3 frukter och 2 stora nävar grönsaker. Fullkornsbröd
rekommenderas till varje måltid. (Livsmedelsverket 2007-09-21)
För en mer detaljerad genomgång av specifika livsmedels miljöpåverkan hänvisas till
Livsmedelsverkets rapporter om miljöanpassade kostråd (Lagerberg-Fogelberg 2008,
Ziegler 2008)
1.1.4. Hur hemträdgården bidrar till minskade ekologiska fotavtryck
Det finns tydliga samband mellan livsstil och miljöpåverkan. Ett sätt att minska
belastningen på ekosystemet vore om fler odlade delar av sin förbrukning av frukt och
grönsaker i sin egen trädgård. Särskilt i kombination med minskad konsumtion av kött
skulle det minska miljöpåverkan från storskaliga odlingar och transporter betydligt. Det
skulle även kunna bidra till större biologisk mångfald om det ersatte delar av gräsmattan.
Det finns flera andra fördelar för trädgårdsägaren; färska grönsaker, frukt och bär blir
betydligt dyrare att köpa i affären än att odla själv samt att naturvistelse och
trädgårdsarbete kan ha hälsofrämjande effekter (Grahn 2005, Hartig 2005, Nature and
Health 2004). Tvärtemot vad många människor tror är det varken speciellt svårt eller
speciellt tidskrävande att odla sina grönsaker. Ett forskningsprojekt på
Ekhagaförsöksgård utanför Uppsala pågick 1998-1999 och undersökte möjligheterna att
leva av egenproducerade grönsaker från sin trädgård. Försöksodlingen visade att en
person kan odla all mat en vegetarian behöver (förutom frukt och bär) på en yta av 800
kvadratmeter. Den arbetstid som krävdes var i genomsnitt två timmar per dag under en
odlingssäsong (Ullmark 1999).
Ett pedagogiskt verktyg för åskådliggörande av hållbara val, som kan vara användbart för
såväl den enskilda individen, hushållet som på nationell/global nivå, är måttet på
ekologiska fotavtryck. Ekologiskt fotavtryck ger oss en uppfattning av hur stor yta

produktiv mark eller hav en individ behöver för att täcka sin konsumtion av livsmedel,
energi och transporter. Här inkluderas även ytan som krävs för hanteringen av det avfall
och utsläpp som skapas (Nationalencyklopedin 2000, Världsnaturfonden 2008a). En
hållbar och rättvis markanvändning ligger på 2,1 globala hektar per person. Det räknar
man ut genom att dela jordens produktiva yta på antalet jordinvånare. Det genomsnittliga
ekologiska fotavtrycket i Sverige ligger på 5,1 globala hektar per person
(Världsnaturfonden 2008b). Genom att odla en del av de grönsaker och frukt man
konsumerar kan man minska sitt globala fotavtryck (Global Footprint Network 20032009).
1.1.5. Ökad efterfrågan på närproducerat
I takt med en ökande miljömedvetenhet ökar intresset för ekologiska och närproducerade
produkter. Hälsotrender i kosthållningen har ökat i takt med ökad samhällsinformation
och kopplingen mellan miljö och hälsa har blivit tydligare. Regeringen har fastställt att 20
% av Sveriges odlingsmark ska odlas enligt certifierade ekologiska metoder ( jämfört
med 7 % år 2007) och den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel bör uppgå
till 25 % senast år 2010 (Regeringen 2006). En fortsatt stor ökning av efterfrågan på
ekologiska produkter förutspås. Som parallell till den storskaliga ekologiska odlingen
växer efterfrågan efter lokala producenter. Bondens egen marknad och prenumerationer
på frukt och grönsakskorgar är exempel på vinnande koncept. Kunden upplever ofta ett
mervärde kopplat till dem små leverantörerna i och med kontakten mellan kund och
producent (Nilsson 2007), (Van der Krogt 2006). Vad kan vara mer närodlat än hemodlat?
Olika forum för hobbyodlare samt en stor mängd litteratur i ämnet vittnar om ett ökat
intresse för odlande för privata ändamål.

1.2 Syfte
Att odla mat i sin trädgård kan vara en steg mot en ekologiskt hållbar livsstil. En allmän
trend råder gentemot skötselextensiva trädgårdar, ofta anses det oförenligt med en
nyttoträdgård. Syftet med detta arbete är att beskriva hur det går att förena
skötselextensivitet med produktivitet i hemträdgården med tanke på växtval och
komposition. Fokus ligger på att sammanställa en lista på skötselextensiva ätbara växter
som kan vara av intresse för trädgårdsägare samt ge allmänna förslag på skötselextensiva
planteringssystem.
1.2.1. Frågeställningar
1. Vilka växter kan vara av intresse för den som vill odla skötselextensiva ätbara växter i
sin trädgård?
2. Hur kan dessa växter planteras så att trädgården blir skötselextensiv?
1.2.2. Material och metod
Resultatet har delats upp i två delar.
Del 1 består av av en litteratur genomgång som lyfter fram olika kategorier av växter
med tanke på skötselextensivitet och produktivitet. Sökande efter källor som belyser
dessa aspekter med relevans för hemträdgården ledde fram till främst litteratur som

behandlar permakultur. Till dessa hör;”The Earth Care Manual, A Permaculture
Handbook for Britain and other Temperate Climates” (Whitefield 2004), ” Edible Forest
Gardens, Volume one, Ecological Vision and Theory for Temperate Climate
Permacultur” (Jacke 2005a), ”Edible Forest Gardens, Volume two, Ecological Vision
and Theory for Temperate Climate Permacultur” (Jacke 2005b) och ”Gaia’s garden, A
Guide to Home-Scale Permaculture, Second Edition” (Hemenway 2009).
Del 2 består av en växtlista. Underlaget för denna har varit efterforskning i litteratur, en
email intervju med Esbjörn Wandt huvudlärare i kursen småskalig ekologisk odling vid
Holma folkhögskola och projektledare för Holma skogsträdgård (se bilaga), diverse
trädgårdsbloggar på internet och den elektroniska databasen Plants For a Future (Plants
For a Future, 2009). Förutom litteraturen som nämnts ovan har främst denna litteratur
använts för att hitta passande växter; ”Perennial Vegetables, From Artichoke to ’Zuiki’
Taro, a Garderner’s Guide to Over 100 Delicious, Easy-to-Grow Edibles” (Toensmeier
2007), ”Trädgårdens bär” (Blomqvist 2007), ”Nyttans växter, Uppslagsbok med över
tusen växter, Historik om svensk medicinalväxtodling” (Ljungqvist 2006) och ”Jordens
Täppor, Köksträdgårdar i hela världen” (Israelsson 2002). Alla växter har sedan
verifierats mot databasen Plants For a Future. Därifran kommer även anvisningarna om
placering utifrån sol/skugga, ätbara delar, samt ätbarhet på en skala 1-5. Dessa uppgifter
refereras därmed till Plants For a Future.
1.2.3. Härdighet
Endast växter härdiga i minst zon 3 har tagits med. En tidskrävande del av arbetet har
inneburit efterforskning kring härdighet då en del av referenslitteraturen riktas mot
England och Nordamerika. För örtartade växter har jag valt att ange härdighet utifrån;
A- härdig
B- härdig i väldränerat läge
C- härdig i mkt väldränerat läge, behöver eventuellt vintertäckas.
För vedartade perenner har jag angett zon enligt Riksförbundet Svensk Trädgårds
zonkarta.
Zonangivelser och härdighet har jag sökt i kataloger för diverse plantskolor och utgått
ifrån de mest härdiga sorterna. När det gäller vildflora har jag tittat på utbredningsområde
i ”Den virtuella floran” (Den virtuella floran, elektronisk), i vissa fall då information om
härdighet varit svårtillgänglig har jag surfat runt på svenska trädgårdsbloggar
(www.odla.nu, www.alternativ.nu, www.alltomtradgard.se, med fler)
och sedan gått på ”hörsägen”. I vissa fall när information om härdighet inte hittats, varit
alltför vag eller endast kunnat hittas för Nordamerika, Nordasien eller England men jag
trots detta kan tänka mig att det kan vara värt att prova har jag angett det med ett X.
Zonangivelser och härdighet är så tillvida endast en ungefärlig uppskattning och kan på
inget sätt garantera växtens övervintring eller status. Tvärtemot har den nordliga gräns
som angivits snarare ”pressats upp” och är i vissa fall beroende av rätt sort, rätt
proviniens och rätt jordmån/ läge. På grund av tidsbrist och den spretiga process som
föranleder, har jag valt att inte ange referenser för zon och härdighets angivelser.

1.2.4. Uppmaning till försiktighet
Liksom databasen Plants For a Futur vill jag påpeka att jag genom denna växtlista inte tar
på mig ansvar för eventuella förgiftningar vid förtäring. Vissa listade växter är dåligt
dokumenterade som födoämnen, allergiska reaktioner, överkänslighet och förgiftning kan
inte uteslutas. En del av de vilda växterna kan förväxlas med giftiga släktingar. Var
försiktig och dubbel kolla gärna om du prövar att äta någon växt som är okänd för dig.
Tänk även på att vissa växter kan vara giftiga först i större mängder eller vid kontinuerlig
förtäring.
1.2.5. Avgränsningar
Målet har varit att alla växter som listats går att äta som grönsak eller frukt. På grund av
arbetets omfattning och tidsbegränsning har jag valt att utesluta växter med endast
medicinal- användning samt kryddor. Gränsen mellan krydda och grönsak har dock i
vissa fall blivit godtycklig då många perenner har en skarp ”kryddig” smak. Mindre
vanliga ätbara perenner har jag klassificerat som mat i större utsträckning då det har ett
värde för arbetet. Sortnamn har bara tagits upp i enskilda fall.

2. RESULTAT DEL1, LITTERATURGENOMGÅNG
De grupper av skötselextensiva ätbara växter som finns innefattar; Träd, buskar, perenner,
lökar och annueller som självsår sig. Ätbara delar innefattar ovanjordiska delar som blad,
stjälkar, blommor, blomknoppar, frukt/bär, frön och skott samt underjordiska delar dvs.
rötter.

2.1 Träd
2.1.1. Frukt
Träd är kanske den mest skötselextensiva formen att odla på, där mesta arbetet läggs vid
plantering och etablering. Väl etablerat innebär skötseln främst beskärning och skörd.
Detta är en grupp där flera fruktsättande trädarter är välkända. Här finns det en stor
variation att välja mellan när det gäller sorter och olika typer av grundstammar. Det kan
vara bra om man har möjlighet, att plantera ett urval av frukt- och nöt- träd som sätter
frukt vid olika tidpunkter så att skörden sprids från tidig sommarfrukt till sen vinterfrukt
(Hart 1996, sid 64). Stora fruktträd som tar tid på sig att ge den första frukten kan
kombineras med små träd på svagväxande grundstammar för en snabbare skörd. Utifrån
skötselextensivitet finns det både för och nackdelar med olika grundstammar och storlek
på träd. Stora fruktträd på starkväxande grundstammar kan dröja med den första skörden
men blir mer oberoende av bevattning, mer resistenta mot sjukdomar och mer långlivade.
Åt andra sidan ger de ofta mer frukt än ett hushåll klarar att ta hand om, särskilt om
frukten har dåliga lagringsegenskaper. Fördelen med små svagväxande fruktträd är att
man kan få plats med fler träd i en mindre trädgård och på så vis få större spridning på
skörd och större variation på frukt. Pollinering hos många fruktträd gynnas också av ett
flertal sorter med sammanfallande blomning samplanteras. Stora rikbärande träd kan med

fördel vara äppelträd med vinterfrukt lämplig för lagring. Familjeträd är annars ett
alternativ. (Whitefield 2004, sid 227-233) Kända för sina frukter är apel (Malus
domestica), päron (Pyrus communis) körsbär (Prunus cerasus, Prunus avium),
körsbärsplommon (Prunus cerasifera), plommon (Prunus domestica) samt krikon
(Prunus institia) som är en underart till plommon. Mindre vanliga i odling för frukterna
är mispel (Mespilus germanica), rönn (Sorbus aucuparia) och hagtorn (Crataegus sp.)
Mispel är ett litet träd och får ätliga frukter att likna vid ett äpple, upp till 7-8 cm i
diameter. Vanligast används de till sylt och gelé. Oftast hinner inte frukten mogna i
Sverige men om den skördas under sen hösten, med fördel efter frost och sedan lagras
kallt och tillåts eftermogna tills den blivit mjuk blir den både söt och väldigt god. (Plants
For a Futur 2009). Hagtorn äter man sällan naturell men används till gelé, sylt och
brännsvinskrydda. Man kan även prova att torka hagtorn eller använda i paj. Rönnbär gör
man traditionellt rönnbärsgelé av men nya sötare sorter gör nu rönnbär användbara till
fler ändamål. Det finns ett flertal sorter såkallad sötrönn. Dessa har uppkommit genom
korsningar mellan rönn och till exempel päron, hagtorn, aronia, äpple och mispel.
(Blomqvist 2007 sid 148)
2.1.2. Blad
Mindre kända som föda är trädslag vars blad är ätliga, bland dessa finns lind (Tilia ssp)
ask (Fraxinus excelsior), björk (Betula ssp.), lönn (Acer ssp.), hagtorn (Crataegus ssp)
och alm (Ulmus glabra). Dessa måste skördas när bladen är små och späda. (Whitefield
2004, Ljungqvist 2009) Hamling och stubbskottsbruk stimulerar skottbildning.
Skogsdungar som användes till hamling och skottäkt var i det gamla bondesamhället
vanligt för att producera löv och sly till foder åt husdjuren, sly till att fläta korgar och
dylikt samt pålar, störar och ved. Vid stubbskottsbruk stubbas trädet vid basen. Vid
hamling lämnar man ett par meter på stammen och skörden sker högre upp. Vid
knuthamling bygger man upp en krona innan hamling påbörjas. Träd som ska hamlas bör
vara väletablerade. Hur ofta man kan hamla beror på trädslag, vitalitet, ålder på trädet och
vilken typ av produkt man är ute efter. Rätt hamlade träd kan bli mycket långlivade, ofta
mycket äldre än om de inte hamlas, trots att hamling gör att träden åldras fortare. Det
snabba åldrandet har positiva effekter på biologisk mångfald genom att skapa habitat för
mikroliv, svampar och insekter. Eftersom hamlade träd inte har en utvecklad krona
skuggar de mindre, vilket kan vara en fördel för mer solkrävande underplantering.
(Vollbrecht 2006, sid 47-48, Helldin 2008) Vill man ha ett träd att skörda från, är det
praktiskt att inte släppa iväg det på höjden, utan att kontinuerligt skörda och beskära
trädet.
2.1.3. Nötter
Nötträd finns det tyvärr få som är härdiga och hinner få utvecklade nötter i zon 3, ajg har
av denna anledning ägnat extra tid till att hitta möjliga altenativ. I släktet Hasslar
(Corylus) hittar vi kanske dem bästa alternativen för vårt klimat. Hasslar är oftast buskar
men ibland träd. Det finns även storfruktiga varianter av Corylus avellana. Filberthasseln,
(Corylus maxima), är en sydeuropeisk art, hit hör blodhasseln och sorten 'Jättenöt från
Halle’. Turkisk trädhassel (Corylus colurna), är ett lättskött träd med ätbara nötter.

Ekollon från ek (Quercus robur), innehåller stora mängder garvsyror och är ätliga efter
att dessa lakats ur. Detsamma gäller Bergsek (Quercus petraea) och Ungersk ek (Quercus
frainetto). Detta kan göras på olika sätt;
1.skalade ekollon mals till mjöl. Mjölet läggs i en tygpåse och kokande vatten hälles över.
Mjölet kan sedan användas till bakning av bröd och kakor.
2.skalade ekollon läggs i ett nät och spolas i rinnande vatten i 2-3 timmar. Ekollonen
rostas sedan.
3.skalade ekollon blötläggs i 8 timmar därefter byts vattnet ut och de blötläggs ytterligare
4 timmar. Ekollonen rostas sedan. (Whitefield 2004, sid 223)
Det traditionella sättet förr var att gräva ned ollonen i fuktig mark för att sedan gräva upp
de på våren när de börjat gro. Då hade stor del av garvsyran försvunnit. (Plant For a
Future 2009, Quercus). Genom ett enkelt smakprov kan man avgöra om garvsyrorna är
avlägsnade. Att plantera ek för ekollonens skull är ett långsiktigt projekt. Eken börjar
producera ekollon efter 5-15 år men pikar i sin produktion efter 50- 140 år och fortsätter
producera i minst 250 år. (Whitefield 2004, sid 223) Ännu finns inga ekar som producerar
ekollon med lågt garvsyre innehåll för svenska klimat. Intressant att testa vore dock en
underart av stenek (Quercus ilex ssp.rotundifolia) vars välsmakande ekollon innehåller
endast lite garvsyra och odlas kommersiellt i Spanien och Frankrike. På ursprungsort
växer de gärna på högre höjd i svalare temperaturer vilket kan antyda bra köldtålighet.
Korsningar med våra inhemska ekar kan betänkas.
Äkta valnöt (Juglans regia), är endast härdig i Sveriges mest gynnsamma zoner 1 och 2.
Möjligtvis med rätt frökälla kan den klara zon 3 i skyddat läge. Jag har själv hört talas om
ett rikbärande Äkta valnötsträd i Stockholmområdet men inte undersökt det närmare.
Annars finns det ett flertal arter valnöt med goda nötter, tyvärr är dock skalet tjockare,
hårdare och kärnan mindre. De kan vara svåra att öppna utan att krossa kärnan. Juglans
nigra, svart valnöt är lite härdigare än äkta valnöt men skalet säjs vara mycket hårt,
närmast omöjlig att knäcka. Manchurisk valnöt (Juglans mandschurica), är den
härdigaste av valnötterna härdig till zon 5. Grå valnöt (Juglans cinerea)ska ha goda nötter
och finns som e-plant med namnet Juglans cinerea fk Örebro E, härdig till zon 4 och på
rätt växtplats zon 5 (E-planta, 2009). Japansk valnöt (Juglans ailanthifolia)är härdig till
zon 4 och har tunnare skal än ovannämnda. Underarten Hjärtvalnöt (Juglans ailanthifolia
var. Cordiformis), ska vara godare och ha ett tunt lätt knäckt skal, dock mindre härdigt.
Hybrider kan vara av intresse att undersöka. I arboretum Drafle, på Hemsön vid utanför
Härnösand zon 4, finns exempelvis en hybrid mellan äkta valnöt och manshurisk valnöt
(Mitchell, 1983).
När det gäller ätliga kastanjer, finns det möjliga härdiga alternativ till den äkta kastanjen.
Amerikansk kastanj (Castanea dentata), Chinesisk kastanj (Castanea mollissima) och
Japansk äkta kastanj (Castanea crenata), listas i Plants for a Future som härdigare men
det har varit svårt att hitta konkreta exempel i minst zon 3 i Sverige, saknar även
uppgifter om huruvida nötterna hinner mogna. (Plants For a Future, 2009)

Ätbara nötter i Hickory släktet som möjligtvis kan klara zon 3 skulle kunna vara
bitternötshickory (Carya cordiformis), Sweet pignut (Carya glabra), Coastal pignut
hickory (Carya glabra megacarpa), Shagbark hickory (Carya ovata)och Mockernut
(Carya tomentosa). (Plants For a Future, 2009) Jag har dock inte funnit närmare uppgifter
om härdighet och saknar även i detta fall uppgifter om huruvida nötterna hinner mogna.
Andra exempel på odlingsbara frön och nötter i trädgården innefattar almens frukter som
är små nötter med en hinna över, dessa är goda och nyttiga och kan ätas rå eller tillagade i
till exempel sallad eller soppa. (Källman 1997 sid 110) Samt askens frön som kan läggas
in i ättika och ätas som pickles (Ljungqvist 2006, sid 99)

2.2 Buskar
Förutom våra vanligaste bärbuskar finns det några mindre kända bärbuskar. Bärodling är
ett tänkvärt alternativ till fruktträds odling i nordliga zoner där få fruktslag är härdiga.
Det skandinaviska klimatet med nordliga ljusförhållanden i kombination med kalla
sommar nätter är särskilt lämpat för bärodling. Vintertemperaturen är sällan lägre än 40
minus grader och snötäcket om vintern ger bättre skydd för lågväxande buskar än för
fruktträd. Många bär blir godare desto längre norrut dem odlas eftersom långa dagar och
ljusa nätter under bärens mognadstid förstärker aromen. Långsam mognad under
sommarens svala nätter ger mera sötma hos bären. Kalla vintrar minskar överlevnaden av
skadeinsekter vilket innebär att det blir lättare att odla ekologiska bär norröver. Solljusets
andel av infraröttljus ökar desto högre norrut man kommer vilket ger mer färgstarka bär.
Färgämnena består av en typ av nyttiga antioxidanter kallade flavonoider. Man skulle
kunna påstå att ju längre norrut bären odlas desto nyttigare blir dem, med tanke på
näringsinnehåll och mindre besprutning. En del bärslag som åkerbär och allåkerbär
utvecklas till och med inte i sydligare delar. (Blomqvist 2007 sid 8-11) Bärbuskar är ofta
problemfria och tacksamma att odla. Skörd och årlig beskärning är skötseln som oftast
krävs efter etablering. Eftersom bärbuskar ofta ger rikligt med bär är det lätt att känna att
man inte hunnit plocka tillräckligt, i detta fall är det bra att se den ekologiska fördelen
med att lämna kvar bär till fåglar och andra djur.(Whitefield 2004) Många bärbuskar ger
rikligast skörd i full sol men klarar även halvskugga bra och ger fortfarande en ansenlig
skörd i dessa lägen. Bär har liten hållbarhet och bör konsumeras eller tillredas snabbt
efter skörd. För att förlänga hållbarheten är det bäst att plocka bär på morgonen vid torrt
väder och sedan hålla dem kylda. Även bärbuskar är känsliga mot rotkonkurrens och det
är viktigt att dem planteras i jord fri från rotogräs. (Blomqvist 2007 sid 14, 17)
Tre mindre kända bär/ fruktbuskar som jag tagit upp är rosenkvitten (Chaenomeles
japonica), bärtry (Lonicera caerulea var. kamtschatica) och saskatoon (Amelanchier
alnifolia). Bland dessa finns nykomlingar för svenska förhållanden som alla är lättodlade
med användbara goda frukter. Bärtry mognar redan i mitten på juni vilket blir intressant
om man vill ha god spridning på sin skörd.
Dem flesta ätliga buskarna som tas upp i denna förteckning är bärbuskar. Sibirisk
ärtbuske (Caragana arborescens) är ett av undantagen och är ett exempel på en
skötselextensiv buske med ätliga baljor som även har den användbara egenskapen av att
vara kvävefixerande.

2.2.1. Bambu
Bland buskar har jag även inkluderat några härdiga och ätliga bambusorter. Dessa kan
sprida sig ganska aggresivt och det kan vara bra gräva ned en fysisk spärr för att hålla de
på plats.

2.3 Perenner
Med perenner åsyftas örtartade perenner. Ståndortsanpassade perenner rabatter har
använts i prydnadssyfte och har den stora fördelen att vara skötselextensiva. Ätbara
perenner är däremot en kategori av mindre kända växter som kombinerar perennernas
fördelar med nyttoaspekter. Till skillnad från annuella grönsaker minskar arbetet främst i
och med att de bara sås och planteras en gång. Exempel på de mest kända ätbara
perennerna i Sverige är rabarber (Rheum Rhabarbarum), sparris (Asparagus officinalis)
och jordgubbar (Fragaria x ananassa). En del ätbara perenner är gamla kulturväxter och
andra är vilda släktingar. Vissa av dem har varit inhemska i Sverige under en längre tid,
andra är välkända kulturväxter i andra delar av världen men relativt okända och oprövade
i Sverige.
2.3.1. Fördelar med perenner
Jämfört med ettåriga grönsaker så kräver perenner generellt sett, efter etableringsfasen,
mindre arbete i form av vattning, ogräskontroll, gödsling och jordbearbetning. Det mest
skötseleffektiva sättet att odla perenner i sin trädgård är i form av polykulturer som helt
täcker upp en yta. Större växter kan planteras som solitärer medan mindre perenner med
fördel odlas i kluster av flera individer av samma art. (Toensmeier 2007 sid 2, 14) (se
även stycke 2.8. Att kombinera olika växter).
Perenner har övervintrande rotsystemet där lagrad energi finns till tillväxt redan tidigt på
våren. I skuggan under perenners lövverk blir det svårt för ettåriga ogräs att gro vilket
minskar arbetet med ogräsrensning. I en heltäckande perennrabatt minskar behovet av
ogräsrensning betydligt. Innan en rabatt blivit heltäckande kan man täckodla,
komposttäcka eller gröngödsla med förslagsvis kvävefixerande mellangrödor. Viktigt är
dock att jorden rensas från rotogräs innan utplantering av perenner. Rotogräs kan annars
bli besvärligt. Det förberedande arbetet kommer att avgöra skötselnivån på längre sikt. I
en perennrabatt krävs det ingen omgrävning av jorden vilket innebär mindre
ljusinduktion av vilande frön och därmed färre ettåriga ogräs. Rätt plantavstånd är dock
viktigt för att få en heltäckande marktäckning.(Whitefield 2004 197-199, Toensmeier
2007 sid 44)
Perenners välutvecklade rötter möjliggör effektiv upptagning av näring och minskad
näringsläckage. Förberedande jordbearbetning med rensning från rotogräs är viktigt, i
övrigt är det sällan mer jordbearbetning behövs. Genom att låta organiskt material i form
av löv och växtrester ligga kvar under vintern byggs ett naturligt mullager upp. På våren
är det bra att även komplettera med komposttäckning i form av löv, gräsklipp, brunnen
gödsel eller kökskompost, särskilt om man avlägsnas organiskt material genom intensiv
skörd.(Toensmeier 2007 sid 5) Även regelbunden gödselvattning rekommenderas
(Toensmeier 2007, sid 44). Genom en långsam och kontinuerlig nedbrytning av avfallna

löv och utdöda rötter förbättras jordstrukturen så att kapaciteten att hålla vatten förbättras
och jorden blir mer luftig och porös. Daggmaskar gör jobbet att blanda ner det övre
mullskiktet i den lägre. I den ostörda jorden kan gynnsamma mikroorganismer etableras.
Perenner har efter etablering djupa och utvecklade rotsystem som ger dem ett större
upptagningsområde av vatten och minskar risken för uttorkning. Tack vare det
övervintrande rotsystemet kan perenner bilda en lövmassa redan tidigt på våren vilket
bidrar till att hålla fuktigheten i jorden. Som nämdes ovan har mullämnerna som tillförs
jorden genom den perenna växtlighet även en större vattenhållande förmåga. Dessa
faktorer bidrar generellt till minskat behov av vattning jämfört med annueller.
(Toensmeier 2007 sid 5) Vid behov av vattning kan droppbevattning kan rekommenderas
för att minska tiden som läggs på skötsel ytterligare. På så sätt blir inte ovanjordiska delar
blöta vilket förebygger spridning av sjukdomsangrepp, minskar bevattning av ogräs och
verkar vattenbesparande. (Toensmeier 2007 sid 43)
Tidig skörd är en viktig egenskap som många ätbara perenner bidrar med i trädgården
eftersom den övervintrande roten ger dem ett förskott framför annueller. Den tidiga
perenn skörden fyller ut glappet fram till de första annuella grönsakerna kan skördas i
trädgårdslandet. Många perenner är också vackra. Estetiska och rumsbildande funktioner
kan skifta med årstiderna från den tidiga lövsprickningen till övervintrande
vinterståndare. En hel del perenner klarar skuggiga platser, speciellt skuggan från träd då
perenner ofta har sin största tillväxt innan löven brutit ut på träden. Detta gör perenner
lämpliga för lite ”svårare” platser i trädgården. (Toensmeier 2007 sid 2, 5)
Ännu en viktig fördel med perenner är att dem tenderar att ha ett högre näringsinnehåll än
sina förädlade annuella släkingar. Ofta är dem starka smakerna som gärna förädlas bort,
förenade med ett högre näringsinnehåll. Samarbete med mykorrhiza kan möjliggöra ett
högre näringsupptag. Att odla perenner innebär dessutom ofta att man breddar sitt
kostinnehåll med en mångfald av arter vilket även breddar spektrumet av vitaminer och
mineraler som blir tillgängliga för oss.(Whitefield 2004 sid 198)
2.3.2. Nackdelar med perenner
Långsam etablering är en nackdel liksom att det kan ta tid innan första skörden. Smak är
oerhört viktigt när det gäller mat och är kanske det mest problematiska med många
perenner. En del perenner blir sega eller bittra efter att dem gått upp i blom och är godast
i början på säsongen. Många små ätliga perenna grönsaker har starka smaker, särskilt
dem som växer i kalla klimat, smakerna kan vara svår uppskattade för dem som inte är
vana. Små ansträngningar har gjort hittills på förädling av vilda perenner, vilket gör
tillgången på riktigt goda perenner liten. (Toensmeier 2004 sid 6) Förädlingen av
annueller har medfört stora, saftiga grönsaker där en grönsak ger mycket att äta.
Perennerna är ännu mycket torftigare jämförelsevis och ofta handlar det om att plocka lite
av mycket, vilket kan innebära att det tar längre tid att skörda en ansenlig mängd. Många
perenner används som bladgrönsaker och för att göra skörden mer effektiv kan det vara
en bra idé att skära av växten några centimeter ovan mark och lämna tillräckligt med små
blad och knoppar för att möjliggöra en ny tillväxt. (Whitefield 2004 198-199). Invasiva
egenskaper är ytterligare ett möjligt problem. Många perenner klara sig så bra själva att
dem kan bli besvärliga ogräs, här är det viktigt med växtkännedom och planering.

Handlar det om agressiva växter som sprider sig med utlöpare kan det vara en idé att
plantera i en hink eller låda utan botten eller liknande fysisk avgränsning av rotspridning.
Plats kan bli ett problem då det är olämpligt att samodla perenner med annueller.
Annueller behöver roteras i växtföljd och jorden runt perenner ska inte grävas om. Bäst är
att anrätta en egen yta för perennerna skild från trädgårdslandet. Växtsjukdomar kan bli
problematiska då ingen växtföljd kan tillämpas och växtsjukdomar blir svåra att bli av
med (Toensmeier 2007 sid 6). Många perenner har en produktiv livscykel på fem år, då
kan även problem med rotogräs ha tilltagit. Ett bra tips är att då rensa bort gamla
perenner, rensa bort rotogräs och ersätta med andra perenner, med fördel från skild
växtfamilj. På så sätt får man en växtföljd på fem år vilket kan ge fördelar med att
begränsa växtsjukdomar (Whitefield, 2004, sid 201). Samtidigt är perenner ofta mer
motståndskraftiga mot sjukdomar och angrepp från skadegörare än sina förädlade
annuella släktingar. Trots detta kan perenner utgöra ett problem då dem kan vara värd för
angripare som sedan som slår hårdare mot annueller av samma växtfamilj. Exempel på
detta kan vara bladlöss på strandkål eller lökrost på gräslök. Snäckor och sniglar utgör det
största hotet när växten är ung, vilket innebär en mindre andel av den totala livslängden
hos perenner än hos annueller. Väl etablerade har perenner ett bra motstånd. Sniglar gillar
dock att bo bland perenner, vilket ytterligare är en anledning att hålla perennerna
separerade från annuella odlingar. (Whitefield 2004 sid 198)
2.3.3. Produktivitet hos annueller och perenner
Ett argument mot perenna grönsaker skulle kunna vara att dem inte producerar lika
mycket som annueller. Jämför man dem annuella grönsaker som finns förädlade idag med
vilda perenna släktingar stämmer den uppfattningen. Men har kanske perenna grödor
potential att kunna ge lika mycket som annueller vid förädling? En jämförelse av
perenners produktivitet gentemot annuella grödor är svår att göra då väldigt få försök
gjorts på större skala. En förnuftig jämförelse kan dock ge en uppfattning.
Annuellernas strategi är att samla energi som dem sedan i största möjliga mån satsar på
blomning och frösättning. Om det är självaste växten man äter skördas den innan den går
upp i blom och man kan på så sätt få ut maximalt med energi, när det är fröet man
skördar ger skörden allra mest när växten vissnat och gett all sin samlade energi från rot,
själk och blad till frösättningen. Bienner växer vegetativt första året och sätter frö under
andra året. Genom att skörda innan början på andra året kan man nyttja maximalt av den
näringen växten samlat. Perenner måste däremot både lagra energireserver i roten för
övervintring samtidigt som energi går till vegetativ tillväxt och frösättning. Teoretiskt sätt
innebär det att den inlagrade energin delas upp på fler delar och perenner blir därmed
mindre produktiva i termer av skörd. Resultat från ett fåtal studier gjorda på vilda
perenner talar dock emot detta resonemang och talar för att perenner inte försakar energi
från frösättning till förmån för inlagring i roten för övervintring (Bazzaz 1992). Andra
egenskaper som styrker perenners produktivitet är att den vegetativa tillväxten påbörjas
tidigare på säsongen och ytan utnyttjas mer effektivt då avstånden mellan plantor lämnas
öppna under en kortare tid jämfört med annueller. (Whitefield 2004 sid 15)
Resonemangen ovan baseras på generaliseringar, givetvis kan frågan om perenner är
mindre produktiva än annueller, bara besvaras korrekt utifrån jämförelser mellan två
specifika växter.

2.4 Klätterväxter
I denna sammanställning inkluderas vedartade och örtartade klättrande perenner. Olika
klätterväxter behöver olika typer av växtstöd beroende på klättringsstrategi. Att odla
klättrande bär och frukt sorter kan vara platseffektivt för små trädgårdar. Dessutom finns
det många kreativa sätt att använda sig av klätterväxter i rumsbildande och estetiska
syften. Att odla mot en södervägg kan även vara ett utmärkt sätt att dra nytta av ett
varmare mikroklimat. Bland klätterväxterna finns nu odlingsvärda härdiga sorter av både
vindruvor (Vitis ssp) och minikiwi (Actinidia kolomikta).

2.5 Lökväxter
Vissa fleråriga ätbara växter tillhör gruppen lökar. I växtförteckningen klassificeras de
därefter. Lökar kan vara lättodlade och innebära låg skötsel. Ofta kommer dem upp
mycket tidigt om våren och hinner på så vis dra nytta av ljuset utan att bli överskuggade.
De kombineras med fördel med perenner, buskar och träd. Bäst är då att kombinera med
perenner som inte kommer upp alltförtidigt och inte är alltför låga. I stycket om träd
beskrevs hur plantering av lökar under fruktträd kan gynna trädet. Mest skötselextensiva
är kanske vildlökarna. Dessa skördar man bladen på och är ett bra komplement om
sommaren i väntan på lagringsbara lökar.

2.6 Vattenväxter
Att anlägga en liten damm i sin trädgård kan medföra ett antal ekologiska fördelar från att
tjäna som habitat för grodyngel och andra gynnsamma organismer och djur till att ta
tillvara på näringsöverskott som tillrinner mot trädgårdens lägre liggande och våtare
delar. Det estetiska bidraget till trädgården kan bara den vara motiverande nog för
anläggning av en damm och tillägger man därtill möjligheten att odla några ätbara
vattenväxter är nyttan obestridlig. Till vattenväxter räknas djupvattensväxter,
undervattensväxter, sumpväxter samt strandkantsväxter. Många vattenväxter eller
vattennära växter är konkurrenskraftiga och förekommer i rena bestånd i naturen.
Exempel på ätbara starkväxande vattenväxter är vass (Phragmites australis), kaveldun
(Typha ssp), svärdslilja (Iris pseudacorus) och fackelblomster (Lythrum salicaria), som
man ofta ser bilda vackra enhetliga fält. Däremot är dem ganska specifika i fråga om
ståndort. För att gynna mångfald av växtlighet och djur i dammen är lösningen att skapa
en diversitet av mikroklimat och habitat. Detta innebär bland annat att många olika
vattendjup finns representerade inklusive mer och mindre blöt sankmark. (Whitefield
2004 sid 109-110) Till exempel kan man dela in vattenområdet i fyra zoner; strandzon,
sumpzon (0-20cm vattendjup), grundare vatten (20-40 cm vattendjup) och djupare vatten
(40-100cm vattendjup)( Engstrand 2005). Många vattenlevande djur och växter
uppskattar grunt vatten och en svagt sluttande, långgrund övergång mellan land och
djupare vatten. Ett exempel är groddjur vars ägg och yngel utvecklas i vatten med djupet
av högst 60 cm och sedan som färdig utvecklade grodor stiger upp på land; om kanten är
för brant har dem svårt att ta sig upp. Det finns framför allt en anledning för
trädgårdsägaren att underlätta för grodorna. Grodor äter gärna sniglar och ett stort
bestånd av grodor i trädgården kan betydligt minska snigelproblematiken. Speciellt i
trädgårdar med mycket perenner är grodor gynnsamma då både grodor och sniglar

uppskattar perennernas fuktbevarande miljöer. Ätbara vattenväxter inkluderar växter vars
rhizomer, knölar eller rötter innehåller stora mängden socker och stärkelse. De kan dock
vara besvärligt att skörda i större mängder utan passar tillvidare bäst för hemträdgårdens
skala. (Whitefield 2004 sid 109)Vid odling av vattenväxter för matkonsumtion bör vatten
tillflödet inte ha passerat betesmarker då det finns risk för kontamination av
parasitsjukdomen Fasciola hepatica även kallat ”fårets levermask” eller “leverflundra”.
Äggen utsöndras genom avföring från smittade får eller nötdjur och hamnar i vattendrag.
Parasiten kan tas upp av vissa vattenväxter, bland andra vattenkrasse (Nasturtium
officinale). (Smittskyddsinstitutet 2008/12/12).
Därmed kan frågeställningen om vilka växter som kan vara av intresse för den som vill
odla skötselextensivt i sin trädgård anses besvarad. Frågeställningen om hur en trädgård
kan planeras utifrån dessa växter med tanke på maximal skötselextensivitet besvaras
genom beskrivningen av skötselextensiva planteringssystem som polykulturer och
skogsträdgårdar.

2.7 Annueller och bienner som självsår sig
Bland skötselextensiva växter måste även vissa livskraftiga annueller och bienner räknas
in. Till dessa räknas de som mer eller mindre effektivt självsår sig. Bland dessa finns
några med ätbara kvalitéer som kan vara värda att ta upp. Vissa perenner sprider sig även
med frö. Ett exempel är cikoria (Cichorium intybus). Cikorian blad kan man äta som
sallat men blad från unga plantor är mindre beska än från yngre plantor, därför kan det
vara bra att ha några moderplantor som man låter fröa av sig så att nya plantor gror varje
år.(Whitefield 2004 s 201)

2.8 Att kombinera olika växter
2.8.1. Polykulturer
Som redan nämnts ovan är det mest skötselextensiva sättet att plantera perenner i form av
heltäckande polykulturer. Enligt Jacke (2005b, s 125) bör polykulturer bestå av fält som
varvar två till sju arter för att begränsa komplexiten i interaktionen mellan växterna och
på så vis underlätta vår förståelse för dynamiken växterna emellan. Olika fält som var och
en kombinerar mellan två till sju olika arter kan därefter sättas samman till ett lapptäcke.
Två arter som delar ett utrymme har en mångfacetterad interaktion som innebär
neutralitet, konkurrens och/eller sammarbete när det gäller en mängd olika resurser och
behov. Genom att förenkla systemet vi skapar blir det mer överskådligt och vi kan då lära
av våra iaktagelser och göra dem förändringar som krävs. I en polykultur kan det vara
fördelaktigt att växterna som ingår har olika typer av rotsystem för att minska
konkurrensen och skapa kompletterande verkningar. I en polykultur av sju arter kan till
exempel två arter ha pålrötter medan tre arter har ytliga fibrösa rötter, dessa varvas
systemetisk och sedan vävs planteringen samman med hjälp av två arter lågväxande
marktäckare.
För den som vill odla mat i en skötselextensiv trädgård kan det vara en tanke att avvara
en del av trädgården där ätbara perenner, lökar, annueller som självsår sig, eventuellt

även träd och buskar samplanteras i polykulturer. Kan man tänka sig att tillåta eller till
och med uppskatta en vild karaktär på delar av sin trädgård passar detta mycket bra. Men
det går även att skapa tydliga former och avgränsningar om en striktare karaktär
eftersträvas. Rent dekorativa växter kan självklart inkluderas. Beroende på vilka krav
man har på avkastning kan skötselnivån variera. Även den mest eftersatta förvildade
ätbara trädgården kan ge betydande skördar. Att gå ut och plocka mat i sin alldeles egna
”matskog” kan nog vara tillfredsställande för många. Ju mer kunskap man har om växter
och om skapandet av hållbara stabila polykulturer desto mindre jobb blir det i längden.
Mycket avgörs genom god planering och design samt god jordförberedning innan
plantering.
2.8.2. Skogsträdgårdar
”The ultimate goals of forest gardening are the growing of an abundant diversity of tasty,
nutritious, and healthy foods and the cultivation and perfection of ecological ways of
seeing, thinking, being, and acting in the world” (Jacke 2005 s 35)
Ett skötselextensivt sätt att odla som även ger en hög avkastning per kvadratmeter är att
skapa en såkallade skogsträdgård. Skogsträdgården är en särskilt form av polykultur som
inkluderar minst tre vegetationsskikt. Skogsträdgården är ett planteringssystem utvecklat
och beskrivet inom permakulturrörelsen, dock har det många likheter med ett flertal
gamla system som framförallt har använts och fortfarande används i tropiska klimatzoner.
Skogsträdgården bygger på tanken att den naturliga ekologiska successionen för
odlingsplatsen är den mest hållbara och minst arbetskrävande. I Sverige gäller för dem
flesta marker att utan ansträngningen att hålla landskapet öppet så växer platsen igen och
skogen tar över. Urskogen är därmed det sista stadiet i successionen och även det mest
stabila av ekosystemen på den platsen. Däremot är urskogen inte det mest produktiva
stadiet i successionen. Innan skogen växer upp finns det glesare brynet med större
variation och mer ljusinsläpp till lägre vegetationsskikt och därmed större produktivitet. I
skogsträdgården försöker man härmar det naturliga skogsbrynets uppbyggnad och
innehåll men byter ut den sedvanliga skogsvegetation och kombinerar istället ätbara och
användbara vedartade och örtartade växter. (Jacke 2005a s 27)

Skogsträdgården har vegetation i minst tre höjdnivåer

Vegetationen i en skogsträdgård kan bestå av fruktträd, nötträd, bärbuskar, träd och
perenner med ätliga gröna blad, ätliga annueller som självsår sig, ätliga svampar, örter,
medicinal växter, växter som kan användas som byggmaterial samt växter som gynnar
andra växter, insekter och djur och är viktiga för platsens ekologi. Självklart kan man
även ha med växter med rena estetiska värden. (Whitefield 2004 s 204-206) Dessa
komponeras ihop så att växtligheten bildar flera höjdnivåer. Antal vegetationskikt kan
variera men minst tre behövs för att skapa den mångfald som ger skogsträdgården dess
fördelar. Trädskiktet utgör taket och efterföljs sedan av lägre träd, buskskikt, örtskikt och
det lägsta markskiktet som består av låga marktäckare. Ett vertikalt skikt kan utgöras av
klängväxter. Storleken på en skogsträdgård kan variera från att bestå av ett träd med
underplantering till i princip hur stor som helt.
Särskilt på varmare breddgrader medför skogsträdgårdssystemet värdefull skugga,
bevarande av fuktighet och utjämning av extrema temperatur växlingar. I tempererade
klimat vill man gärna plantera ”trädgårdsskogen” glesare för att öka ljusinsläppet
samtidigt som man nyttjar skogsträdgårdens andra fördelar. Ljustillgången är en mycket
viktig faktor att ta med i beräkning vid planering och design av en skogsträdgård i
tempererad zon. Några exempel på växtkompositioner som ger maximal ljusbestrålning
ges i bilder nedan. Det är viktigt att fruktträden beskärs i en luftig och öppen form för att
släppa in maximalt med ljus. (Whitefield 2004 s 204-205)

= litet träd

= perenner

= stort träd

= buske

= spaljerade fruktträd

Exempel på kompositioner för maximal ljusbestrålning

På samma sätt som i en naturlig skog medför mångfalden många fördelar; växter med
rotsystem på varierande djup kombineras och medför på så sätt minskad konkurrens om
vatten och näring, istället samverkar de för att hålla vatten och näring kvar i kretslopp.
Eftersom jorden aldrig lämnas bar, minskar risken för näringsläckage. Rötterna bryter
även upp kompaktering och förbättrar jordstrukturen. Mullagret byggs sakta upp och
samverkande mykorrhizor bidrar till ökat näringsupptag. Den växande vegetationen och
mullagret i marken binder kol och bidrar till minskning av koldioxid i atmosfären.
Variationen av växtlighet skapar mångfald av olika mikroklimat och det i sin tur främjar
biodiversitet ytterligare. Mångfalden ger angrepp från skadedjur och sjukdomar mindre
betydelse då bara enstaka växter drabbas till skillnad från angrepp i monokulturer där
förlusterna blir stora. (Jacke 2005a s165)

Ett viktigt inslag i skogsträdgården som gynnar produktiviten och minskar arbetet genom
att öka tillgången på viktiga näringsämnen är gröngödslingsväxter. Dessa består av två
slag; kvävefixerande växter och växter som producerar grönmassa. Exempel på
kvävefixerande träd och buskar är al (Alnus glutinosa, Alnus incana), sibirisk ärtbuske
(Caragana arborescens), havtorn (Hippophae rhamnoides) och silverbuske (Eleagnus
communata). De tillför tillgängligt kväve till omkringväxande växtlighet genom att
kväverikt organisk material faller till marken i form av löv och grenar på hösten samt när
rötter dör. Man kan även klippa ned den kvävefixerande växten för att göra kvävet i
rotsystemet tillgängligt vid nedbrytning. Perenna örtartade kvävefixerare är till exempel
vit klöver (Trifolium repens), blålusern (Medicago sativa), och lupiner (Lupinus). Dessa
kan klippas ned och användas som marktäckning där kväve behövs.
Även växter som producerar mycket grönmassa kan skördas som marktäkningsmaterial.
(Jacke 2005b s 19-21) En mycket användbar växt för detta syfte är vallörten (Symphytum
officinale, Symphytum asperum, Symphytum uplandicum) den tar med sina djupa rötter
upp framför allt kalium men även kväve och fosfor ur marken och gör dessa tillgängliga i
dem ytligare jordlagrerna. Vallörten kan man skörda ett par gånger per säsong och
gröngödsla med bladen där det behövs (Jacke vol 1s 329-330 ). En klon av Symphytum x
uplandicum utan besvärliga invassiva egenskaper finns förädlad för detta syfte och går
under namnet Bocking 14. (email intervju med Esbjörn Wandt 29/11/2009 se bilaga).
Kalium, magnesium, kalcium och svavel är näringsämnen som växter med djupa pålrötter
kan hjälpa med att ackumulera i ytliga jordlager. Pålrötter luckrar också jorden,
motverkar kompaktering och syresätter. Maskros (Taraxacum officinalis), Cikoria
(Cichorium intybus) och Lungrot (Chenopodium bonus-henricus)är exempel på dessa.
Eftersom dessa även är ätbara inhyser dem flera viktiga funktioner för trädgården.
Ytterligare ett viktigt inslag för en ökad produktivitet i skogsträdgården är
nektar/pollenväxter som lockar pollinatörer. En annan viktig grupp är växter som har en
skyddande effekt mot vissa angripare eller är värdar för gynnsamma predatorer. Ätbarhet,
användbarhet som byggmaterial, riklig produktion av grönmassa, riklig produktion av
pollen/nektar, sammarbete med kvävefixerande bakterier, djupa pålrötter, ytliga rötter,
möjliga klätterstöd åt klätterväxter, vindtålighet/vindbrytare,
skuggtålighet/skuggskapande, habitat för gynsamma predatorer, habitat för vilda djur,
produktion av starka eteriska dofter som verkar växtskyddande, vackra sinnliga färger
och former, tuvbildande växtsätt, förmåga att hindra spridning av invasiva växter - alla
dessa är egenskaper som växter kan ha och som med rätt planering och med rätt placering
kan betraktas som användbara funktioner i skogsträdgårdssytemet. I skogsträdgården
eftersträvas att alla olika element i designen fyller flera olika funktioner samtidigt. Till
exempel kan en växt både vara ätbar och samtidigt vara en pollenväxt och fungera som
vindskydd. Ett dött träd kan utgöra habitat för svampar och mikroorganinsmer och
samtidigt vara ett växtstöd för en ätbar klätterväxt och på så sätt tillföra skönhet i
trädgården. Växter som inhyser flera olika funktioner kallas multifunktionella och anses
inom permakultur särskilt lämpade för skogsträdgården. (Hemenway 2009 s185-191).
Detta tänk med multifunktionella växter kan appliceras lika väl på andra typer av
polykulturer, till exempel i kompositioner med endast örtartade perenner.

Eftersom marken inte grävs om varje år i perenna planteringar är det viktigt att inte
trampa runt för mycket och kompaktera jorden. Det är bra att anrätta små stigar som
möjliggör skötsel och skörd i största möjliga mån. En skogsträdgård är ett dynamiskt
system som förändras i takt med att träden växer. I en ung skogsträdgård är
produktiviteten högre i de lägre skikten och därefter sker en mognadsprocess med
tilltagande skugga från de växande träden och ökad avkastning i de högre skikten i form
av frukt.(Whitefield 2004 s 205)
Efter etablering har skogsträdgården potential att kräva mindre skötsel än en gräsmatta.
Däremot kräver skogsträdgården en del närvaro då skörden oftast är utspridd över en
längre period. Idealiskt är om man kan ta en tur i sin skogsträdgård närmast varje dag
under den produktiva säsongen. Det gör skogsträdgården intressant för sammanhang där
flera personer kan ha användning och glädje av den. Förslagsvis i anslutning till skolor
och fritidsgårdar där den skulle kunna användas både i undervisningssyfte och i
rekreationssyfte. Skogsträdgården är väl lämpad för studier i ekologi, biologi, hantverk,
hemkunskap, konst och så vidare. Att hålla undan sly och hålla vissa livsglada perenner i
schack samt att tillföra gräsklipp eller annat organisk material är delar av en regelbunden
skötselrutin. Mänsklig närvaro i trädgården fyller även andra syften som att skrämma bort
fåglar som annars gärna festar på frukt och bär. Vid skörd och beskärning är det bra att
lämna så mycket organisk material som möjligt på plats så att den återförs till jorden. Till
exempel kan man klippa ned mindre grenar och kvistar vid fruktträdsbeskärning och
sprida dessa runt trädet så att näringen återgår.
En skogsträdgård är inte lämplig för alla markförhållanden. Fruktträd är känsliga för
vattensjuk jord, skogsträdgårdar kan därför inte rekommenderas för dåligt dränerade
jordar. Detsamma gäller grunda jordar på kalkrik berggrund som klaras av ett mindre
urval träd och perenner bland annat björnbär, fläder, havtorn och oxel. (Whitefield 2004
sid 206)
Tanken att plantera produktiva växter så att de drar nytta av varandra kan appliceras även
i enkla kompositioner som innefattar ett fruktträd. Träd må ha djupgående rötter men den
största delen av näringsupptaget sker i de ytliga marklagren. Detta gör särskilt unga träd
känsliga för rotkonkurrens från framförallt gräsväxter. Trädets upptagningsområde är
minst så stor som trädets krona. Det kan vara en bra idé att hålla gräsmattan utanför
trädets kronradie. Att skapa en cirkel av lökväxter längs kronans omkrets (det fullvuxna
trädets) kan vara ett bra sätt att hålla gräset borta. Man kan då välja ätliga lökväxter (se
listan) och innanför cirkeln kan man plantera andra ätliga mer eller mindre skuggtåliga
perenner eller skuggtåliga bärbuskar. Förutom ätliga växter kan man plantera andra
multifunktionella perenner under trädets krona. Utan gräs direkt inpå stammen undviker
man även stötskador av gräsklippare. (Hemenway 2009 s 186-190)
2.8.3. Holma skogsträdgård
Vid Holma folkhögskola i zon 2-3 i Skåne började en skogsträdgård anläggas 2004 i
samarbete med Stiftelsen Holma och jordbruksverket.

Skogsträdgården används i skolundervisningen på kursen småskalig ekologisk odling.
Trädgården fungerar även som demonstrationsträdgård för lantbruksutveckling.
Den består utav sex lundar, var och en på ca 200kvadrat meter; örtlunden, myntalunden,
härdiga lunden, normalbeskärningslunden, grönsakslunden, lättskötta lunden och
reservlunden. Namnen hintar om det experimentella temat i varje lund. En plantering där
olika nötträd prövas ut är under uppbyggnad.
Alla lundarna är bananformade och sydriktade. Tillsammans med en svag upphöjning och
en svag söderlutning fångas värmen maximalt och dräneringen blir optimal. Nordsidan i
varje lund är kantad av alar. Dessa skyddar mot vind och fixerar kväve i jorden. Breda
grusgångar tillåter fripassage med skottkärror och dylikt vilket underlättar arbetet i
trädgården. Två dammar är placerade så att solljuset reflekteras och ökar ljustillgången i
trädgården. Vid anläggning av lundarna har marken förberetts genom täckning med ett
lager hästgödsel, ett lager tidningspapper och sedan ett lager hö. Man har gjort hål i
tidningspappret och planterat i hålet. Fram tills ett heltäckande fältskikt etablerats
fortsätter man att täcka med hö. (Email intervju med Esbjörn Wandt, se bilaga,
Skogsträdgårdensvänner, 2010, Stiftelsen Holma, elektronisk)

3. RESULTAT DEL 2, VÄXTLISTOR
Arbetet resulterade i sammanlagt 233 ätbara växter för den skötselextensiva
hemträdgården, varav 48 träd, 48 buskar och bambu, 80 st perenner, 10 klätterväxter, 24
lökväxter, 12 vattenväxter, 11 annueller och bienner. Dessa redovisas i bokstavsordning i
tabeller nedan. Tabellerna har följande kolumner;
- Nummer
- Vetenskapligt namn
- Svenskt namn
- Ståndort (ljusbehov och i vissa fall jordkrav)
- Ätbara delar (enligt Plants for a Future)
- Ätbarhet ( på en skala 1-5 där 5 är mycket ätbar medan 1 är lite ätbart, detta utifrån en
avvägning mellan smak och praktiska aspekter som lätthet att skörda, tillagning, taget
från databasen Plants for a Future)
- Härdighet/zon (Härdighet anges A: härdig, B: härdig i väldränerat läge, C: härdig i
mycket väldränerat läge, behöver eventuellt vintertäckas. Vid avsaknad av uppgifter
anges X. Zon angivelserna syftar till Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta.
- Funktion/egenskap (Blandad information som författaren anser användbar; eventuell
kvävefixering, giftighet, invasiva egenskaper, ekologiska funktioner, pollen, e-plant
tillgänglighet, tyvärr är denna del inte fullständig)

4. DISKUSSION
Resultatet av detta arbete gav 233 växter för den skötselextensiva trädgården i minst zon
3, vilket tyder på att det finns en hel del växtmaterial att tillgå för den som vill producera
mat, skötselextensivt i sin trädgård. Förhoppningen är just att växtlistorna blir användbara
vid design och planering av skötselextensiva produktiva trädgårdar, produktiva
polykulturer och skogsträdgårdar. Många växter behöver dock dokumenteras ytterligare,
både när det gäller ätlighet, tillagning, odling, härdighet. En del växter som tagits med i
växtlistan ligger på gränsen till att vara härdiga eller så har det varit svårt att hitta exakt
information. Härdighet är ett mycket relativt begrepp och mycket varierar på jordmån och
andra lokala förhållanden. Mycket kan göras med god dränering, placering och nyttjande
av mikroklimat. Växtens proviniens är också av stor betydelse. När det gäller härdighet
har jag valt att ta med tveksamma växter för inte utesluta i onödan. Om tiden hade tillåtit
hade konkreta kompostionsförslag med växtförslag kunnat berika resultatdelen
ytterligare. Växtlistans kolumn ”funktion/egenskap skulle även kunna kompletteras med
noggranare beskrivning av var växts ekologiska, funktionella/mångfunktionella
egenskaper så att man lätt kan kombinera eventuella kvävefixande växter, nektar och
pollenväxter, växter med struktur förbättrande rotsystem, växter med
näringsakumulerande egenskaper, växter som utgör habitat för gynnsamma predatorer,
växter med alleopatiska egenskaper och så vidare. Även mer information om eventuella
invasiva egenskaper och spridningssätt hade kunnat var användbar, liksom en diskussion
kring ekologiska faror med att introducera nya arter från andra sidan jorden.
När det gäller frukt och bär visar resultatet att det finns ett stort härdigt och beprövat
urval. Frukt och bär har även fördelen att de överensstämmer med inarbetade mat- och
smak-traditioner. Örtartade perenner är med några få undantag ett mer ovanligt inslag i
kosten och har oftare skarpare mindre uppskattade smaker. Många av de växter som
föreslås i den framtagna växtlistan kan vara svåra att få tag på för gemene man, särskilt
dem vilda växterna är sällan sådana man inhandlar på plantskola. Det som framgår av
arbetet är att perenner inte ersätter utan snarare kompletterar våra vanligare annuella
grönsaker och grödor. Däremot antyder resultatet även att det finns mycket att vinna på
att förädla perenna grödor. På längre sikt skulle fler goda perenner vara ett välkommet
tillskott i den extensiva hemträdgården. Även för storskaliga produktion skulle det kunna
utgöra en lösning mot ett hållbart jordbruk med klimatreglerande egenskaper. Då ett
jordbruk utan harvning medför en upplagring av mullämnen som bidrar till sänkning av
växthusgaser i atmosfären. Ett stort urval av vildväxande perenna växter finns att utgå
från i förädlingsarbetet. Ur ekologisk synpunkt finns det även anledning att betänka en
breddning av vår kostrepertoar. Idag baseras vår kost till 90 %, på ca 20 växtarter, detta
gäller för den största delen av jordens befolkning. Hälften av jordens kaloriintag kommer
från vete, majs och ris trots att bara 8 % av jordarna är lämpade för dessa gräsväxters
specifika krav (Hart, 1996, sid 61). Framtagning av härdiga sorter nötter och kastanjer för
det skandinaviska odlingsklimatet är ytterligare ett förslag på framtida förädlingsarbete
som kan berika urvalet av ätliga vedartade perenner för klimatzonen. Nötter och kastanjer
innehåller mycket kolhydrater och fett vilket bidrar med ett viktigt näringstillskott i den
extensiva trädgården om man söker att få ut ett varierat näringsinnehåll. I Englands finns
det exempel på människor som odlar stora delar av sin matförsörjning med mycket små

arbetsinsatser i skogsträdgårdar. Där utgör kastanjen en viktig stapel föda, med sitt höga
kolhydrats innehåll. Kastanjen kan på så sätt fylla samma funktion i kosten som vete, ris
och majs. Någon motsvarande trädgröda finns inte för skandinavien.
Skogsträdgårdens system är ett mycket intressant koncept ur flera olika aspekter. Det är
ett ekologiskt och klimatsmart system både genom att den producerar mat och bidrar till
att minska vår konsumtion av besprutade och transporterade produkter, binder kol i
mullskikt och i biomassa, inte kräver besprutning med giftämnen som växtskyddsåtgärd
och främjar biologisk mångfald. På så vis återknyter idén om skogsträdgården väl med
arbetets inledning där en växande målgrupp av miljömedvetna trädgårdsintresserade
människor identifieras. Det är även som vi tidigare konstaterat ett skötselextensivt
system. Skogsträdgården kräver å andra sidan ett långsiktigt tänk i planeringsskedet och
en hel del insikt i ekologiska mekanismer. Det kan även vara ett svår tillgängligt koncept
som just kräver att man sätter sig in ämnet. Däremot är det just av samma anledning en
intressant och stimulerande form av odling som lockar oss att lära av naturen.
Skogsträdgårdar kan på så sätt vara ett utmärkt pedagogiskt redskap. Brist på empiriska
erfarenheter är fortfarande den svagaste länken för att tala sig varm för skogsträdgårdar i
kalla tempererade klimat. Dem få exempel finns just nu i Sveriges varmare delar och är
fortfarande i tidiga stadier av utveckling. Det dröjer ännu några år innan en utvärdering
av mogna skogsträdgårdar i Sverige kan genomföras. Namnet skogsträdgård kan verka
avskräckande då det antyder något stort som en skog men det är viktigt att poängtera att
en skogsträdgård kan i princip vara hur liten som helst eller hur stor som helt för den
delen. För den intresserade är det ett spännande koncept att experimentera med i mindre
skala. De lägre skikten av perenna grönsaker kan med fördel kompletteras med
väldoftande aromatiska örter och vackra blommor. Skogsträdgården behöver heller inte
innehålla träd om det anses skugga trädgården för mycket. Buskar kan utgöra det högsta
skiktet medan perenna örter och skuggtåliga marktäckare utgör de lägre skikten. Den
användningen av kvävefixerare och gröngödsling som beskrivs i stycket om
skogsträdgårdar kan självklar appliceras i planteringar med färre vegetations skikt, eller
bara örtskikt. Detsamma gäller pollinator/nektar växter och andra funktionella växter.
Slutligen hoppas jag att detta arbete lockar till experimentlusta när det gäller att prova
nya växter som mat och när det gäller att plantera en större bredd av ätbara växter i
trädgårdarna samt att prova nya planteringssystem där vi inspireras av naturens oslagbara
arkitektur.
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BILAGA
Intervju
Mailade frågor till Esbjörn Wandt lärare på kursen småskalig ekologisk odling på Holma
Folkhögskola och projektledare för Holma skogsträdgård, tillbaka mailade svar
29/11/2009
1. Har du några tips för anläggningen av en skogsträdgård, jordförberedelse,
utplantering, hur gjorde ni på Holma?
Det finns många aspekter på anläggning. Jacke (i Edible Forest Gardens) nämner några
olika strategier. Allmänt kan jag säga att det är bra att plantera allt på ett område med en
gång, så att andra växter än de man vill ha, inte får så stor chans att ta outnyttjade nischer
i anspråk. Har man ett stort område, så kan man lägga ut Mypex-väv på så stort område
som man mäktar med att plantera på ett år. Den får ligga en växtsäsong innan den flyttas.
Man kan gör undantag för träd, som man kanske vill ha få ner i jorden så fort som
möjligt. På Holma kunde vi inte riktigt göra så, eftersom vi hade en begränsad
projektperiod. Vi täckte med halmrik hästgödsel, sedan tidningar och därpå hö från de
stora ängsmarkerna på Holma. Det har fungerat alldeles utmärkt. Tidningarna lyckades
hålla tillbaka tistlarna som fanns när vi startade. Det gäller bara att man är observant och
lägger på nya tidningar och hö på de ställen där tistlarna av någon anledning lyckas sticka
upp.
Vi har inte sett det som nödvändigt med någon speciell jordberarbetning. I nötlunden
använder vi koreansk silverbuske för att bygga upp matjorden. Om det är dålig
jordstruktur eller om det finns ett lagar med kompakterad jord, kan man t.ex. använda gul
sötväxppling och/eller oljerättika för gröngödsling och för att bryta upp jorden, under ett
till två år innan man anlägger skogsträdgården
När det gäller trädplantering är det största felet ofta att man sätter plantorna för djupt. De
skall snarare växa på en lite upphöjning.
2. Har ni tagit hand om nyligen utplanterade träd på något särskilt vis innan de
hunnit etablerat sig?
Frostkänsliga träd skall helst planteras på våren när de har blivit så stora att den förädlade
delen (ympade delen) har blivit tillräckligt förvedad. Annars är det risk att hela den
förädlade delen fryser bort. Vi satte granris runt de känsligaste plantorna den första
vintern. Det fungera som vindskydd och skyddade också en del mot den tidiga vårsolen.
3.Har du en växtlista på de växterna som ni har i skogsträdgården? och i så fall kan
du delge den?
Jag bifogar en fil med de vedartade växter som vi har planterat ut.

4. Vilka nötträd har ni? Har ni skördat några nötter ännu?
Vi har ett olika sorters valnöt, hickory, äkta kastanj och cembratall. Dessa har inte börjat
ge nötter än. (Vi har skördat en del av våra hasselnötter.)
5.Har du några tips på sorter/proviniens för kallare zoner?
När det gäller nötträd tror jag att man skall prova olika sorter av grå valnöt (Juglans
cinerea och hjärtnöt (Juglans ailanthifolia var. cordiformis).
6. Kan du ännu en gång berätta om vallörten ni använder, hur använder ni den?
Vad heter den? Hur får man tag på den? Hur härdig är den?
Vallörten är, med sina djupa rötter, en utmärkt ackumulator av mineraler fr.a. kalium, så
vi använder den för att bygga upp näringsreserverna i skogsekosystemet. Vi skär ner den
några gånger per säsong och sprider bladen i lunden. Vi använder mest en speciell klon
av Symphytum x uplandicum, som heter Bocking 14. Den är produktiv och samlar
mycket näring, samtidigt som den inte sprider sig så mycket som den vanliga uppländska
vallörten. För att kolla härdigheten kan du gå in och se utbredningsområdet i en flora. Vi
har skickat efter den från Agroforestry Research Trust i England.
7. Vad har du för tankar kring skogsträdgårdar för nordligare grader? zon 3? zon
4? zon 5? Tror du att det kan vara intressant? Något speciellt att tänka på? Tips på
bra växter?
Vi ligger rätt nära zon 3 på Holma, så det skall inte vara några problem. Jag har inte
funderat så mycket på växter till nordliga breddgrader än.
8. Mitt arbete har stor betoning på "lättskött", vad har ni provat i "Den lättskötta
lunden"? Några tips när det gäller att minska skötsel?
Vi har inte arbetat så metodiskt med den extensiva skogsträdgården än, så jag har inte så
mycket erfarenhet att delge än.
9. Slutligen efter dessa år med arbete med skogsträdgården vilka är dem viktigaste
lärdomarna på dragit? Misstag att undvika, vad har lyckats? Vilka styrkor och
brister finns i designen?
Detta är en stor fråga, som jag tyvärr inte hinner gå in på.
Jag vill bara betona att man tjänar väldigt mycket på att, plantera ett område i taget och
då täcka området med de grödor, som man vill ha.
Bästa hälsningar
Esbjörn

