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Sammanfattning 

 

Syftet med detta examensarbete har varit att genom en litteraturstudie kombinerat med 

mailintervjuer undersöka fenomenet ätbara perenner, koncentrerat till följande tre 

aspekter:  

– Fördelar och nackdelar har identifierats gällande ätbara perenner i förhållande till ätbara 

annueller. 

– Klimatets inverkan på ätbara perenner i odlingszon 5 kontra lägre odlingszoner har 

undersökts.  

– Faktorer, vilka är gynnsamma för ätbara perenner har identifierats inom det odlingssystem 

som används inom s.k. skogsträdgårdsodling. 

Både för och nackdelar gällande ätbara perenner kontra ätbara annueller kunde identifieras. 

Till de främsta fördelarna med ätbara perenner hör det höga näringsvärdet och den tidiga 

skörd som fyller ut tomrummet fram till de första skördebara annuellerna på våren. Dock 

tenderar många perenner att senare på säsongen bli träiga i smaken. 

Odlingszon 5 har både en positiv och negativ inverkan på odling av ätbara perenner kontra 

lägre odlingszoner. Detta nordliga klimat, med en svalare och jämnare temperatur 

sommartid, ger växter en rikligare tillväxt, längre blomning och starkare aromer. Den kortare 

säsongen i odlingszon 5 innebär en komprimerad blomningstid för perenner som i sin tur ger 

upphov till smakkombinationer som inte förekommer i södra Sverige. 

Eftersom vatten- och näringstillgången är balanserad i en skogsträdgårdsodling så gynnas 

perenners smak och näringsinnehåll. Skogsträdgården, med sina olika växtskikt, har ofta lite 

skuggigare växtplatser att erbjuda, något som gynnar perenner men inte annueller.  

Teoretiskt sett borde smak och näringsinnehåll hos ätbara perenner i odlingszon 5 gynnas av 

de odlingsmetoder som används i en skogsträdgård. 
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Inledning  

Ett första möte med fenomenet ätbara perenner 

Mitt första möte med fenomenet ätbara perenner ägde rum under pågående 

trädgårdsmästarutbildning, en utbildning som är förlagd till orten Ockelbo i odlingszon 5. En 

av vårterminens praktiska kurser gav mig, tillsammans med fem klasskamrater, tillfälle att 

utifrån en verklig beställares önskemål planera, formge och anlägga Den ätbara trädgården 

på Wij Trädgårdar i Ockelbo (se bilaga 1). Denna nyttoträdgård skulle, enligt önskemål, 

innehålla ätbara, perenna växter och inspireras av hållbara odlingsmetoder, varför denna 

hämtades från skogsträdgårdsodling och dess principer.  

 

Bild 1: Perennbäddar i Den ätbara trädgården på Wij Trädgårdar i Ockelbo. 
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Under utbildningens gång har jag vid olika tillfällen och i olika sammanhang kunnat 

konstatera en viss begränsning i rådande odlingszons växtsortiment. Frågor väcktes därmed 

gällande denna odlingszon och möjligheterna att odla ätbara perenner. Hur påverkas 

egentligen de ätbara perennerna av odlingszon 5 jämfört med lägre odlingszoner i Sverige? 

En annan fråga som väcktes i och med ätbara perenner och upptäckten att vi i Sverige har 

begränsat användandet av dessa till endast några få grödor såsom sparris, rabarber, 

smultron och kronärtskocka, var följande; skulle några vinster eller fördelar kunna 

identifieras om ätbara perenner jämförs med ätbara annueller?  

Eftersom min första bekantskap med ätbara perenner sammanföll med skogsträdgårdsodling 

i och med skapandet av Den ätbara trädgården vill jag även undersöka om 

skogsträdgårdsodling och dess odlingsprinciper kan gynna ätbara perenner på något sätt. 

Kan det exempelvis gynna näringsupptaget eller de ätbara perennernas smak? 

 

Skogsträdgårdsodling; en kort genomgång av dess principer 

Här förklaras kort vad skogsträdgårdsodling innebär. 

 

Skogsträdgården kan beskrivas som ett gestaltat vegetationssystem med naturen som 

förebild. Systemet består av växter i flera skikt med flera funktioner. Växterna har ätliga 

delar eller bidrar på annat sätt till systemet. I ett väl fungerande 

skogsträdgårdsodlingssystem gynnar växtskikten (fält-, busk-, mellan- och trädskikten) 

varandra gällande vatten-, näring- och ljustillgång och därmed kan varje skikt utvecklas och 

vara produktiva (Marnelius, 2008, s.6). 

– Skogsträdgården bör ge en hög och varierad skörd. På engelska brukar dessa 

sammanfattas med 7 olika produkter på F som eftersträvas: Food, Fuel, Fibre, Fodder, 

Fertilizer, Farmaceuticals samt Fun. Översatt till svenska: Mat, Bränsle, Fiber, Foder, Gödsel, 

Medicin samt Roligt. Mångfalden i funktionerna tydliggör hur pass komplett och användbar 

skogsträdgården kan vara (Jacke with Toensmeier 2005, vol.1, s.1-2). 

– Skogsträdgården bör vara så självskötande som möjligt med minimala insatser och 

kostnader. Detta uppnås på följande sätt: Perenna och självsående växter bidrar till att 
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skogsträdgården blir självreproducerande. Kvävefixerande växter, växter med kraftiga 

rotsystem som kan ta upp näring ur djupare jordlager samt växter som producerar mycket 

grönmassa bidrar till att systemet kan bli självgödande. Detta spar energi, både mänskligt 

och fossilt (Ibid.). 

– Skogsträdgården strävar mot att vara frisk och motståndskraftig. Detta uppnås genom att 

en mångfald av växter samplanteras, en s.k. polykultur. Genom att gynna mångfalden 

gällande växter så gynnas automatiskt en mångfald i djurlivet, vilket i sin tur fungerar som 

ett naturligt växtskydd då det minskar risken för att exempelvis en enskild art av skadedjur 

ska få fritt spelrum (Ibid.)  

Dessa tre övergripande mål angående skogsträdgårdsodling främjar varandra och skapar ett 

friskt, stabilt och självskötande odlingssystem som kräver minimalt med skötsel och ändå ger 

god avkastning (Jacke och Toensmeier 2005, vol.1, s.1-2). 
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Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka fenomenet ätbara perenner. Fördelar och 

nackdelar ska identifieras gällande ätbara perenner i förhållande till ätbara annueller. 

Klimatets inverkan på ätbara perenner i odlingszon 5 kontra lägre odlingszoner ska 

undersökas. Faktorer, vilka är gynnsamma för ätbara perenner ska identifierats inom det 

odlingssystem som används inom s.k. skogsträdgårdsodling.  

Frågeställningar  

Dessa frågor ska hjälpa till att besvara syftet. 

 

 Kan några fördelar och nackdelar identifieras gällande ätbara perenner jämfört med 

ätbara annueller? 

 Hur påverkas ätbara perenner av klimatet i zon 5 jämfört med i lägre odlingszoner? 

 Kan några fördelar och nackdelar identifieras gällande ätbara perenner i förhållande 

till metoderna som används inom skogsträdgårdsodling?  

 

Metod  
För att uppnå syftet ska frågeställningen besvaras. Metoden för att uppnå detta är upplagt 

enligt följande.  

 En litteraturstudie har genomförts. Information från böcker, vetenskapliga artiklar, 

uppsatser och hemsidor vilka behandlar ätbara perenner, växtbiologi, klimatet i 

odlingszon 5, skogsträdgårdsodling samt näringsinnehåll i växter har sammanställts.  

 Personer som är insatta inom området ätbara perenner och skogsträdgårdsodling har 

intervjuats via mail.         

Litteraturstudie 

Fokus i litteraturstudien kommer att vila på de tre aspekter som utgör syftet med 

examensarbetet; vilka fördelar och nackdelar kan identifieras gällande ätbara perenner 

kontra ätbara annueller, hur påverkas ätbara perenner i förhållande till metoderna inom 
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skogsträdgårdsodling samt hur inverkar klimatet i zon 5 på ätbara perenner jämfört med  

lägre odlingszoner. En fördjupning har genomförts i litteratur vilka följande personer står 

bakom. 

Martin Crawford: författare till boken How to grow Perennial Vegetables. Low-maintenance, 

low-impact vegetable gardening, utgavs 2012. 

Tom Ericsson: docent, lärare och forskare på Sveriges lantbruksuniversitet(SLU) i Uppsala.  

Författare till Växtbiologi, ett särtryck ur Hemträdgården. 

Dave Jacke: Skrev böckerna, Edible forest gardens vol 1 och vol 2, vilka utgavs 2005 

tillsammans med Eric Toensmeier. 

Bengt Lundegårdh och Anna Mårtensson, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i 

Uppsala, vilka är upphovsmän till artikeln Organically produced plant foods- evidence of 

health benefits från 2003. Artikeln behandlar skillnader i näringsförekomst i grödor från 

ekologisk kontra konventionell odling. 

Maria Sandström: hortonom och trädgårdsrådgivare i norr. Författare till boken Trädgård i 

kallt klimat från 2009. 

Eric Toensmeier: Medskribent till Dave Jacke gällande böckerna Edible forest gardens vol 1 

och vol 2. Har även gett ut fler böcker i ämnet ätbara perenner, bl.a. Edible perennials från 

2007.  

 

Intervjuer 

Avsikten med intervjuerna är att identifiera konkreta exempel på fördelar och nackdelar 

med odling av ätbara perenner av personer aktiva inom skogsträdgårdsodling. Följande 

personer, vilka är insatta inom området ätbara perenner och skogsträdgårdsodling, har 

intervjuats via mail. För intervjufrågor; se bilaga 2. 

Anders Kjellsson: utbildad landskapsingenjör, driver bl.a. en plantskola där fokus ligger på 

ätbara växter, författare till boken Skörda nya smaker som utgavs våren 2012.  
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Esbjörn Wandt: diplomerad lärare i permakultur, en av grundarna till Holma Skogsträdgård i 

närheten av Höör i Skåne.  

Philipp Weiss: doktorand i energi och miljöteknik vid Högskolan Dalarna. Weiss innehar ett 

permakulturcertrifikat och håller på att etablera en skogsträdgård vilken kommer att fungera 

som undervisningslokal för framtida kurser i permakultur och skogsträdgårdsodling. 

Skogsträdgården ligger vid hans hem i Stjärnsund i södra Dalarna, på gränsen mellan 

odlingszon 4 och 5.  

Avgränsningar 

Aspekter gällande fenomenet ätbara perenner förtydligas här gällande detta arbetes 

inriktning.  

 

 Perenner kan associeras med fleråriga buskar och träd, fokus vilar i detta arbete 

främst på örtartade perenner. 

 Aspekten ätbara perenner kontra ätbara annueller kommer att jämföra de båda ur 

flera aspekter, bl.a. fysiologiska skillnaders för- och nackdelar samt ur 

etableringssynpunkt. 

 Förhållandet ätbara perenner kontra de odlingsmetoder som används inom 

skogsträdgårdsodling kommer att fokusera på hur odlingsmetoderna påverkar de 

ätbara perennernas näringstillgång och kvalitet såsom smak.  

 Hur klimatet i zon 5 påverkar ätbara perenner jämfört med i lägre odlingszoner 

kommer att riktas in på klimatets inverkan på de ätbara perennernas näringsvärde, 

smak och odlingssäsongens längd jämfört med i lägre odlingszoner. 
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Resultat  
Många aspekter gällande ätbara, örtartade perenner finns, därför har jag valt att rikta in mig 

på några aspekter som jag bedömer som viktiga för syftet.  

 Definitioner av ofta förekommande begrepp; annuell, perenn samt örtartad. 

 Perenner kontra annueller; en jämförelse. 

 Det kalla klimatet- faktorer som påverkar örtartade perenner. 

 Solen och skuggans inverkan på växter 

 Näringstillgångens påverkan på växters smak och kvalitet. 

 Intervjuer; ätbara perenner 

 

Definitioner av ofta förekommande begrepp 

Annuell. En växt är annuell när den gror, blommar, sätter frukt för att sedan dö och på så vis 

fullföljer sin livscykel under en och samma odlingssäsong (NE [elektronisk], hämtad 2012-11-

30). 

Perenn. Att en växt är perenn innebär att den lever mer än två år. Varje år blommar den och 

sätter frukt. Inför vinterperioden lagras energin i rotsystemet som så övervintrar. Till 

perenner hör alla vedartade växter; träd, buskar, lianer, ris samt halvbuskar, så även ett stort 

antal ört- och gräsartade växter (NE[elektronisk], hämtad 2012-10-25). 

Örtartad. Begreppet örtartad syftar på en växts vegetationssätt. Till skillnad från en vedartad 

växt, med förvedade, alltså hårda stammar, så har en växt som är örtartad mjuka växtdelar. 

Är den örtartade växten perenn så vissnar växtdelarna som befinner sig ovan jord ned efter 

varje vegetationsperiod och överlever med hjälp av dess rotsystem (NE[elektronisk], hämtad 

2012-11-30). 
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Perenner kontra annueller; en jämförelse 
Denna jämförelse kan tydliggöra vilka för- respektive nackdelar det kan finnas med perenner 

kontra annueller. Jämförelsen kan överföras till ätbara perenner kontra ätbara annueller. 

Skillnader i skötselkrav 

Perenna växter är inte lika skötselkrävande jämfört med annueller, åtminstone om 

jämförelsen sker då perennernas etableringsfas är över. Annuellers krav är omfattande och 

innebär årliga arbetsmoment som sträcker sig över hela säsongen. Några moment som varje 

år måste upprepas är grävning och gödsling, krattning och sådd, rensning och ibland gallring, 

inte minst vattning. Dessa arbetsmoment kräver mycket energi oavsett om det är en maskin 

eller manskraft som används (Crawford, 2012, s.15). Under perennernas etableringsfas, 

vilken ofta sträcker sig ett par år framåt, kräver de liknande tillsyn och åtgärder som annuella 

grödor. Perenner, beroende på sort, har olika livslängd vilket kan betyda ett behov av 

föryngring alternativt nyetablering, ibland efter tretalet år (Ibid). Vattning och undanhållning 

av ogräs är åtgärder som behövs under perennernas etableringsfas innan de hunnit breda ut 

sig så väl att dess bladmassa håller kvar vattenavgång från marken. Bladmassan skuggar och 

förhindrar på så vis eventuella ogräs att börja gro eftersom solljuset utestängs och 

fotosyntes därmed omöjliggörs. Väl etablerade har perennerna betydligt mindre krav och 

kan ses som självskötande om än med uppsikt. En perenn utvecklar ett omfattande 

rotsystem som ofta sträcker sig ned genom matjordslagret, ned till alven och på så vis kan 

tillgodogöra sig och andra perenner vatten och mineralämnen därifrån varför vattning inte 

behövs i samma utsträckning som hos annueller.  

Ett permanent rotsystem binder kol i marken 

Koldioxidutsläppen blir inte lika omfattande i en perenn odling som i en annuell (Crawford, 

2012, s. 42). Detta beror på att markbearbetningen, som årligen äger rum i samband med 

annuella odlingar, frigör koldioxid som i en perenn odling istället fortsätter att vara bundet i 

marken. Koldioxiden binds genom mykorrhiza och i rötterna. Att utesluta mekanisk 

bearbetning av jorden ger alltså positiva följder för ätbara perenner i synnerhet.  I en odling 

där jorden inte störs kan mikroberna, maskarna och likaså mykorrhizabildningen, arbeta 

ostört med att bygga upp och förbättra jordstrukturen och näringstillgången samt jordens 

vattenhållande förmåga. När mykorrhizabildningen i jorden gynnas så gynnas även 

fixeringen av kol i marken ytterligare (Ibid). Följaktligen bör inte annueller och perenner 
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samplanteras då annueller varje år behöver nyetableras årligen med jordbearbetning som 

följd (Crawford, 2012, s.16).  

Fördelar med ett övervintrande rotsystem 

Perenners övervintrande rotsystem, där energi lagras, innebär ett försprång framför 

annueller då perennen kan bilda bladmassa mycket tidigt på säsongen (Toensmeier, 2007), 

det permanenta rotsystemet bidrar även till att de flesta perenna växterna innehar ett högre 

näringsinnehåll jämfört med de kortlivade annuellerna (Crawford, 2012, s.16). Exempelvis 

innehåller den ätbara perennen Lungrot, även kallad Gode kung Henrys målla, Chenopodium 

bonus-henricus L., högre värden av kalium, fosfor, magnesium och kalcium än annuell 

spenat, Spinacia (Crawford, 2012, s.16, se bild 3). 

 

Bild 2; näringsförekomst i spenat och lungrot presenterade i mg/100g (Källa: Crawford, 2012, s.16) 

Perenner klarar skuggiga områden  

Många perenner klarar att växa på skuggiga platser vilket är ovanligt bland annueller som 

ofta behöver full sol för att utvecklas ordentligt. Detta innebär en fördel då det är möjligt att 

samplantera perenner i olika växtskikt på samma yta, såsom buskar och träd. Detta fungerar 

eftersom perennerna ofta har sin största tillväxt på våren innan löven hunnit slå ut på träden 

(Whitefield, 2004, s.44). Denna samplantering optimerar odlingsutrymmet eftersom flera 

skikt utnyttjas samtidigt. Detta ger också en odlingsyta som med sin mångfald blir mer 

motståndskraftig mot skadedjur, sjukdomar och extrema väder jämfört med en odlingsyta 

0

200

400

600

800

1000

1200

Spenat(annuell) Lungrot(perenn)

Näringsförekomst i spenat och lungrot mg/100g 

Kalcium

Fosfor

Magnesium

Kalium



13 
 

som består av en enda kultur (Crawford, 2012, s. 26). En nackdel med att samplantera växter 

på detta sätt är eventuella svårigheter det medför vid själva skördetillfället (Ibid).  

 

Det kalla klimatet- faktorer som påverkar örtartade perenner 

Snön- den naturliga isoleringen 

Enligt Maria Sandström, författare till boken Trädgård i kallt klimat från 2009, så är många 

perenner inte ens testade i kallt klimat innan de tilldelas ett omdöme gällande härdigheten 

varför Sandström också anser att nya perenner bör testas ändå, den givna härdigheten till 

trots. En av anledningarna hon anger varför en perenn ändå kan klara övervintringen är det, 

ofta i norr förekommande, snötäcket vilket fungerar som isolering.  Snön isolerar mot vinden 

som annars kan torka ut växten (Sandström, 2009, s.19) och snötäcket ser även till att 

övervintrande växter har en jämn, och inte en alltför låg temperatur (Carlsson, A., Lundberg, 

S., 1970, s.11). Undersökningar visar att temperaturen i marken kan höjas ett tiotal grader 

med endast ett centimetertjockt snötäcke (Ibid).  

Jämn och låg temperatur i kombination med många soltimmar sommartid 

Vissa perenner tillväxer inte lika mycket i kallare klimat.  Ett tydligt exempel på detta är att 

växter som i södra delarna av Sverige anses som ogräs kan uppträda frodigt fast ändå inte 

invasivt i norr och Sandström anger toppklocka som exempel på ett annars aggressivt ogräs, 

som för övrigt tillhör det ätbara släktet Campanula (Sandström, 2009, s.65). Mirjam 

Åkerblom, landskapsarkitekt och lärare på Högskolan i Gävle, ger flera förslag på ätbara, 

perenna växter med samma beteende, nämligen oregano, Oreganum vulgare och 

citronmeliss, Melissa officinalis1. I faktabladet ”Odla i norr” skriver Mariana Mattsson att de 

många soltimmarna under sommarhalvåret i norr resulterar i att växter blir högre, 

intensivare i färgen och utvecklar mer arom. Detta beror på att fotosyntesens optimala 

temperatur ligger på strax under 20 grader Celsius.  Är temperaturen lägre eller högre 

resulterar detta i en långsammare fotosyntes (Ericsson, T., 2007-2008, s.4). Eftersom 

växterna tillväxer snabbare blir de även mjällare och sprödare i konsistensen. Svalare 

temperaturer bidrar även till längre blomningstid, dock kan det intensiva ljuset få asiatiska 

                                                           
1
 Mirjam Åkerblom, landskapsarkitekt och lärare på trädgårdsmästarprogrammet på Högskolan i Gävle, samtal 

13 november 2012. 
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grönsaker(även andra grönsaker) att gå i blom tidigare, detta då kortdagsväxter och styrs av 

antalet soltimmar per dygn (Mattsson, M., 2011, s.2).  

Kall vår ger en kort och intensiv odlingssäsong 

De kalla, långa, våta vårarna i norr resulterar i att vegetationsperioden senareläggs för 

vanligtvis tidiga perenner och därmed blir säsongen komprimerad. Detta medför att 

perennernas vegetations- och blomningstid går in i varandra mer än i södra delarna av 

Sverige. Detta påverkar vilka perenner som är skördemogna samtidigt och kan på så vis ge 

upphov till smakupplevelser som inte kan förekomma i södra delarna av Sverige. För 

höstblommande perenner är den korta säsongen något som kan förhindra blomning och 

frösättning. En risk för utebliven fröförökning innebär en osäker och kortlivad perenn 

(Sandström, 2009, s. 66). 

Sämre förutsättningar för skadedjur i norr 

I faktabladet, Att odla i norr, konstaterar Mariana Mattsson att betydligt färre skadedjur 

överlever på grund av den förhållandevis korta odlingssäsongen och i synnerhet mycket få 

mördarsniglar har påträffats i norra Sverige. På grund av mördarsnigelns etablering har det 

blivit svårare att använda täckodling i södra delarna av Sverige då täckning gynnar snigelns 

framfart och förökning. Marken, som i norr är frusen en längre tid, kan förhindra och försena 

sniglar, svampangrepp och andra skadegörare från att få fäste och föröka sig (Hansson och 

Hansson, 2007, s. 10).  

Invintringens påverkan på örtartade perenner 

När en växt har invintrat är den utrustad för väldigt låga temperaturer. I norr förekommer 

inte problem med vårfrost i samma utsträckning. Detta beror på att vårklimatet i norr 

förvisso är kallt, fast mer stabilt. Detta gör att växten inte riskerar att ”väckas upp” lika lätt ur 

sin vintervila som den kan göra i södra delarna av Sverige där längre perioder med milda 

temperaturer kan ”lura igång” växterna som riskerar att sedan dö när temperaturen sjunker 

igen.  Snön, som förekommer mer frekvent i norra Sverige och som tidigare nämnts, har även 

den en isolerande effekt och skyddar mot vårsolens inverkan på växten. Vårsolen kan annars 

locka växten att börja vegetera, vilket gör att växten riskerar att torka ut då den kan 

transpirera men inte tillgodogöra sig någon näring eller vatten via rotsystemet eftersom 

marken fortfarande är frusen (Sandström, 2009, s. 17).  

Sommartid lagrar växten ett energiförråd. Detta betyder att om sommaren skulle visa sig bli 
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sval och regnig påverkas dessa förråd negativt och växten får sämre förutsättningar för att 

klara vintern jämfört med vad den hade gjort vid en god sommar. Även långa och varma 

höstar med sent inträde för frost gynnar växtens förutsättningar då det påskyndar 

invintringsprocessen. Nämnd process pågår i ca åtta veckor med början i mitten på augusti. 

Växten har då god tid på sig att avmogna och invintra ordentligt. Enligt Sandström är 

växtlängden 180 dagar på den breddgraden som Mora ligger på. Klimatskillnader finns även 

beroende på om det är kust eller inland. Detta då havets vindar påverkar höstarna positivt då 

dessa är varma men påverkar även våren negativt med kalla vindar. Även höjdskillnader 

påverkar; ju högre höjd desto kärvare klimat. Start för invintring styrs av dagslängden. En växt 

som är härdig för ett visst klimat är anpassad till en viss plats när det gäller bl.a. dagslängd 

och temperatur. Alltså; härdighet är lika som klimatanpassning vilket många vedartade växter 

kan ha problem med, dock inte de örtartade perennerna då de vissnar ned helt och de få 

delar som sticker upp täcks av ett isolerande lager snö (Sandström, 2009, s.19). 

 

Solen och skuggans  inverkan på växter 

Inte utan att överdriva kan nog påstås att smak hör till en av de viktigare aspekterna när det 

talas om ätbarhet. Många ätbara perenner är mycket aromatiska och kan således upplevas 

som starka, bittra eller beska i sin smak, särskilt gällande perenner i kallt klimat (Toensmeier, 

2007). När en växt utsätts för torka eller starkt solljus, s.k. oxidativ stress, så ökar halten av 

C-vitamin i växten (Lundegårdh, B., Mårtensson, A. 2003, s.6). I skogsträdgårdsodling 

planteras växter tillsammans i olika skikt varpå naturlig skugga uppstår, åtminstone för de 

lägre, örtartade skikten. Beroende på om växterna som skuggas är naturligt solkrävande eller 

inte så kan det skuggiga läget bl.a. påverka växtens konsistens och smak. En solkrävande växt 

som placeras på en plats där den får för lite solljus kommer att få problem med 

fotosyntesen. Den reagerar på följande sätt för att öka sina chanser till fotosyntes och 

därmed fortsatt överlevnad; växten börjar producera till ytan större bladmassa av tunnare 

kvalitet, vilket för växten innebär lägre energiåtgång och just till ytan större chans till fortsatt 

fotosyntes (Ericsson, 2007-2008 s.34). Mängden klorofyll per bladytenhet ökar vilket gör att 

bladen ser grönare ut jämfört med blad utvecklade i full sol. Växtens stjälkar försöker nå 

solljuset genom cellsträckning, med andra ord genom att tillväxa på längden. Resultatet av 

en växt som får växa på en, för växten, alltför skuggig plats blir alltså: En gänglig växt med 
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stora, tunna blad med mjuk struktur och en större mängd klorofyll per bladenhet (ibid, ). För 

växten innebär detta en stress som försvagar den på flera olika sätt och vid fortsatt ljusbrist 

kan det så småningom leda till döden. Vid ljusbrist prioriterar växten nämligen 

skottbildningen framför rotsystemet, motståndskraften, blomningsförmågan, energilagren 

och mykorrhizatillväxten (Ericsson, 2007-2008 s.12, s.23). Det är just dessa processer som 

sker i växten vid s.k. blekning. Blekning har förekommit sedan 1800-talet och utförs så för att 

grönsaker ska bli mjälla till smak och konsistens. Som exempel kan sparris och rabarber 

nämnas, vilka båda två för övrigt är örtartade perenner, härdiga i zon 5 (Hansson, M., 

Hansson, B., 2002, s.160).  

Näringstillgångens påverkan på växters smak och kvalitet 

Rätt mängd näring gör växten mer motståndskraftig mot skadeangrepp, köldskador och 

sjukdomar (Sandström, 2009, s.32). Växters kvalitet och näringsvärde påverkas även av 

näringstillförseln (Ericsson, T., 2007-2008, s.24). I ett naturligt ekosystem tillförs näring 

huvudsakligen genom två processer; mineralisering och vittring. Vittring sker då markens 

ursprungsmaterial bryts ned och därmed blir tillgängligt att tas upp av växters rötter. Denna 

process bidrar endast med ca 10 % av det årliga näringsupptaget och frigör heller inget kväve 

varför den andra processen, mineralisering, är desto viktigare för växters näringsupptag. 

Mineralisering sker då organiskt material bryts ned av markens mikroorganismer och denna 

mineraliseringsprocess styrs av mikroorganismernas aktivitet i marken. Mikroorganismernas 

aktivitetsnivå styrs i sin tur av säsongens skiftande temperatur, den ökar med stigande 

temperatur och minskar i och med en fallande temperatur (Ibid, s.25). Ericsson anser därför 

av denna anledning att det är viktigt att gödsla med naturens skiftningar och växlingar som 

förebild för att på så vis kunna tillmötesgå växternas behov, detta sker naturligt i en 

skogsträdgård. Han anser att gödsling är mest gynnsamt om det sker ofta och i små givor 

under vegeteringsperioden eftersom det är då mikroorganismerna i marken är som mest 

aktiva (Ibid).  

Kväve (N) styr växternas tillväxt. Brist på kväve i jorden ger dålig tillväxt vilket resulterar i 

bleka sedan gula blad vilket först syns på de gamla bladen. Kvävebrist kan uppstå då bark 

läggs runt buskar eller då halm läggs runt jordgubbar eftersom nedbrytningen av halm stjäl 

kväve av växten. Ett kväveöverskott resulterar istället i dålig blom- och fruktsättning. Ett 

överskott ger även en onormalt snabb tillväxt med stora, lösa celler som följd vilket ger en 
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försämrad smak hos växten (Sandström, 2009, s.33). Generellt ökar proteininnehållet i och 

med växtens upptag av kväve. Genom att begränsa kvävetillgången en aning har växten 

möjlighet att tillverka antioxidanter och vitaminer av det socker som blir över i och med 

fotosyntesen, detta påverkar växtens smak positivt (Ericsson, T., 2007-2008, s.24). 

Fosfor (P) finns bundet i organiskt material i jorden. Genom nedbrytning av denna blir fosfor 

tillgängligt för växten. Fosfor påverkar växters rottillväxt, blomning, fruktsättning och 

mognad.  Brist på fosfor syns först på gamla blad genom att växtens blad blir mörkt gröna 

och lilaaktiga i färgen. Avstannad eller oregelbunden tillväxt med försämrad eller avstannat 

näringsupptag sker vid fosforbrist och även växtens frosttålighet försämras. 

Mykorrhizabildning störs av fosforöverskott. Då mykorrhiza gynnar upptag av spårämnen 

kan ett överskott av fosfor indirekt störa upptaget av dessa (Sandström, 2009, s.34). En 

ökning av tillgången på spårämnen i jorden, alltså vid god mykorrhizabildning, ökar i sin tur 

nästan alltid vitaminkoncentrationerna, vilket stärker växtens skydd mot sjukdomsorsakande 

organismer. En god mykorrhizabildning gynnar även rottillväxten som i sin tur gynnar 

näringsupptaget i växten (Lundegårdh, B., Mårtensson, A. 2003, s.9). 

Kalium (K) påverkar växtens blombildning och fruktsättning. Smak och hållbarhet påverkas 

negativt vid brist av kalium, så även invintringsförmågan. Växten utvecklar, vid brist på 

kalium, veka skott och får gulnande partier vid bladnerverna och vid bladkanterna.  Äldre 

blad drabbas först då kalium prioriteras till de nya bladen. Ett överskott av kalium leder 

däremot till att upptag av andra ämnen hämmas (Sandström, 2009, s.34).  

 

Intervjuer;  ätbara perenner  

Tre personer med kunskap om ätbara perenner och skogsträdgårdsodling intervjuades. Se 

bilaga 2 för intervjufrågor.  

Philipp Weiss2 började anlägga sin skogsträdgård med perenna växter för fyra år sedan i 

Stjärnsund, på gränsen mellan zon 4 och 5.  Han kan konstatera både fördelar och nackdelar 

med ätbara perenner jämfört med annuell odling. En tidig skörd, redan efter snösmältningen 

gör att odlingssäsongen tidigareläggs, bl.a. är trädgårdssyra Rumex acetosa, smultronblad 

Fragaria vesca och myskmalva Malva moschata några av de första perenner Weiss kan 
                                                           
2
 Philip Weiss, ätbar perennodlare i Stjärnsund, mailintervju den 13 november 2012 
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skörda. Väl etablerade upplever Weiss att han inte behöver göra speciellt mycket med 

odlingen, perennerna sköter sig på egen hand, något han anser vara den främsta fördelen 

jämfört med annuell odling. Att den perenna odlingen inte behöver grävas om resulterar i 

att jorden verkar friskare och mer levande än vid annuell odling, vilket han ser som två 

fördelar- frisk jord och färre arbetsinsatser. Philipp Weiss har även uppmärksammat vad han 

anser vara en nackdel gällande perenners smak. Senare på säsongen tenderar många 

perenner att bli smakmässigt tråkiga. Undantag från detta är olika syror Oxalis, kärleksört 

Sedum, och lungrot, även kallad gode kung Henry Chenopodium bonus- henricus, vars smak 

fungerar väldigt bra hela säsongen. Weiss betraktar perennodling som ett komplement till 

de vanliga, ettåriga grönsakerna. 

 

Esbjörn Wandt3 anser att den stora fördelen med ätbara perenner är den mångfald av ätliga 

växter som kan skördas under en stor del av året. De perenna växterna har ofta många 

nyttiga ämnen i form av vitaminer, mineraler och antioxidanter och han anser att det finns 

all anledning att tro att det är speciellt bra att äta en blandning av många olika slags växter. 

Genom samplantering och kontinuerlig skörd av de olika växterna i polykulturen kan man få 

en stor skörd under säsongen. Wandt menar också att många av de perenna växterna är 

goda, även om en del gör sig bäst i inte alltför stora mängder. Han ser inga nackdelar utöver 

att han ser ätbara perenner som ett komplement till de ettåriga grönsakerna.  

 

Anders Kjellsson4 har inte odlat i zon 5, utan i zon 4 men han upplever inte några märkbara 

skillnader mellan zon 1 och zon 4 rent odlingsmässigt. Generellt, säger Kjellsson, att det finns 

en fördel med perenna kontra ettåriga ätbara växter under odling med kort växtsäsong. De 

flesta perenner har sin främsta skördetid tidig vår och påverkas inte av en kort 

odlingssäsong.  

  

                                                           
3
 Esbjörn Wandt, bl.a. lärare i permakultur, skogsträdgårdsodling och grundare av skogsträdgården på Holma, 

mailintervju den 9 november 2012. 
4
 Anders Kjellsson, landskapsarkitekt och författare till boken Skörda nya smaker(2012), driver en plantskola, 

inriktad på ätbara växter, mailintervju 12 november 2012. 
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Summering av arbetets tre aspekter gällande fenomenet 

ätbara perenner 

– Fördelar och nackdelar har identifierats gällande ätbara perenner i 

förhållande till ätbara annueller 

 

 Perenner i allmänhet har en långsam etablering, vilket innebär en nackdel jämfört 

med den årliga skörd annueller ger. 

 Väl etablerade perenner har låga krav på skötsel. 

 Perenner innehar ett högre näringsinnehåll jämfört med förädlade annuella 

släktingar. 

 Perenner behöver föryngras, som regel vart femte år, detta kan innebära avbrott i 

skörd på grund av nyetablering. 

 Då perenner gynnas av en orörd jord bör de inte samplanteras med annuella grödor 

som kräver årlig, roterande växtföljd och markbearbetning. Detta kan innebära en 

nackdel om utrymmet för odling är begränsat.  

 Många perenner kan skördas mycket tidigt på våren och förlänger skördesäsongen 

samt fyller tomrummet innan de första annuellerna kan skördas. 

 Som mest skördebara fram till och med försommaren, därefter tenderar perennerna 

att bli sträva och träiga i smaken. 

 Skörd sker i små mängder, det gäller att plocka lite av mycket, vilket innebär ett 

tidsödande skördemoment jämfört med skörd av annuella grödor. 

 Perenner främjar ett varierat kostintag. 

 Många perenner tål skugga, en egenskap som gör att det ätbara odlingsutrymmet 

expanderar till skuggiga hörn jämfört med ettåriga, oftast solälskande grödor. 

 Mängden bundet kol i marken ökar vid odling av ätbara perenner jämfört med odling 

av ätbara annueller.  
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– Faktorer, vilka är gynnsamma för ätbara perenner har identifierats inom det 

odlingssystem som används inom s.k. skogsträdgårdsodling.  

 

 Skogsträdgården, med sina olika växtskikt, har ofta lite skuggigare växtplatser att 

erbjuda, något som passar perenner men inte annueller.  

 Då mykorrhizabildningen i marken gynnas främjas näringsupptaget i växter ytterligare 

i växten. Perenner behöver ingen årlig markbearbetning och i samband med ett 

skogsträdgårdsystem gynnas näringsupptaget ytterligare tack vare principen om ett 

självskötande system. 

 Att samodla perenner i polykulturer kräver växtkännedom och planering för att få ett 

önskat skötselextensivt resultat.  

 Skogsträdgårdens självskötande system stämmer överens med principen om att 

gödsla med naturen som förebild. Detta ger i sig en jämn vatten- och näringstillförsel 

under hela vegetationsperioden vilket gynnar växterna som inte riskerar att utsättas 

för stress i lika stor utsträckning. 

 

 

– Klimatets inverkan på ätbara perenner i odlingszon 5 kontra lägre 

odlingszoner  

 

 Temperaturen i norr, vilken är lägre och jämnare, är optimal för en hög fotosyntes. 

Detta innebär att perennerna vid god näringstillgång kan tillgodogöra sig mer näring 

jämfört med i varmare odlingszoner.  

 Perenner får rikligare blomning, längre blomningstid och högre tillväxt är också en 

följd av den relativt låga och jämna temperaturen i odlingszon 5.  

 Eftersom växterna tillväxer snabbare i norr som följd av den gynnsamma 

fotosyntestemperaturen blir växterna mjällare och sprödare i konsistensen. 

 Senblommande perenner kan ha svårt att hinna gå i blom i odlingszon 5 vilket innebär 

utebliven skörd ifall blomman utgör den ätbara delen. 
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 Den komprimerade säsongen innebär en komprimerad blomningstid för perenner 

som ger upphov till smakkombinationer som inte förekommer i södra Sverige. 

 Snötäcket i odlingszon 5 innebär skydd mot vårsol som annars kan locka till 

vegetering innan växten kan tillgodogöra sig vatten och näring ur den frusna marken. 

 Aggressiva ogräs i södra delarna av Sverige uppträder i odlingszon 5 istället som 

frodiga perenner.   

 Det nordliga klimatet gör växterna extra aromatiska och därmed extra sträva, bittra 

och beska i smaken.  

 Många perenner har sin främsta skördetid tidig vår och påverkas därmed inte av den 

korta odlingssäsongen i zon 5. 

 Färre skadedjur trivs och överlever i norra Sverige vilket gynnar ätliga perenner, 

människan behöver inte dela föda med sniglar och andra skadedjur. 
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Diskussion 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka fenomenet ätbara perenner. En aspekt 

var att jämföra ätbara perenner med ätbara annueller och identifiera några eventuella 

vinster med detta. Jag ville se om det exempelvis gick att identifiera några skillnader i 

näringsinnehåll. Den andra aspekten var ätbara perenner kontra det odlingssystem som 

används i s.k. skogsträdgårdsodling. Jag ville utreda vilka möjligheter detta system kan bära 

med sig som kan gynna perenner men inte annueller. Aspekten ätbara perenner i odlingszon 

5 kontra lägre odlingszoner undersöktes också. Jag ville undersöka om klimatet i odlingszon 

5 exempelvis kan gynna kvalitet och smak hos ätbara perenner på något sätt.  

Perennernas övervintrande rotsystem genererar ett försprång på vårkanten och ger därmed 

en tidigare skörd gentemot annueller. Enligt Weiss kan de första perennerna skördas redan 

efter snösmältningen. Det permanenta rotsystemet innebär även att perenner innehar ett 

högre näringsinnehåll jämfört med annueller, enligt mig är detta ett starkt motiv till en i 

framtiden mer utbredd odling av ätbara perenner. Varför endast odla ettårig spenat när den 

fleråriga lungroten, som äts på samma sätt som spenat, både innehåller högre näringsvärden 

och även ”startar” tidigare på våren? I och med perenners långsamma etablering låter dock 

första skörden vänta på sig flera år något som givetvis är frustrerande och god planering 

krävs därmed för att perennerna smidigt ska kunna infogas i någons dagliga kost. Detta kan 

upplevas som en nackdel om det jämförs med annueller som ger riklig avkastning varje år 

men samtidigt måste man komma ihåg att betydligt mer arbete krävs för att annuellerna ska 

kunna ge denna skörd varje år. Väl etablerade är perenner betydligt mindre skötselkrävande, 

inte minst om odlingsmetoder som används inom skogsträdgårdsodling tillämpas. Jordens 

struktur, dess närings- och vattenhållande förmåga gynnas i så fall av att den ostört får 

bearbetas av mikrober, daggmaskar och mykorrhiza. Detta är i harmoni med 

skogsträdgårdsodlingens metoder men inte med konventionell annuell odling där harvning 

och jordbearbetning årligen förekommer. Denna skillnad i skötselkrav innebär att perenner 

och annueller inte gynnas av att samplanteras, i alla fall inte om det ska gynna perennernas 

rotsystem, och dess rika upptag av näring genom mykorrhiza, vilken i så fall störs på grund av 

annuellernas krav på årlig jordbearbetning. Att inte kunna samplantera ätbara perenner och 
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ätbara annueller kan i en hemträdgård, där odlingsytan ofta kan vara begränsad, innebära 

svårigheter. En fördel då är att många perenner är skuggtåliga vilket är ovanligt för ätbara 

annueller, något som är gynnsamt för de båda är att ätbara perenner inte alltid konkurrerar 

om samma odlingsyta som ätbara annueller. 

Ytterligare en vinst kan identifieras när perenner kontra annueller jämförs. Mängden kol som 

är bundet i marken är högre i en perenn odling jämfört med i en annuell. Detta innebär 

mindre koldioxidutsläpp och bidrar på så vis till en mer hållbar livsmiljö vilket givetvis bör ses 

som en betydande vinst sett i ett större sammanhang. 

Sammantaget verkar åsikterna angående ätbara perenner kontra annuella grödor inte gå isär 

nämnvärt hos de tre personer som intervjuats i ämnet. Wandt anser att perenner kan 

skördas under en stor del av året medan Weiss anser att smaken försämras senare på 

säsongen. Jag tror att Weiss med detta menar att späda blad av perenner kan skördas flera 

gånger under säsongen eftersom skörden stimulerar ny skottbildning.  Kjellsson anser att 

perenna, ätbara växter har en fördel gentemot annuella ätbara växter under odling med kort 

växtsäsong. Detta eftersom de flesta perenner har sin främsta skördetid under tidig vår 

vilket gör att perennerna inte påverkas av den korta säsongen. Kjellsson nämner 

trädgårdssyra som en ätbar perenn med högt matvärde och Weiss framhåller också 

syrornas, Oxalis, smak som en av dem som håller hela säsongen. Weiss och Wandt är 

överens om att örtartade, ätbara perenner dock är ett komplement till ettåriga grödor. Är 

intentionen den att örtartade, ätbara perenner ska utgöra en stapelvara och ska mätta 

magar helt på egen hand utan annueller kommer besvikelse alltså att uppstå. Ätbara 

örtartade, perenner bör i dagsläget betraktas en möjlighet till en mer varierad kost samt som 

ett komplement till de traditionella, annuella grödorna, speciellt på våren.  

Perenners starka eller bittra smaker, vilka kan upplevas som otäcka, kan förstärkas i och med 

den intensiva tillväxten i odlingszon 5 såvida inte en balanserad tillgång på vatten och näring 

finns. Jag tänker att denna intensiva tillväxt måste rent teoretiskt betyda att växten därmed 

kräver mer vattentillgång. Vad som händer när en växt inte har en balanserad tillgång till 

vatten och näring utan utsätts för oxidativ stress är att risken blir stor att smaken förändras. 

Som exempel kan nämnas sallat, vilken utvecklar en besk smak om den utsätts för ojämn 

bevattning och i och med det utsätts för perioder av torka. Skogsträdgårdens självskötande 
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system innebär i längre utsträckning att växterna i systemet får en jämn vatten- och 

näringstillförsel under hela vegetationsperioden vilket gynnar växterna som på så vis inte 

riskerar att utsättas för stress i lika stor omfattning som i en konventionell odling. Går det 

därmed att säga att ett fungerande skogsträdgårdsodlingssystem kan gynna ätbara 

perenners smak i odlingszon 5?  

En vedertagen metod annars, gällande förbättring av smak på perenna grödor som sparris 

och rabarber, är blekning. Tanken att blekning även skulle kunna förbättra smaken på andra 

perenner känns inte orimlig. Genom att titta på hur sparris bleks kan kanske en redan 

fungerande metod appliceras. Kanske kan solkrävande växter utveckla en mildare smak i och 

med sämre ljustillgång, eller innebär endast den ogynnsamma ståndorten en försvagad 

motståndskraft vilken gör växten mer mottaglig för sjukdomar och angrepp av olika slag? 

Kan möjligtvis blekning redan förekommer naturligt i en skogsträdgård? Skogsträdgården, 

som med sina många nivåer skapar naturlig skugga för de lägre växtskikten borde kunna 

liknas vid blekning, åtminstone under senare delen på odlingssäsongen då de högre 

växtskiktens bladmassa utvecklats. En förutsättning är givetvis att det är solälskande 

perenner som placeras i denna naturliga skugga då skuggtåliga perenners växtsätt torde vara 

oförändrat i just skugga. Blekning kan på så vis förlänga skördesäsongen för ätbara perenner 

som annars tenderar att senare på säsongen bli sträva och träiga i smak och konsistens. Att 

tillämpa blekning på ätbara perenner borde emellertid inverka negativt på dess avkastning 

då metoden innefattar utestängning av solljus som behövs för en fungerande fotosyntes, 

processen som är avgörande för tillväxt. En annan automatisk nackdel vid blekning är att 

metoden innebär att växten inte blir lika näringsrik då utestängd fotosyntes betyder att inget 

klorofyll kan bildas. Om aspekten smak anses vara mer viktig än avkastningen så kan 

blekning av perenner möjligen vara något att fördjupa sig i. Det gäller dock att inte bleka 

under en alltför lång tid då hela växtens system försvagas i och med denna behandling. Hur 

hanteras detta i ett självskötande system såsom en skogsträdgård? 

Perennernas ätbarhet påverkas både positivt och negativt av klimatet i zon 5. De många 

soltimmarna sommartid ger en intensivare tillväxt och en längre och rikare blomningstid 

jämfört med i södra Sverige, vilket jag tycker borde innebära en högre avkastning. Den 

intensiva tillväxten med rikare och längre blomningstid i kombination med den 

komprimerade odlingssäsongen resulterar i att perennernas blomningsperioder överlappar 



25 
 

varandra- och perennerna har därmed i större utsträckning möjligheten att mötas på 

tallriken. Detta tycker jag är en tydlig fördel i det avseendet att det innebär en möjlighet att 

kombinera nya smaker jämfört med i varmare odlingszoner där säsongen är längre och 

blomningstiderna är åtskilda på ett annat sätt. Dock kan blomningen på sena arter utebli, 

vilket kan ses som en nackdel om just blomman är den ätbara delen. Detta brukar dock inte 

vara ett problem då en sådan art ofta inte ses som härdig i odlingszon 5. En fördel, som 

förvisso tjänar som nackdel då den förkortar odlingssäsongen med flera månader, är att det 

kalla klimatet resulterar i en minskad förekomst av skadedjur, något som tydligt borde ses 

som gynnsamt för ätbarheten hos perennerna. 

Ätbara perenner är som mest skördebara fram till och med försommaren, därefter tenderar 

perennerna att bli sträva och träiga i smaken, detta är dock inte specifikt för endast kallt 

klimat, men kanske kan den jämnare och lägre temperaturen i odlingszon 5, vilken är 

optimal för en hög fotosyntes, påskynda växtens utvecklande av strävhet och smak? Att de 

flesta perenner är som mest skördebara under våren hindrar inte heller vedertagna 

perenner såsom sparris och rabarber från att betraktas som de vårprimörer de är. 

Personligen tycker jag inte att skördesäsongen, vilken koncentreras till våren för många av 

de ätbara perennerna, inte enbart behöver betraktas som en nackdel. Denna skördeperiod 

kan även betraktas som en tidigareläggning av den annars korta odlingssäsongen i 

odlingszon 5 och fyller så ut det tomrum fram till de tidigaste annuella grödorna är 

skördemogna.  

Summering av diskussionen 

Flera vinster med ätbara perenner jämfört med ätbara annueller har identifierats. En mycket 

tidig skörd, vilken är mer näringsrik än den för motsvarande ätbara annueller, erhålls vid 

odling av ätbara perenner. Perenner har lägre krav på skötsel och binder en större mängd 

kol i marken än i en annuell odling, sett i ett större sammanhang är detta en betydande 

fördel. Många perenner är mer skuggtåliga vilket gör att de inte konkurrerar om samma 

odlingsyta, då annueller oftast är solkrävande.   

Metoder som tillämpas i en skogsträdgård gynnar i huvudsak perenna växter då de olika 

växtskikten betyder en något skuggigare växtplats. Skogsträdgårdsodling med principen om 
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ett självskötande system gynnar även perennernas rotsystem och främjar därmed 

näringsupptaget vilket leder till friskare, mer motståndskraftiga samt mer näringsrika växter. 

Skogsträdgårdens växtskikt i olika nivåer kan möjligen utgöra en naturlig miljö för blekning 

som därmed ger en mildare och smak på ofta beska eller bittra perenner. Dock finns en risk 

med detta eftersom hela växten försvagas vilket i sin tur kan försvaga hela 

skogsträdgårdsodlingens system.  

Den kallare odlingszonen 5 innebär en komprimerad, kortare odlingssäsong med rikligare 

blomning och intensivare tillväxt, något som gynnar ätbara perenners avkastning.  

Komprimeringen av säsongen innebär även att perenners blomningstider sammanförs och 

smakkombinationer som inte naturligt förekommer i södra Sverige uppstår här. I samband 

med en balanserad vatten- och näringstillgång kan odlingszon 5 även gynna de ätbara 

perennernas smak. Denna balans återfinns som regel i odlingsmetoder som tillämpas av 

skogsträdgårdsodling varför det rent teoretiskt bör innebära att smaken hos ätbara perenner 

i odlingszon 5 kan gynnas av att odlas enligt skogsträdgårdsodlingsmetoder.   

Metoddiskussion  

Några ord angående val av metod är på sin plats. Det kändes ändamålsenligt att utföra en 

litteraturstudie inom de olika aspekterna gällande fenomenet ätbara perenner. Intervjuerna, 

som utfördes via mail, hade kunnat bidra med mer information om de istället utförts via 

telefon. Det finns säkerligen mer information som på grund av valet av intervjumetod inte 

kommit fram, varför detta examensarbete bör betraktas som en första studie inom dessa 

aspekter.  
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Bilaga 1 Information om Den ätbara trädgården på Wij Trädgårdar i Ockelbo.  
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Bilaga 2  

Frågor ställda i mailintervjuer med Anders Kjellsson, Esbjörn Wandt samt Philipp Weiss.  

 

Fråga 1: 

Ser du några fördelar med odling av ätbara perenner i zon 5 i avseenden såsom smak,  

kvalitet och avkastning i förhållande till annuell odling? 

Fråga 2: 

Ser du några nackdelar med odling av ätbara perenner i zon 5 i avseenden såsom smak,  

kvalitet och avkastning i förhållande till annuell odling?  

Fråga 3: 

Har du några tips/förslag på perenner med hög avkastning och högt ätbarhetsvärde, 

vilka är härdiga i zon 5? 

Fråga 4: 

Vilka kvaliteter söker du personligen hos en ätbar perenn?  
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