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Sammanfattning 

I Sverige finns ett ökande behov av ekologiskt odlade äpplen. Att lägga om en befintlig 

konventionell äppelodling till ekologisk odling är kostsamt och tar tid vilket är en anledning 

till att de ekologiska odlingarna inte ökar i önskvärd takt. Att satsa på ekologisk äppelodling 

skulle därför kunna vara ett bra alternativ vid nyanläggning av en äppelodling i Norrland. Det 

Norrländska klimatet skiljer sig från södra Sveriges klimat främst genom en kortare 

vegetationsperiod, lägre värmesumma samt lägre vintertemperaturer. Dessa faktorer skapar 

problem, främst i form av köldskador, problem med pollinering och frukt som inte mognar i 

tid. För bättre förutsättningar gäller att välja en odlingsplats med bra lokalklimat samt att ett 

bra mikroklimat skapas. Odlingsjorden spelar en stor roll och olika jordmåner har olika för- 

och nackdelar. Utbudet av härdiga sorter och grundstammar är mindre för de nordligare 

zonerna. Att välja sorter med bra motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur är en 

avgörande faktor i ekologisk äppelodling då bekämpningsmöjligheterna är begränsade. I 

Norrland verkar angrepp av skadedjur och sjukdomar vara ett mindre problem än i södra 

Sverige vilket skapar bättre förutsättningar för just ekologisk äppelodling. Utbudet av härdiga 

sorter från Finland och Ryssland i kombination med att hitta de platser med bäst 

odlingsförutsättningar borde kunna göra kommersiell ekologisk äppelodling möjlig i zon 5-6. 
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1. Inledning  

Jag har valt att skriva min uppsats om ekologisk äppelodling i Norrland som i detta fall 

innebär odlingszon 5 och norrut. Det är en betydande klimatskillnad mellan norra och södra 

Sverige (SMHI 2012-11-24; Markinfo 2012-10-23; Markinfo, 2012-10-25) och många av de 

svenska sorterna är inte anpassade för det norrländska klimatet (Sandström 2009, s. 79) med 

kalla vintrar, kort odlingssäsong och låga temperaturer (SMHI 2012-11-24; Markinfo 2012-

10-23; Markinfo, 2012-10-25). I Finland har man ett helt annat utbud med många riktigt 

härdiga äppelsorter (Blomqvist 2010, s. 14). Skulle kommersiell ekologisk äppelodling i 

Norrland kunna vara möjligt genom att välja ut mer lämpade äppelsorter och ge dem de 

bästa odlingsförutsättningarna? Lokalodlad, miljövänligt producerad mat är något som 

efterfrågas mer och mer bland konsumenterna (Wretling Clairn 2010). Äpplen som 

transporteras till Sverige med lastbil från Frankrike sägs ha tre gånger så hög belastning på 

miljön som svenska äpplen (Näslund 2000, s. 9). Då de flesta äppelodlingar i Sverige är 

lokaliserade till Skåne (Ascard 2010) innebär detta att även svenska äpplen har en resa i 

lastbil på 100-200 mil för att nå olika delar av Norrland. Ekologiskt odlade äpplen i Norrland 

skulle innebära mindre miljöpåverkan från transporter och konsumenterna skulle få tillgång 

till lokalt odlad hälso- och miljövänlig frukt.  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Ekologisk äppelodling idag 

I Sverige finns en ökad efterfrågan på svensk ekologiskt odlad frukt. De senaste åren har de 

ekologiska fruktodlingarna i Sverige ökat men fortfarande utgör de endast ca 5 % av den 

totala produktionen. Att ställa om en konventionell odling till ekologisk är både dyrt och 

tidskrävande vilket kan vara en av anledningarna till att de ekologiska odlingarna inte ökar i 

den takt som skulle behövas för att täcka behoven (Ascard 2010). I ekologisk odling blir 

skördarna endast hälften så stora som i konventionell odling. Detta vägs dock upp av att 

priserna på ekologiskt odlade äpplen är högre. För att öka intäkterna kan förädling av frukten 

eller direktförsäljning till konsumenten vara alternativ. (Ascard 2010).  

1.2.2 Odlingssystem i kommersiell ekologisk äppelodling 

De flesta äppelodlingar som anläggs idag använder sig av ett intensivt odlingssystem. Med 

denna metod får ca 2600 träd plats per hektar. I södra Sverige blir skördarna ca 20 ton 

äpplen/hektar med denna metod. Skördarnas storlek minskar avsevärt högre upp i landet 

(Ascard 2010). I intensiva odlingar används så kallade knipträd. Dessa står planterade efter 
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ett uppbindningssystem med stolpar och stålvajer. Första grenvåningen har 5-6 kraftiga 

ramgrenar som vilar på de lägsta uppbindningstrådarna. På stammen ovanför första 

grenvåningen släpps endast korta fruktgrenar ut och alla skott som ej har blomknoppar i 

toppen klipps bort. Höjden på träden hålls mellan 2,5-3,5 meter beroende på bredden mellan 

raderna (Einarsson 2010). En extensiv fruktodling består av färre, större och mer friväxande 

träd. Nackdelarna med denna metod är att skördarna blir mindre med varierande kvalitet på 

frukten, dessutom tar det flera år innan träden ger skörd. Till fördelarna hör att en extensiv 

odling är mer lättskött (Ascard 2010). Jämförelser har visat att svagväxande träd i intensiv 

odling ger lika mycket frukt som starkväxande träd i extensiv odling. I den intensiva odlingen 

får sju gånger så många träd plats på samma yta vilket leder till mycket högre skördar/ha 

(Jordbruksverket 2012-10-19).  

1.2.3 Det Norrländska klimatet 

Sverige har trots sitt nordliga läge ett relativt milt klimat med stor maritim påverkan. 

Klimatet påverkas av de omgivande haven och tack vare Golfströmmen blåser varma vindar 

in från väst (Sveriges Nationalatlas 2012-10-23). Maritima områden har en lång växtsäsong 

med långa varma höstar, vilket påverkas mycket av att haven jämnar ut temperaturen 

(Tveito, Redalen, & Skaugen 2007).  

Norrland sträcker sig över ca 60 % av Sveriges yta. Detta gör att klimatet är mycket 

varierande och odlingsförutsättningarna skiljer sig en del i olika delar av Norrland (Mattsson 

2011). Ju längre norrut i landet, desto mer kontinentalt blir klimatet. Undantaget är de västra 

delarna av Jämtland och Lappland samt områdena närmast kusten som har en mer maritim 

påverkan. Sveriges Nationalatlas definierar kontinentalitet som summan av 

temperaturskillnaden mellan juli och januari samt mellan dag och natt i juni (Sveriges 

Nationalatlas 2012-10-23). Det kontinentala klimatet karaktäriseras av stora 

temperaturskillnader mellan sommar och vinter, med en kort men intensiv vegetationsperiod 

(Tveito, Redalen, & Skaugen 2007). Vintertemperaturen ligger i de flesta fall stadigt under 

nollstrecket ända fram tills det att vegetationsperioden startar (Ericsson 2009, s. 38).  

1.2.4 Äppelodling i Norrland 

De flesta äppelodlingar ligger idag i Skåne men det finns också en del odlingar i andra delar av 

södra och mellersta Sverige. I Norrland är kommersiell äppelodling näst intill obefintligt 

(Ascard 2010). I Jordbruksverkets broschyr ”Äppelsorter för ekologisk fruktodling” finns 15 

sorter rekommenderade, ingen av dessa är härdig till mer än zon 4 (Juhlin 2004a). Utbudet 
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av svenska äppelsorter för de nordligare zonerna är begränsat vilket gör det svårt att hitta 

tillräckligt härdiga sorter (Sandström 2009, s. 79).  

Det finns flera anledningar till varför äppelodling i Norrland skulle kunna vara positivt. Under 

större delen av vegetationsperioden är solen uppe nästan dygnet runt vilket ger en näst intill 

obegränsad tillgång på ljus (Mattsson 2011). Forskning har visat att halten av askorbinsyran, 

alltså vitamin C, ökar i äpplen som odlas under hög ljusintensitet och/eller långa ljusperioder. 

Låga temperaturer under utvecklingsperioden kan också bidra till högre halter av 

askorbinsyra (Olsson 1999). Det nordliga klimatet med kalla nätter bromsar 

ämnesomsättningen i frukten, detta gör att äpplena får en väl utvecklad arom (Näslund, 2000, 

s. 9). En norsk studie visade att sockerinnehållet, som har stor inverkan på smaken hos 

frukten, ökar ju fler soltimmar de får under säsongen (Tveito, Redalen, & Skaugen 2007).  

Skadedjur och sjukdomar är ett stort problem vid ekologisk odling. Angrepp av skadedjur är 

ett mindre problem i Norrland än i södra Sverige då färre arter trivs och överlever i det 

kalla klimatet. Samma sak gäller för en del svampsjukdomar som heller inte verkar trivas med 

de norrländska förutsättningarna (Mattsson 2011). Efterfrågan på närproducerade livsmedel 

ökar i Sverige. Konsumenterna vill köpa produkter från närområdet och värdesätter 

information som talar om vem som odlat produkterna. Dessutom uppskattas livsmedel som 

kommer från en miljövänlig, gärna småskalig produktion och det upplevs att dessa varor 

smakar bättre (Wretling Clairn 2010).   
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka de begränsande odlingsfaktorerna som kan komplicera 

möjligheterna att bedriva kommersiell ekologisk äppelodling i norra Sverige, från zon 5 och 

norrut. Arbetet kommer även att behandla de metoder som kan användas för att förbättra 

odlingsförutsättningarna för äppelodling i Norrland samt undersöka vilka sorter som passar 

för ekologisk odling i Norrland. 

1.4 Frågeställningar 

Vilka klimat- och odlingsfaktorer begränsar kommersiell ekologisk äppelodling i Norrland 

från zon 5 och norrut? 

Hur kan odlingsmetoder och sortval anpassas för kommersiell ekologisk äppelodling i 

Norrland från zon 5 och norrut? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast behandla de begränsande klimat- och odlingsfaktorer som är 

relevanta för Norrland, zon 5 och norrut. Andra begränsande faktorer som kan förekomma 

kommer inte att tas upp. Då arbetet inriktas mot ekologisk odling kommer endast 

odlingsmetoder godkända för detta att tas upp.  

1.6 Metod 

Arbetet har baserats på litteraturstudier. Information har samlats in från böcker, 

vetenskapliga artiklar, broschyrer och internetkällor. För att få svar på mer specifika frågor 

rörande de norrländska odlingsförutsättningarna, sortval och skadedjursangrepp har 

undersökningen kompletterats med intervjuer, telefonsamtal och mejlkontakt med personer 

verksamma inom/ med erfarenhet av ekologisk äppelodling och äppelodling i kallt klimat. 

Intervjuerna genomfördes med förberedda frågor, beroende på svar kunde oförberedda 

följdfrågor läggas till. Mejlkontakt med bl.a. personer verksamma inom trädgårdsforskning vid 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och pomologiska sällskapet ledde vidare till vilka 

personer som intervjuades. 

  



5 
 

2. Resultat 

2.1 Begränsande faktorer för kommersiell äppelodling i norr och förslag på 

lösningar  

Resultatet visar att de begränsande faktorerna är starkt kopplade till temperatur och längd 

på vegetationsperioden. Lösningar för att undkomma de begränsande faktorerna ligger 

främst i valet av växtplats, sortval, jordens egenskaper och beskärning.  

Tabell 1. Begränsande faktorer och odlingstekniska lösningar 

Begränsande faktorer Odlingstekniska lösningar 

Köldskador under vintern Lyckad invintring, lokal- och mikroklimat 

Misslyckad invintring Jordval, fukt, näring, beskärning 

Köldskador rötter Jordval, fukt, marktäckning, härdiga grundstammar 

Vårfrost Senblommande sorter, mikroklimat 

Skador av vårsolen Skydda stammarna 

Kylan hämmar pollineringen Senblommande sorter, välj rätt pollinerare 

Kylan hämmar fruktens tillväxt Senblommande sorter, mikroklimat, upphöjda bäddar 

Kort säsong med låga temperaturer Välj rätt lokalklimat, skapa gynnsamt mikroklimat, sorter med kort 

utvecklingstid och låga krav på värmesumma 

Källor: Barden & Neilsen 2003; Bengtsson & Gustafsson 2006; Blomqvist 2010; Ericsson 2009; 

Eriksson, Nilsson & Simonsson 2005; Jensen 2008; Khanizadeh 2007; Palmer, Privé & Tustin 2003; 

Palonen & Buszard 1997; Sandström 2009; Szewczuk & Gudarowska 2004; Tveito, Redalen & 

Skaugen 2007; Webster & Wertheim 2003. 

 

2.2 Köldskador som kan uppkomma under vintern 

Låga vintertemperaturer är en faktor som i stor grad påverkar hur långt norrut kommersiell 

äppelodling kan bedrivas (Palonen & Buszard 1997). I Norrland ligger områdena med lägst 

vintertemperaturer i norra inlandet där medeltemperaturen under januari, som är årets 

kallaste månad, ligger mellan 15-17 minusgrader. Ibland kan extrema temperaturer 

förekomma, främst i dalgångar och andra svackor i terrängen (Wastenson, Raab & Vedin 

1995). Rekordtemperaturerna varierar stort mellan de norrländska landskapen med -37,6 i 

Gästrikland i söder till -52,6 i Lappland längst i norr. Övriga landskap har 

rekordtemperaturer som ligger mellan -42 till -47,7 (SMHI 2012-11-24).  

Under riktigt kalla vintrar händer det att äppelträd dör till följd av låga vintertemperaturer. 

Den vanligaste skadan relaterad till sträng kyla är ”Black heart injury” som kan drabba 

äppelträd vid temperaturer av 35-40 minusgrader. Skadan drabbar xylemets vävnader genom 
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att tunnväggiga celler dör och kärlsträngar blockeras (Palonen & Buszard 1997). Xylemet blir 

genom oxidation brun- eller svartfärgat. Skadan i sig leder sällan till att trädet dör, däremot 

avtar trädets tillväxt och produktiviteten minskar. Trädet försvagas kraftigt vilket leder till att 

skadedjur och sjukdomar lättare får fäste vilka i sin tur orsakar skador som är svåra eller 

omöjliga att reparera. Skadans omfattning har stor betydelse, upp till 20-procentiga skador är 

oftast knappt märkbara medan skador som omfattar 50 % eller mer av xylemet i de flesta fall 

leder till att träden dör (Colorado State University 2012-10-25). En period av milt väder mitt 

i vintern följd av kallare temperaturer har visat sig vara skadligare för träden än mycket kalla 

men stabila temperaturer (Palmer, Privé & Tustin 2003, s. 220). Köldtåligheten varierar stort 

mellan olika sorter, en av de allra härdigaste sorterna ’Antonovka’ har visat sig tåla 46 

minusgrader utan skador på xylemet (Palonen & Buszard 1997).  

Tidig höstfrost som slår till innan träden invintrat helt kan orsaka infrysning av årsskott och 

knoppar (Palonen & Buszard 1997), detsamma gäller för träd som inte hinner invintra i tid 

(Ericsson 2009, s. 39). På fuktighetshållande jordar som torkar upp sent på våren kommer 

tillväxten igång sent och invintringen förskjuts (Sandström 2009, s. 29). I det norrländska 

inlandet kan de första frostnätterna på hösten inträffa redan i mitten på augusti. Undantaget 

är västra Jämtland som med sin maritima inverkan får första frosten i mitten på september. 

Längs kusten varierar första frostnatten från mitten på september i de norra delarna till 

början på oktober i de södra delarna (Markinfo 2012-11-13).   

2.3 Invintringsprocessen 

För att träden ska överleva de kalla vintrarna måste de hinna med invintringen innan kylan 

slår till, detta är en process som tar ca åtta veckor (Ericsson 2009, s. 37).  

Invintringsprocessen startar längst ut i skottspetsarna för att sedan röra sig ner i stammen 

och till sist ner i rötterna (Palonen & Buszard 1997). Årsskotten förvedas genom att cellulosa 

och lignin lagras in i stammarna. I cellmembranen ersätts mättade fettsyror med 

fleromättade. De fleromättade fettsyrorna håller cellmembranen mjuka vilket är ett måste då 

cellerna fryser och tinar till och från under vintern. Fryspunkten i växten sänks genom att 

näringsämnen i löven lagras in i stammar och rötter innan de fälls på hösten, dessutom 

fortsätter rötterna att ta upp näring ända fram till dess att marken fryser. Stärkelse som finns 

lagrad i växten omvandlas till socker som löser sig i vattnet i cellerna. Vatten som innehåller 

socker har en lägre fryspunkt än rent vatten. Detta i kombination med frostproteiner som 

bildas gör att växten klarar av vinterns låga temperaturer (Ericsson 2009, s. 38).  
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2.3.1 Odlingstekniska åtgärder för en lyckad invintring 

Härdighet är ett komplext fenomen och härdigheten hos en sort är ingen garanti för att de 

ska klara sig från köldskador. Trädens fysiska status liksom tillgång på näring och vatten har 

en stor inverkan. Tidpunkten för invintringen är en annan viktig faktor (Palonen & Buszard 

1997).  

2.3.2 Jordens fukthållande förmåga och näringsinnehåll 

Jordens näringsinnehåll och fukthållande förmåga har stor inverkan på om växterna hinner 

invintra i tid eller inte. Invintringsprocessen går fortare i en torrare och mer näringsfattig 

jord än i en blöt och allt för näringsrik. Nedbrytningen av organiskt material går fortare om 

tillgången på fukt är god, vilket ökar näringsinnehållet i jorden (Ericsson 2009, s. 39). Kväve i 

för stora givor eller sent på säsongen bidrar till att träden fortsätter att växa och invintringen 

kommer igång för sent (Barden & Neilsen 2003, s. 241). Tillförsel av kalium på hösten kan 

gynna invintringen. Kalium behövs för att fotosyntesen ska fungera bra vilket i sin tur leder 

till att sockerhalten i vävnaderna höjs (Ericsson 2009, s. 20). En högre sockerhalt sänker, som 

tidigare nämnts, fryspunkten i växten när det lagras in i stammen. Frukten behöver stora 

mängder kalium för att utvecklas bra, behovet blir därför större vid riklig fruktsättning (Juhlin 

2004b). En jordanalys är det säkraste sättet att avgöra om näringstillförseln sker i lagom dos. 

Ett annat sätt är att titta på skottillväxten, unga träd som inte börjat ge skörd bör ha en 

årstillväxt på 20-25 cm, på äldre träd bör tillväxten vara 10-15 cm varje år (Blomqvist 2010, s 

30). Den vegetativa tillväxten avtar när träden börjar bilda blomknoppar och bära frukt. 

Eftersom årsskotten då blir kortare avslutas också tillväxten tidigare, detta i sin tur leder till 

att de avmognar tidigare (Ericsson 2009, s. 39). 

Brist på vatten kan leda till för tidig invintring (Khanizadeh 2007), då löven inte hunnit 

producera tillräckligt mycket kolhydrater innan de fälls kan träden inte bygga upp samma 

skydd mot vinterkylan som när invintringen sker vid rätt tidpunkt (Palmer, Privé & Tustin 

2003, s. 224). I en torrare jord går nedbrytningen av organiskt material långsammare och den 

blir då också mer näringsfattig (Ericsson 2009, s. 39). Sandjordar och jordar med stora inslag 

av grus har en dålig vattenhållande förmåga vilket har visat sig kunna bidra till att svagväxande 

äppelträd drabbas av vinterskador till följd av för tidig invintring. Svagväxande äppelträd har 

ett grunt rotsystem och behöver vid odling i sandjord en bevattningsanordning så att 

rotsystemet inte torkar ut (Khanizadeh 2007). Jordar bestående av grus, sand och mo 

förekommer främst i Norrlands inland. För att förbättra den vattenhållande förmågan och 

öka näringsinnehållet är det viktigt att regelbundet jordförbättra med organiskt material 
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(Mattsson 2011). Vid ekologisk odling sker detta automatiskt då stallgödsel, gröngödsling och 

annat organiskt material är de enda tillåtna gödselmedeln. Att arbeta med jorden för att öka 

dess bördighet är en viktig del för att minska på onödig näringstillförsel (Jordbruksverket 

2012-10-22). 

En allt för blöt odlingsjord kan leda till att träden drabbas av frostskador till följd av att 

invintringen försenas (Sandström 2009, s. 29). På lerjordar som har en mycket hög 

vattenhållande förmåga kan upphöjda bäddar användas för att öka vinterhärdigheten. I en 

upphöjd odlingsbädd blir jorden varmare, dräneringen av överskottsvatten förbättras och luft 

kommer lättare in i jorden. Upphöjda bäddar kan förbättra förutsättningarna så pass mycket 

att mikroklimatet blir en växtzon lägre. (Blomqvist 2010, s. 43). I ett försök där äppelträd 

odlades i upphöjda bäddar och jorden täcktes med svart plast visade det sig att fler träd 

överlevde vintern än om de odlades på plan mark. Marktäckning i kombination med upphöjda 

bäddar bevarar fuktigheten och höjer temperaturen i jorden (Palonen & Buszard 1997).  

2.3.3 Beskärning 

Att beskära träden på rätt sätt och vid rätt tidpunkt har också inverkan på 

invintringsprocessen. I Norrland rekommenderas endast lätt beskärning för att inte påverka 

övervintringen på ett negativt sätt. Hård beskärning samt beskärning under vårvintern 

resulterar oftast i en stark tillväxt med mycket vattenskott under sommaren. De 

nyproducerade skotten fortsätter att växa långt in på hösten vilket leder till att trädet inte 

hinner invintra i tid. Detta kan avsevärt öka risken att trädet drabbas av frostskador 

(Blomqvist 2010, s. 30-31). Ofta rekommenderas beskärning till JAS-månaderna (juli, augusti, 

september) (Vollbrecht, Alm & Veltman 2006). Beskärning i juli kan dock resultera i att 

vilande knoppar börjar växa. De nya skotten hinner då inte avmogna i tid och risken för 

frostskador ökar (Ericsson 2009, s. 40). Beskärning i början av augusti minskar risken att 

träden skjuter vattenskott (Blomqvist 2010, s. 31). Blomqvist1 förklarar i en telefonintervju 

att det är av största vikt att beskära regelbundet, hellre lite varje år än att beskära hårdare 

vart annat, vart tredje år. Att ta bort unga skott innan de hinner förvedas, vilket sker i 

samband med invintringen, ökar chanserna att sårytan läker fort. Dessutom blir snittytan 

mindre vilket minskar risken för svampinfektioner. 

                                                             
1 VD vid Blomqvists Plantskola Lepplax, Finland som har ett stort utbud och en lång erfarenhet av härdiga 
äppelsorter. Telefonintervju 2012-10-31. 
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Enligt fruktodlingsrådgivare Per Juhlin 2  är behovet av hård beskärning inte lika stort i 

intensiva odlingssystem som i extensiva. Anledningen till detta är systemet med att binda ned 

grenarna vilket stimulerar träden till att producera blomknoppar. Svagväxande träd ger frukt 

tidigare än starkväxande träd vilket innebär att den vegetativa tillväxten avtar i ett tidigt 

skede.  

Bra lokal – och mikroklimat kan minska riskerna för vinterskador (Khanizadeh 2007). (Se 

mer under avsnittet ”Bra lokal- och mikroklimat ökar chanserna att lyckas med odlingen”.) 

2.4 Rötternas känslighet för kyla 

Rotsystemet är den del av trädet som är känsligast för kyla och även de härdigaste 

grundstammarna fryser om jordtemperaturen går under 18 minusgrader. Att grundstammen 

dör till följd av låga vintertemperaturer förekommer oftare än att ympen dör. Skador på 

rötterna uppstår i de flesta fall i det övre jordskiktet medan rötterna i lägre jordskikt klarar 

sig oskadda. Även om en större del av rotmassan fryser bort kan trädet reparera sig så länge 

kronan är oskadd. Skördarna kan däremot bli mycket små under flera år även om bara en 

liten del av rotmassan skadas (Palmer, Privé & Tustin 2003, s. 218). Jorden och 

markförhållandena har stor inverkan på hur odlingen kommer att lyckas (Tveito, Redalen, & 

Skaugen 2007).  

2.4.1 Tjäle kan leda till rotskador  

När lufttemperaturen går under noll grader och tränger ner i marklagret fryser vattnet i 

marken och tjäle uppstår. Beroende på köldperiodens längd samt snötäckets tjocklek o går 

tjälen olika djupt, från någon decimeter till betydligt djupare nivåer (SMHI 2012-10-28). 

Vattnet i jorden sväller ca 10 % när det fryser, på jordar med hög vattenhållande förmåga är 

då risken stor att tjällyftning uppstår (Eriksson, Nilsson & Simonsson 2005, s. 173). Stora 

delar av norrlandskusten (Sandström 2009, s. 29) samt Norrlands älvdalar och slättland 

(Bengtsson & Gustafsson 2006, s. 20) består av mo- och mjälajordar. Dessa jordar har en 

god förmåga att hålla vatten och har en hög kapacitet för att transportera vatten kapillärt 

(Sandström 2009, s. 29-30). I sådana jordar kan det uppstå stora tjällyftningar då det tjälade 

jordlagret drar upp vatten från grundvattnet vilket ökar iskristallernas volym. Iskristallerna i 

det övre jordlagret kan då bilda större islager som trycker upp växterna, detta fenomen 

kallas för uppfrysning och kan orsaka stora skador på rötterna. För att förhindra uppfrysning 

                                                             
2 Fruktodlingsrådgivare vid Juhlins Fruktodlingsrådgivning, Kristianstad. Telefonintervju 2012-11-12. 
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är det viktigt att jorden är väldränerad och har en bra aggregatstruktur (Eriksson, Nilsson & 

Simonsson 2005, s. 174).  

2.4.2 Faktorer som minskar risken för tjälskador 

Många olika faktorer, så som jordart, jordens struktur och vattenhalt, dränering, 

grundvattennivå, temperatur och snötäcke, spelar in på hur djupt tjälen går (Eriksson, 

Nilsson & Simonsson 2005, s. 173). En torr jord riskerar djupare tjäle än en fuktig jord. 

Sandjordar är exempel på torra jordar som tidigt på hösten kyls ner och fryser (Bengtsson & 

Gustafsson 2006, s. 19-20). Detta beror på sandjordarnas låga värmekapacitet till följd av det 

låga fuktinnehållet. Vatten har en hög värmekapacitet vilket betyder att jordar som har en 

hög vattenkapacitet i de flesta fall har hög värmekapacitet (Eriksson, Nilsson & Simonsson 

2005, s. 182). Jordar med hög vattenkapacitet kan dock vara kalla på hösten men då beror 

det oftast på en hög värmekonduktivitet (Palmer, Privé & Tustin 2003, s. 224). 

Värmekonduktivitet är ett mått på hur jorden leder värme (Eriksson, Nilsson & Simonsson 

2005, s. 181). För att undvika frostskador bör odlingsjorden ha en låg värmekonduktivitet 

och hög värmekapacitet (Palmer, Privé & Tustin 2003, s. 224).  

Marktäckning med någon form av organiskt material hindrar att tjälen tränger ner på djupet 

(Bengtsson & Gustafsson 2006, 19-20). Norra Sverige får oftast ett rejält snötäcke under 

vintern vilket isolerar marken och hindrar tjälen från att tränga ned på djupet (Sandström 

2009, s. 19), vilket hjälper till att förhindra uppfrysning. Kommer snön tidigt och bildar ett 

tjockt lager kan marken under i stort sett förbli tjälfri under vintern (Eriksson, Nilsson & 

Simonsson 2005, s. 174). Att täcka marken med organiskt material kan hjälpa till att skydda 

marken från tjäle om snön kommer sent. Marktäckningen bör tas undan tidigt på våren så att 

solens strålar ej hindras från att värma upp jorden (Bengtsson & Gustafsson 2006, 19-20). 

2.5 Härdiga grundstammar minskar risken för köldskador 

En av de mest avgörande faktorerna för att undvika köldskador på träden är valet av riktigt 

härdiga grundstammar. I flera Östeuropeiska länder och i Kanada jobbar 

förädlingsstationerna med att få fram grundstammar som framförallt har bra härdighet. I 

förädlingsarbetet med att få fram svagväxande, härdiga grundstammar har bland annat den 

ryska köldtåliga äppelsorten ’Antonovka’ och den svenska grundstammen A2 korsats med 

svagväxande grundstammar som M9 och M8 (Webster & Wertheim 2003, s. 99). 
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Det finns ett flertal härdiga grundstammar från Ryssland, Polen, Kanada och Sverige. Några 

som finns tillgängliga i Sverige är:  

Antonovka är en fröförökad grundstam. En av de stora fördelarna med fröförökade 

grundstammar är att de oftast är fria från virussjukdomar då frön i de flesta fall inte sprider 

virus vidare. Antonovka är en mycket härdig grundstam med en medelstark tillväxt, en av de 

bästa grundstammarna vid odling av äpplen i kallare klimat och är vanlig i både Finland och 

Kanada. Nackdelen är att det tar många år innan träden börjar sätta frukt (Blomqvist 2010, s. 

20). I samtal med Leif Blomqvist anser han att Antonovka är den enda grundstammen som 

kan rekommenderas för äppelodling i zon 7 och att i extensiva odlingar bör Antonovka 

användas även i zon 6. 

A2 är den mest använda starkväxande grundstammen i Sverige. Den har bra härdighet och 

storleken på träden blir ca 80 % av ett träd som är ympat på Antonovka (Blomqvist 2010, s. 

20) Rotsystemet är kraftigt och trädet får en lång livslängd. Rekommenderas som kronträd i 

Norrland (Svensson 2003, s. 26). Blomqvist rekommenderar denna grundstam för extensiva 

odlingar i zon 5 där den bör vara tillräckligt härdig. Fördelen med A2 jämfört med 

Antonovka är att den sätter frukt tidigare. 

B118 härstammar från Ryssland. Har ett väl utvecklat rotsystem och tål en del torka. 

Storleken blir ca 60 % av Antonovka och har en livslängd på 20-30 år (Svensson 2003, s. 27).  

Resistent mot päronpest (Webster & Wertheim 2003, s. 116). Enligt Leif Blomqvist har 

provodling av B118 i Ryssland gett indikationer på att den kan vara lika härdig som 

Antonovka. Detta är dock något som skulle behöva undersökas mer men Blomqvist kan ändå 

rekommendera den för odling i zon 6. I tidigare tester av B 118 har den klassificerats som 

medelhärdig och anses mindre härdig än både Antonovka och B9 (Palmer, Privé & Tustin 

2003, s. 222). 

B9 är en svagväxande grundstam och storleken på träden blir endast ca 30% av ett träd 

ympad på en starkväxande grundstam. Den ger tidigt skörd och anses av många vara den 

härdigaste av de svagväxande grundstammarna.  Nackdelen med träd ympade på B9 är det 

lilla rotsystemet som ger trädet en svag förankring och behöver stödjas hela livet. Extra 

bevattning är nödvändig då rotsystemet på egen hand inte klarar av att försörja trädet med 

vatten. (Blomqvist 2010, s. 21) En av fördelarna med att använda sig av B9 i kallare klimat är 

att träden kommer igång tidigare på våren än träd ympade på andra grundstammar eftersom 
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de bryter vintervilan vid låga jordtemperaturer. Detta i sin tur leder till tidigare fruktmognad 

och invintring (Sandström 2009, s. 84). 

B 491 är en svagväxande grundstam med bra härdighet som ger höga skördar (Webster & 

Wertheim 2003, s. 104). Enligt Ronald Karlsson3 är B 491 något mer starkväxande än B9 och 

har ett större, mer utvecklat rotsystem. Den ger också något högre skördar än B9. Kommer 

liksom B9 igång tidigt på våren. Har fungerat bra i odling utanför Piteå zon 5-6.    

Svagväxande grundstammar har visat sig mindre tåliga mot vinterkyla än starkväxande. Att 

täcka marken med något isolerande material under vintrar med lite snö kan öka chanserna 

att de överlever vinterkylan (Khanizade 2007). Grundstammarnas förmåga att återhämta sig 

efter köldskador varierar och är inte kopplat till dess härdighet. B 118 är en av de 

grundstammar som visat sig ha bäst återhämtningsförmåga när rotsystemet skadats (Palmer, 

Privé & Tustin 2003, s. 222). 

2.6 Vårfrost   

När vintervilan är bruten är äppelträdens blommor mycket känsliga för frost . Även riktigt 

vinterhärdiga sorter riskerar svåra skador av vårfrosten, särskilt i maritima klimat där 

vårtemperaturerna kan vara ostadiga. Risken för att knopparna tar skada av vårfrost ökar allt 

eftersom de utvecklas (Palonen & Buszard 1997). Vid riktigt låga temperaturer finns risken 

att blommorna dör, vid lättare frost kan delar av fruktämnena skadas vilket resulterar i 

missbildade, sneda frukter (Palmer, Privé & Tustin 2003, s. 225). Frost i samband med 

knoppsprickningen kan orsaka korkrost på frukterna. Skadorna yttrar sig olika beroende på 

när i knoppens utveckling frosten inträffar. Frukterna får förkorkade partier i skalet som kan 

uppstå som ett bälte mitt över frukten, som strimmor från flugan till skafthålet eller som ett 

fält runt flugan. När frukten sväller brister det förkorkade skalet. Korkrost kan också orsakas 

av äpplebladgallkvalstret och behöver alltså inte alltid bero på frostskador (Pettersson & 

Åkesson 1998, s. 231 & 234). 

De sista vårfrosterna brukar inträffa runt den 15:e maj i södra delarna av Norrland och längs 

kusterna i de norra delarna samt området runt Storsjön i Jämtland. I norra Norrlands inland 

infaller sista vårfrosten runt den 1:a juni (Markinfo 2012-11-13). 

                                                             
3 Tidigare anställd vid Frukt- och Bärinstitutionen SLU, Alnarp. Driver nu en testodling av 72 äppelsorter 
på hobbynivå i Sikfors utanför Piteå, zon 5-6. Telefonintervju 2012-11-19. 
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2.6.1 Förebyggande åtgärder mot vårfrost 

Att välja senblommande sorter är ett sätt att undvika frostskadade blommor (Palmer, Privé 

& Tustin 2003, s. 226). För att knopparna ska slå ut behövs en viss värmesumma (Ericsson, 

2009, s. 39). I norra Sverige kommer blomningen igång i slutet på maj eller början av juni, 

vilket är något senare än i södra Sverige. Enligt Ronald Karlsson verkar detta vara en faktor 

som minimerar risken att blommorna skadas av vårfroster i Norrland då de sista riktigt kalla 

nätterna i de flesta fall infaller innan blomningen startar. I de nordligaste delarna av Sverige är 

solen uppe i stort sett dygnet under tiden då blomningen infaller, värmen från solens strålar 

minskar risken för nattfrost (Sandström 2009, s. 9).   

Att odla i sluttningar samt närhet till vattendrag minskar risken för frost under 

blomningsperioden (Ascard 2010; Barden & Neilsen 2003). (Se mer under avsnittet ”Bra 

lokal- och mikroklimat ökar chanserna att lyckas med odlingen”.) 

2.7 Skador av vårsolen 

Barkskador som orsakas av solens varma strålar i kombination med kalla temperaturer och 

frusen mark är ett stort problem vid äppelodling i kallare klimat (Palmer, Privé & Tustin 

2003, s. 220). Skadorna uppstår genom att barkens celler tinar upp när solen skiner på 

stammen, vid minusgrader under natten fryser cellerna igen. Upprepas detta under flera dygn 

leder det till att barken spricker (Blomqvist 2010, s. 45). Skadorna uppstår på den sydvästra 

sidan av stammen där temperaturen en solig dag kan vara upp till 16 grader varmare än på 

stammens norra sida (Palmer, Privé & Tustin 2003, s. 220). Skador i barken ökar risken för 

torkskador då vatten avdunstar från den spruckna barken samtidigt som marken fortfarande 

är frusen och rötterna inte har tillgång till vatten. En skadad bark är dessutom mer mottaglig 

för infektioner vilket kan leda till att träden slutligen dör (Blomqvist 2010, s. 45).  

2.7.1 Skydda barken från solens strålar 

En metod för att förebygga dessa barkskador är att måla stammen med kalkvälling. Detta 

minskar absorberingen av solens strålar då en ljusmålad stam inte drar åt sig lika mycket 

värme som en mörk stam (Blomqvist 2010, s. 45). Att linda in stammarna med något 

skyddande omslag kan också skydda från solens strålar och minska risken för att sprickor i 

barken uppstår (Palmer, Privé & Tustin 2003, s. 220). 

2.8 Kyla ökar risken för misslyckad pollinering  

Inte enbart frost är ett hot för fruktsättningen. Även låga temperaturer över 0 grader 

påverkar blomningen och fruktens utveckling. Pollensträngens tillväxt styrs av temperaturen, 



14 
 

ju lägre medeltemperatur desto längre tid tar det för pollensträngen att nå fruktämnet. Vid 

en medeltemperatur på 15 grader tar det två dagar för pollensträngen att växa ned till 

fruktämnet, vid 13 grader tar processen 4 dagar och vid 9 grader tar det åtta dagar (Palmer, 

Privé & Tustin 2003, s. 227). Perioden när pollinering kan leda till befruktning kallas den 

”effektiva pollineringsperioden”. Den anger skillnaden mellan fröanlagens livslängd och tiden 

från pollinering till befruktning. Längden på den effektiva pollineringsperioden varierar mellan 

olika sorter och påverkas även av miljöbetingelserna på platsen men pågår från två dagar upp 

till över en vecka (Madjidian 2012). 

2.8.1 Rätt val av pollinerare ökar chansen till bra fruktsättning 

För att säkerställa en bra skörd med stora välformade frukter av bra kvalitet är det viktigt att 

pollineringen fungerar bra. Detta är särskilt viktigt i ekologiska odlingar där skördarna blir 

mindre än i konventionella odlingar. Att det finns pollinerande insekter i odlingen är ett 

måste. Vissa år är tillgången på naturliga pollinatörer låg, att köpa in pollinatörer kan ett 

sådant år öka skörden med upp till 70 %. Honungsbin är de mest effektiva pollinatörerna så 

länge det är soligt och varmt. De vill ha en temperatur på minst 10 grader för att arbeta men 

blir mer aktiva om temperaturen ligger över 15 grader. På grund av detta arbetar de inte 

morgon och kväll. Vid dåligt väder är de nästan inte aktiva över huvud taget. I områden där 

temperaturen under blomningen är låg bör istället humlor väljas som pollinerare. De arbetar 

vid temperaturer runt 5-6 grader vilket innebär att de är aktiva nästan hela dagen. De 

arbetar dessutom om det är molnigt och delvis även i regn (Jensen 2008). 

2.9 Låga temperaturer missgynnar frukternas tillväxt 

Kylig temperatur direkt efter blomningen kan leda till sämre fruktutveckling. Tillväxten av 

frukten under celldelningsfasen, vilken pågår ca 40 dagar efter befruktning, missgynnas av låga 

temperaturer. Vid högre temperaturer går celldelningen fortare och försök har visat på att 

frukterna växer tio gånger fortare i en medeltemperatur på 20 grader än om 

medeltemperaturen ligger på 6 grader. Inte bara tillväxten gynnas av temperaturen, även 

antalet frukter per träd ökar vid varmare temperatur. Fruktens utveckling är som mest 

beroende av temperaturen den första månaden efter pollinering och den sista månaden innan 

skörd (Palmer, Privé & Tustin 2003, s. 229). I en norsk studie undersöktes fruktens 

utveckling under simulerade klimatförhållanden på 50 respektive 60 grader nordlig 

breddgrad. Resultatet visade att fruktutvecklingen gick fortare på 60 grader nord. 

Förklaringen till detta var att temperaturen var högre när blomningen inträffade vid den 

högre breddgraden än den lägre i kombination med att dagarna var längre vid den högre 
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breddgraden (Tveito, Redalen, & Skaugen 2007). I Norrland ligger medeltemperaturen strax 

efter blomning i juni mellan 10 och 14 grader, fjällkedjan borträknad (SMHI 2012-11-23).   

2.9.1 Lösningar på problem med låga temperaturer 

Odling i upphöjda bäddar i kombination med marktäckning har visat sig kunna bidra till högre 

skördar. I en polsk studie odlades äppelträd i upphöjda bäddar i kombination av 

marktäckning i form av bark vilket resulterade i högre skördar jämfört med odling på plan 

mark utan marktäckning (Szewczuk & Gudarowska 2004).  

Lågt belägna områden en bit in från kusten brukar ha de högsta sommartemperaturerna.  

Avståndet från havet hindrar sjöbrisen från att nå in men det finns fortfarande en maritim 

påverkan. De korta nätterna i Norrland har en positiv inverkan på temperaturen och 

förhindrar att den sjunker till låga temperaturer under natten (Wastenson, Raab & Vedin 

1995). De ljusa nätterna bidrar till att växter i Norrland hämtar in försprånget som södra 

Sveriges odlingar fått till följd av den tidiga våren (Mattsson 2011) .  

Att jobba med att skapa bra mikroklimat kan höja temperaturen inom odlingen (Blomqvist 

2010; Wastenson, Raab & Vedin 1995, s. 99). (Se mer under avsnittet ”Bra lokal- och 

mikroklimat ökar chanserna att lyckas med odlingen”.) 

2.10 Kort vegetationsperiod och låg 

värmesumma skapar problem 

Vegetationsperiodens längd och områdets värmesumma 

används ofta som indikatorer för odlingsförutsättningarna 

i området (Tveito, Redalen, & Skaugen 2007) 

Vegetationsperiodens längd varierar mycket beroende 

vilken breddgrad man befinner sig på. Växtsäsongen i 

norr är kort jämfört med sydligare breddgrader och 

detta skapar en stor begränsning i antal sorter som kan 

odlas med framgång. Utvecklingstiden från blomning till 

mogen frukt varierar mycket mellan olika sorter och kan 

pågå från 90 till 200 dagar (Palmer, Privé & Tustin 2003). 

Vegetationsperioden är den period då 

dygnsmedeltemperaturen överstiger 5 grader. I Norrland 

varierar vegetationsperioden från 180 dagar i de södra 

delarna till 120 dagar i de allra nordligaste. Detta kan 

     

Figur 1. Vegetationsperiodens längd 

varierar stort i landets olika delar. 

Källa: Markinfo 2012-10-25 
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jämföras med Skåne där vegetationsperioden är 24 dagar (Markinfo 2012-10-25) . 

Värmesumman, eller temperatursumman som den också 

kallas är ett mått på hur varm vegetationsperioden är. 

För att få fram värmesumman läggs den totala 

dygnstemperaturen över 5 grader under 

vegetationsperioden ihop. I större delen av Norrland 

sträcker sig temperatursumman mellan 800-1100 

dygnsgrader. Lägst är temperatursumman i norra inlandet 

och sedan ökar den successivt ju längre söderut och ju 

närmare kusten man kommer. Några områden längs 

norrlandskusten har en något högre temperatursumma 

på 1100-1300 dygnsgrader. För varje breddgrads 

nordförflyttning avtar temperatursumman med i 

genomsnitt 58 dygnsgrader och för varje 100 meters 

höjning över havsnivån avtar den med 90 dygnsgrader 

(Markinfo 2012- 10-23). 

2.10.1 Lösningar på problemen med kort vegetationsperiod och låg värmesumma 

Olika äppelsorter är beroende av olika höga värmesummor för att mogna. Att välja sorter 

med låga krav på värmesumma ökar chanserna att frukten hinner mogna. Sorten ’Pirja’ är en 

av de tidigaste sorterna i världen och mognar vid en värmesumma på 972 dygnsgrader. De 

flesta sorter behöver dock en värmesumma högt över 1000 för att hinna utvecklas och 

mogna. Även tidpunkten för blomningen styrs av värmesumman och sätter igång efter ett 

visst antal dygnsgrader (Blomqvist 2010, s. 24-25).  

Sandjordar har många fördelar när odlingssäsongen är kort. De torkar upp tidigt på våren 

och innehåller stora porer som värms upp av den varma vårluften. Den höga temperaturen i 

sandjorden medför att växterna kommer igång att växa tidigt på våren. Blomningen och 

fruktsättningen kommer då också igång tidigare och träden hinner invintra i tid (Sandström 

2009, s. 28-29).  

Med ett bra mikroklimat kan en plats temperatursumma höjas. (Se mer under lokalklimat 

och mikroklimat) 

Figur 2. Teperatursumman 

varierar mycket i olika delar av 

landet. Källa: Markinfo 2012-10-23 
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2.11 Sortval för ekologisk odling i zon 5-7  

2.11.1 Härdighet 

En av de viktigaste faktorerna är att sorterna är tillräckligt härdiga (Nilsson 1987, s. 38). 

Bland svenska sorter finns ett litet urval härdiga sorter för zon 5-6 och för zon 7 knappt 

några sorter alls (Nilsson 1987; Näslund 2010; Svensson 2003). I Finland ser situationen helt 

annorlunda ut med ett stort utbud av både härdiga äppelsorter och grundstammar. Många av 

sorterna kom dit under perioden då Finland tillhörde Ryssland. De ryska sorterna visade sig 

passa det finska klimatet bättre än de sorter som tidigare odlats. Innan odlades i stort sett 

samma sorter som i Sverige, vilka till största delen härstammade från mellaneuropa 

(Blomqvist 2010, s. 14). Ett flertal sorter har nu börjat importerats från Finland till 

norrländska plantskolor vilket ger Norrland ett betydligt större utbud (Sandström 2009, s. 

79). Blomqvist presenterar i sin bok ett hundratal sorter för zon 5-6 och flera för zon 7, de 

flesta från Finland, Ryssland och Estland (Blomqvist 2010). Blomqvist anser dock att endast 

ett mindre urval av alla dessa sorter kan odlas med riktigt bra resultat och att det finns en 

stor risk att värmesumman blir för liten under dåliga somrar. Sorterna är inte alltid goda 

ätfrukter, förädling kan då vara ett alternativ.  Enligt Ronald Karlsson och Torsten Lindberg4 

finns även ett flertal kanadensiska sorter som lämpar sig för odling i de högre zonerna. Några 

av de härdigaste sorterna är ’Lepas Melon’ och Tsarens Sköld som enligt Blomqvist har 

odlats med framgång ända uppe i Kiruna som ligger på gränsen mellan zon 8 och 

fjällregionen. Kanelsorterna och tidigare nämnda ’Antonovka’ hör också till de härdigaste 

äppelsorterna (Blomqvist 2010, s. 52, 54, 75, 130).  

2.11.2 Tidiga sorter 

Att välja sorter med kort utvecklingstid är en lösning på problemen med den korta 

vegetationsperioden och de låga temperatursummorna (Palmer, Privé & Tustin 2003, s. 228). 

Mognadsgraden hos äpplen delas in i plockmognad och ätmognad. Hos sommaräpplen 

inträffar plockmognad och ätmognad samtidigt, detta innebär hos de flesta sorter en kort 

lagringstid (Näslund 2010, s. 14). Detta är en nackdel hos sommarsorterna då äpplen för 

kommersiell odling bör ha en bra hållbarhet och kunna lagras en tid (Nilsson 1987, s. 39). 

Sommaräpplen odlade i Norrland har dock en längre hållbarhet än samma äpplen odlade i 

södra eller mellersta Sverige (Näslund 2010, s. 14). Utöver tidigare nämnda ’Pirja’ finns ett 

                                                             
4 Torsten Lindberg är lärare på Forslunda Naturbruksgymnasium i Umeå där man odlar ett flertal olika 
Svenska, Kanadensiska, Ryska och Finska äppelsorter. Mejlkontakt 2012-11-06. 
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antal odlingsvärda sorter som mognar redan i augusti, exempelvis ’Petteri’, ’Silva’, ’Gerby 

tidiga’ och ’Bergius’.  

2.11.3 Lagringsduglighet 

Vinteräpplen behöver lagras en tid innan ätmognaden infaller och plockas strax innan frosten 

slår till (Näslund 2000, s. 180). ’Lantun Talvi’, ’Safran Pohjola’ och ’Junost’ är exempel på 

odlingsvärda sorter som eftermognar i lager (Blomqvist 2010, s. 87, 99,132). 

Användningsområdet är avgörande för valet av sort. Andreas Sundman5 odlar äpplen för 

cidertillverkning. Han berättar att vid ciderproduktion används inte sommarfrukt utan bara 

höst- och vintersorter som mognar på trädet sent på säsongen, alternativt eftermognar i 

lager. Två sorter som rekommenderas av honom är ’Antonovka Saffranoje’ och ’Oton 

Omena’.  

2.11.4 Motståndskraft och resistens mot sjukdomar 

Sorterna bör vara motståndskraftiga mot sjukdomar som fruktmögel (Monilia fructigena), 

äpplemjöldagg (Podosphaera leucotricha), fruktträdskräfta (Nectria galligena) och skorv 

(Venturia inaequalis) (Nilsson 1987, s. 38; Pettersson & Åkesson 1998, s. 239-242). Att välja så 

friska sorter som möjligt är en viktig faktor då kemiska bekämpningsmedel mot skadegörare 

ej är tillåtet i ekologisk odling. I första hand jobbas det med förebyggande åtgärder för att 

förhindra skadedjursangrepp men det finns också ett antal godkända preparat som är tillåtna 

att använda om de förebyggande åtgärderna inte hjälper (Jordbruksverket 2012-10-22). I 

ekologisk odling är resistens eller åtminstone en viss motståndskraft mot skorv en särskilt 

viktig egenskap eftersom det inte finns några bra, godkända bekämpningsmetoder mot detta 

(Einarsson 2010).  Skorvsporerna behöver fukt för att få fäste i frukten. Att beskära träden 

så att kronan blir luftig och torkar upp fort efter regn är ett sätt att förebygga sjukdomen 

(Blomqvist 2010, s. 35). Skorvangrepp kan i sin tur bli en inkörsport för fruktträdskräfta, en 

annan svampsjukdom som orsakar röta i stam och grenar och även kan ge skador på frukten. 

Sår som uppstår av frostskador, hagel, beskärning samt bladavfall och knoppsprickning är 

andra ingångar där svampsporerna kan få fäste och infektera trädet. Frukträdskräfta går inte 

att bekämpa men smittospridning inom trädet kan undvikas genom att stamangrepp skärs 

bort och en skyddande pasta smörjs på det infekterade området (Swiergiel, Svedelius & 

Rämert 2010). Sjukdomen sprids när temperaturen ligger runt 0 grader, därför bör vår- och 

sen höstbeskärning undvikas (Blomqvist, 2010, s. 31).  

                                                             
5 Andreas Sundman jobbar på Brännland Cider. Företaget har en nystartad äppelodling för 
ciderproduktion i Höga Kusten, Ångermanland. Telefonintervju 2012-10-29. 
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I intervjuer med Leif Blomqvist och Ronald Karlsson samt i mejlkontakt med Torsten 

Lindberg, är samtliga överens om att sjukdomar och skadedjur på äppelträd verkar vara ett 

mindre problem i Norrland än i södra Sverige. Skorv och fruktträdskräfta anses vara mycket 

sällsynt och angrepp av skadedjur ses inte som något större problem. Blomqvist förklarar det 

mindre skorvtrycket med att skorvsporerna behöver en viss fuktighet i en viss temperatur 

under ett visst antal timmar och att denna kombination inte inträffar i samma utsträckning i 

kallare klimat som i varmare. Ronald Karlsson har tidigare arbetat vid frukt- och 

bärinstitutionen på SLU i Alnarp och driver nu en äppelodling på hobbynivå i Sikfors utanför 

Piteå. Han berättar i intervjun att under hans tid i Skåne fanns ett behov av 

skadedjursbekämpning flera gånger per säsong medan han i sin odling i Sikfors i Västerbotten 

aldrig har haft något behov av att bekämpa skadedjur.  

2.11.5 Jämn bördighet 

Jämn bördighet dvs. att träden ger mycket frukt varje år är en annan viktig egenskap (Nilsson 

1987, s. 38). Vartannatårsbördighet eller växelbäring som det också kallas innebär att träden 

bara ger skörd vart annat år. Detta är delvis sortrelaterat men kan även orsakas av allt för 

riklig fruktsättning. Ett träd som satt mycket frukt behöver kartgallras för att orka producera 

blomknoppar och ge frukt även följande år (Juhlin 2004a).  

2.11.6 Handelns krav på sorterna 

För handelns del är det vikigt att äpplena tål att hanteras och transporteras utan att skador 

uppstår (Nilsson 1987, s. 39). Att äpplet faller de svenska konsumenterna i smaken är också 

en viktig faktor. Svenskarna föredrar syrliga äpplen som är saftiga och har ett tunt skal 

(Näslund 2000, s. 75).  

I tabellen nedan har sorter som lämpar sig för odling från zon 5 och uppåt valts ut. De är 

utvalda i första hand efter härdighet och motståndskraft mot sjukdomar. Hänsyn har också 

tagits till att de ska ha en viss hållbarhet och kunna lagras en tid, därför har även några höst- 

och vinteräpplen tagits med. Merparten av de utvalda äpplena har en viss syrlighet, vilket 

passar de svenska konsumenternas smak. 
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Tabell 2. Äppelsorter för zon 5-7 

R= Rönnbärsmal, S= Skorv, SR= Resistent mot skorv, Frisk sort= drabbas sällan av sjukdomar el. skadedjur 

Sort Zon Mots.kraft Mognad Hållbarhet Fruktegenskaper 

Petteri 5 SR Aug. 2 veckor + Röd, rött fruktkött, sötvinsyrlig 

Mantet 5 Frisk, S Aug. 2 veckor Gul/röd, saftig, sötsyrlig 

Antonovka saffranoje 5-6 S, R Sept.  Gul/röd, fast, sötsyrlig 

Gerby astrakan 5-6 SR, R Sept. 2 veckor + Röd/gul, sötsyrlig 

Gerby tidiga 5-6 S, R Aug. 2 veckor Röd, söt 

Lantun talvi 5-6 S, R Okt.-nov.  Ljusgul, stor, fast, vinsyrlig 

Bergius 6 Frisk sort Aug.  Röd, saftig, sötvinsyrlig 

Risäter 6 S, FM Sept. 1 månad + Grön/gul, saftig, sötsyrlig 

Röd kanel 6 Frisk sort Sept. 1 månad + Röd, kanelsmakande, saftig 

Safran pohjola 6 SR Nov.  Röd, söt med lite vinsyrlighet 

Sariola 6 Frisk sort Sept-okt. 1 månad + Röd/gul, sötsyrlig, fast 

Silva 6 S, R Aug. 2 veckor Gul, mild sötvinsyrlig 

Suislepp 6 Frisk sort Sept. 1 månad + Röd/gul, sötvinsyrlig, hallonarom 

Junost 6-7 Frisk sort Sept.  Gul/grön, saftig, söt, kryddig 

Oton omena 6-7 Frisk sort Sept. 2 veckor + Gul, söt, utan syrlighet 

Pirja 6-7 SR Aug. Kort Rödstrimmig, sötvinsyrlig 

Ananaskanel 7 Frisk sort Sept.  Röd/gul, sötvinsyrlig, kryddig 

Antonovka 7 Frisk sort Okt.-nov. 1 månad Gul/grön, syrlig, aningen kryddig 

Gul kanel 7 Frisk sort Sept. 2 veckor + Gul/röd, sötsyrlig, kanelarom 

Hibernal 7 Frisk sort Okt. 2 mån. + Röd/grön, saftig, syrlig 

Leepas melon 7 Frisk sort Sept. 3 veckor + Gul/röd, saftig, söt, c-vitaminrik 

Tsarens sköld 7 Frisk sort Sept. Kort Röd/gul, saftig, söt, lös 

Källor: Blomqvist 2010, Nilsson 1987, Näslund 2010. 

 

2.12 Bra lokalklimat och mikroklimat ökar chanserna att lyckas med 

odlingen. 

Inom ett större område kan klimatet skifta mycket från plats till plats. Detta kallas 

lokalklimat eller mikroklimat. Lokalklimatet omfattar ett större område än mikroklimatet, 

exempelvis ett skogsområde, dalar och höjder. Med mikroklimat avses klimatet i de närmast 

marken belägna luftskikten inom ett mindre område, exempelvis en skogsglänta (Wastenson, 

Raab & Vedin 1995, s. 99).  Många faktorer spelar in för att ett äppelträd ska trivas och 

utvecklas på bästa sätt. Ett krav är att platsen är solexponerad och varm, dessutom bör den 

vara skyddad från stark vind (Blomqvist 2010, s. 23). Att välja en plats med gynnsamt 
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lokalklimat är en av de viktigaste faktorerna för att slippa skador relaterade till kallt klimat 

och kort vegetationsperiod (Khanizade 2007). 

2.12.1 Vindskydd 

I en Kanadensisk studie undersöktes vilka faktorer som i högsta grad bidrog till att äppelträd 

dog av vinterkyla. Resultatet visade att odlingar som var utsatt för kalla vindar hade en 

betydligt högre dödlighet än vindskyddade odlingar (Khanizadeh 2007). Ett vindskyddat läge 

ger platsen en högre värmesumma vilket har stor betydelse för att frukten ska hinna mogna. 

Vindskydd förhindrar även att frukt och grenar blåser av på grund av starka vindar 

(Blomqvist, 2010, s. 24). Insekter som sköter pollineringen trivs bättre i ett vindskyddat läge 

än i ett öppet och blåsigt (Ascard, 2010). Viktigast är att skydda odlingen från de kalla västan- 

och nordanvindarna, vindskyddet kan med fördel vara lite lägre åt söder och öster för att 

släppa in värme (Sandström 2009, s. 21-23). Vindskydd kan vara naturliga så som 

omkringliggande skog eller genom planterade lähäckar. När vindarnas hastighet sänks av 

omkringliggande vindskydd minskar avdunstningen från marken (Wastenson, Raab & Vedin 

1995, s. 99), en fuktig jord har större värmekapacitet än en torr jord (Eriksson, Nilsson & 

Simonsson 2005), detta bidrar till att dagstemperaturen blir högre i det vindskyddade 

området. Områden som bör undvikas på grund av utsatthet för starka vindar är höjder utan 

omgivande skogar och vidsträckta slätter. Även längs kusten finns områden som är särskilt 

utsatta för vind (Wastenson, Raab & Vedin 1995, s. 99). 

2.12.2 Odling i sluttningar 

Hur odlingen ligger i höjd i förhållande med den omgivande terrängen har stor inverkan på 

mikroklimatet (Barden & Neilsen 2003, s. 240). Studier har visat att odlingar belägna i 

sluttningar klarar sig bäst mot vinterkylan. Detta gäller även för enstaka träd planterade i en 

sluttning inom en odling i ett kuperat område (Khanizade 2007).  

I en sluttning minskar risken för frost under blomningsperioden (Ascard 2010). En av 

förklaringarna till detta är att när vårnätterna är klara och vindstilla strålar värme ut från 

jord, plantor och andra ytor. När temperaturen i dessa ytor sjunkit till en lägre temperatur 

än den omgivande luften börjar de dra åt sig värme från denna. Detta leder till en 

temperatursänkning i de lägre luftlagren. Kall luft är tyngre än varm luft vilket medför att den 

sjunker ner till markytan och automatiskt dras ned till den lägsta punkten i landskapet där 

den stannar. Dessa svackor där den kalla luften samlas brukar kallas frostfickor. De högre 

luftlagren blir på så vis varmare än de lägre luftlagren, detta kallas markinversion vilket syftar 

på att situationen är den omvända mot den normala situationen på dagen då luftens 
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temperatur sjunker ju högre upp man kommer (Barden & Neilsen 2003, s. 240 ). När kall luft 

strömmar nedför en sluttning uppstår även en lokal cirkulation som drar med sig varmare 

luft från högre höjd vilken värmer upp sluttningen (Wastenson, Raab & Vedin 1995, s. 100).  

Södersluttningar värms upp fortare än norrsluttningar. Detta är en effekt av solens direkta 

instrålning vilken varierar beroende på markens lutningsvinkel. Att odla i en södersluttning 

kan på detta sätt skapa bättre odlingsförutsättningar i kärvare klimat och är en metod som 

ofta används i Norrlands inland (Eriksson, Nilsson & Simonsson 2005, s. 181).  

I en norsk studie av äppelodling i ett kuperat landskap visade det sig att det bästa resultatet 

erhölls vid odling i sluttning på en höjd av 50-150 m ö.h. Förklaringen till detta är just att den 

kalla luften samlas nere i dalarna. Stiger höjden ytterligare över havet blir temperaturen för 

låg och växtsäsongen för kort. Denna undersökning gjordes i ett av de områden i Norge som 

har bäst förutsättningar för odling. Studien visade också att sockerinnehållet i äpplena blev 

högre i äpplen som var odlade på hög höjd och därmed också i något kallare klimat med 

kortare växtsäsong. På riktigt hög höjd (400 m ö.h.) var sockerinnehållet högst men då var 

äpplena också små och underutvecklade (Tveito, Redalen, & Skaugen 2007). 

Medeltemperaturen sjunker i regel 3 grader för varje 500 meters stigning (Barden & Neilsen 

2003).  

2.12.3 Närhet till sjöar och vattendrag 

På samma sätt som haven genom sin värmelagrande förmåga jämnar ut klimatet vid kusterna 

(Sandström 2009, s. 23) kan vattendrag och sjöar förbättra odlingsförutsättningarna i 

inlandet. Detta var mycket tydligt i en Kanadensisk undersökning där mer än 50 % av 

köldskadorna uppstod i odlingar som inte låg i närheten av något större vattendrag 

(Khanizade 2007). De detaljerade zonkartorna i Riksförbundet Svensk Trädgårds Växtatlas 

(1993) visar tydligt hur områden runt älvar och större sjöar har ett mildare klimat, ofta med 

någon odlingszon lägre än det omgivande landskapet (Fernqvist 1993). Närhet till vatten kan 

ge odlingsfördelar både i början och i slutet på odlingssäsongen. På våren värms vattnet upp 

långsammare än landmassan. Vindar som passerar över vattnet kyls ned, den kalla luften 

bidrar till att blomningen förskjuts vilket minskar risken för frostskadade blommor. På 

hösten fungerar det tvärtom, vindarna värms upp av vattnet vilket hjälper till att fördröja den 

första frosten. Med hjälp av vinden kan uppvärmningseffekten från en sjö nå områden några 

kilometer bort från vattnet. (Barden & Neilsen 2003, s. 239).   
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3. Diskussion 

De begränsande faktorerna för att lyckas med kommersiell äppelodling i norra delen av 

Sverige är starkt kopplade till temperatur och vegetationsperiodens längd. På grund av 

Norrlands storlek varierar klimat och jordmån mycket i de olika delarna. Det finns ett flertal 

olika odlingsåtgärder att vidta för att förbättra odlingsförutsättningarna. För att undvika 

skador orsakade av riktigt låga vintertemperaturer bör äppelodlingar främst förläggas till 

områden med mer maritim inverkan där vintertemperaturerna i de flesta fall inte blir lika låga 

som i områden med ett mer kontinentalt klimat, så som norrlandskusten och delar av 

Jämtland. Det bästa läget verkar vara en bit in från kusten, där finns en maritim inverkan men 

sjöbrisen undviks. Temperaturer som kan skada xylemet, 35-40 minusgrader, kan 

förekomma i hela Norrland. Att undvika svackor och dalgångar där kall luft samlas kan 

minska risken för köldskador. 

De olika odlingsjordarna har olika för- och nackdelar. Sandjordar har positiva egenskaper när 

vegetationsperioden är kort. Jorden värms upp snabbt vilket ger träden en tidig start och 

frukten mognar tidigare på säsongen. Träden hinner då invintra i tid vilket är en förutsättning 

för att senare klara de låga vintertemperaturerna. En tidig start har dock inte bara fördelar 

då risken att blommorna skadas av vårfrost är större tidigare på säsongen. Pollinerarna är 

inte lika aktiva vid låga temperaturer vilket kan missgynna fruktsättningen om träden 

blommar för tidigt. Odling i torra sandjordar kan leda till vattenbrist och har visat sig vara en 

stor orsak till att svagväxande äppelträd dött av vinterskador till följd av för tidig invintring. 

Detta kan bli ett problem vid odling i Norrlands inland där jordarna till stor del består av 

sand, mo och grus. En bevattningsanordning måste finnas för att eliminera risken att träden 

torkar ut.  Marktäckning med organiskt material för att bevara fukt och värme i jorden ökar 

chanserna för träden att överleva vintern och minskar även risken för att tjälen går ned på 

djupet. En fördel Norrland har i detta avseende är att det under vintern oftast bildas ett 

djupt snötäcke vilket också minskar risken för låga jordtemperaturer och djup tjäle. Längs 

kusten och i älvdalarna består jordarna till störst del av mo och mjäla. I dessa jordar finns en 

risk för uppfrysning vilket kan skada rötterna. Finmo och mjäla har en hög vattenhållande 

förmåga och kan kapillärt dra upp fukt från grundvattnet. För att förhindra frostskador och 

uppfrysning som kan leda till rotskador är det viktigt att jorden är väldränerad. Samtliga 

jordar mår bra av att jordförbättras med organiskt material. I ekologisk odling sker gödsling 

med stallgödsel och gröngödsling samt andra organiska material vilket samtidigt förbättrar 

jordstrukturen och den vattenhållande förmågan.   
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Vårfrost som skadar blomknopparna är ett stort problem bland äppelodlare på nordligare 

breddgrader. Detta verkar dock vara ett problem som avtar högre upp i Sverige. I Norrland 

inträffar blomningen oftast efter de sista hårda nattfrosterna, dessutom är solen uppe större 

delen av dygnet och värmer upp luften under blomningen vilket minskar risken för att 

temperaturerna sjunker under nollstrecket. Vikten av att välja senblommande sorter för att 

undvika frostskadade blommor är alltså eventuellt större i södra Norrland än i norra 

Norrland. Ronald Karlsson som odlar äpplen i Sikfors utanför Piteå upplever inte vårfrost 

som något problem. Han använder sig av grundstammarna B9 och B491 som kommer igång 

tidigt på våren, trots detta har han inte haft några problem med frostskador under 

blomningen. Att välja rätt läge för odlingen spelar en stor roll, en södervänd sluttning och 

närhet till vatten hjälper till att minimera risken för frost. Kanske finns en risk för frostskador 

på blommorna i norra Norrlands inland där de sista vårfrosterna infaller runt den 1:a juni, 

vilket också är den tid som äppelträden normalt blommar. 

Utbudet av friska, härdiga, odlingsvärda sorter är större än förväntat. I kommersiell odling 

och särskilt vid ekologisk odling finns som tidigare nämnts ett flertal faktorer, exempelvis 

sjukdomsresistens eller åtminstone en viss motståndskraft mot sjukdomar, som måste tas 

hänsyn till vid val av sort. Enligt uppgifter i litteraturen verkar det som att de finska och ryska 

sorterna ofta är motståndskraftiga mot sjukdomar och skadedjur. Vid urvalet av sorterna 

presenterade i tabellen valdes flera svenska sorter bort just på grund av större mottaglighet 

för sjukdomar, särskilt skorv. En anledning till att många av de Finska och Ryska sorterna 

anses mer motståndskraftiga kan kanske vara att sjukdomar och skadedjur överlag inte är 

något problem i kallare klimat där just dessa sorter odlas och att dessa äppelträd då inte 

utsätts för sjukdomar och skadedjur i någon större utsträckning. Tidiga sorter sägs klara 

vintrarna bättre. I en kommersiell odling kan det dock vara bra att ha sorter som mognar 

under olika tidpunkter. Dels för att få ett varierat sortiment och för att kunna sälja äpplena 

under en längre tid men även för att arbetsinsatsen inte blir lika intensiv om äpplena mognar 

eftersom istället för alla på en gång.  

Valet av grundstam påverkar odlingen på flera sätt. En intensiv odling med svagväxande träd 

ger högre skördar/hektar och borde då vara mest ekonomiskt. Svagväxande träd behöver 

inte lika mycket beskärning som starkväxande träd. Detta är positivt i flera bemärkelser, 

risken för sjukdomar och frostskador minskar och arbetsinsatsen blir mindre. De 

dvärgväxande grundstammarna är dock mindre härdiga än de starkväxande och klarar sig 
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kanske inte i de allra högsta zonerna. De olika källorna graderar härdigheten på 

grundstammarna olika. Palmer, Privé & Tustin anger B118 som medelhärdig och att B9 har 

bra härdighet medan Leif Blomqvist anser att B118 som är något mer starkväxande skulle 

klara sig bättre i de högre zonerna än vad B9 skulle göra. Både B9 och B491 har visat sig 

fungera bra i en mindre odling utanför Piteå i zon 5-6. Träden invintrar tidigare när de börjat 

ge frukt eftersom den vegetativa tillväxten då avtar. Svagväxande grundstammar börjar ge 

frukt redan efter ett par år. Detta borde kunna minska risken för frost- och köldskador då 

dessa ofta uppkommer av att invintringen inte sker i tid. De svagväxande grundstammarna 

kommer igång och växer tidigare på våren än vad de starkväxande grundstammarna gör. 

Detta leder i sin tur till att frukten mognar tidigare och invintringen sker tidigare. 

Starkväxande grundstammar är härdigare men det extensiva odlingssystemet är inte lika 

produktivt. I zon 7 är det dock tveksamt om de svagväxande grundstammarna kan klara sig 

lika bra som de starkväxande.   

Ekologiska odlingar ger inte lika hög avkastning som konventionella, dessutom får odlingar i 

mellersta Sverige lägre skördar än odlingar i Skåne. Då det inte finns några större 

äppelodlingar i Norrland där skördarna kan mätas är det svårt att säga om avkastningen 

skulle kunna bli tillräckligt hög. Vid äppelodling i kommersiellt syfte i norr kanske ekologisk 

odling ändå är det bästa alternativet. Då efterfrågan på ekologiska äpplen är stor ökar 

chanserna att få mer betalt för äpplena även om skörden blir liten. Att försöka konkurrera 

med de stora konventionella odlarna i Skåne skulle kanske vara svårare. Sorter med riklig 

fruktsättning varje år bör i detta avseende vara en av de viktigaste egenskaperna. En 

utvärdering av olika sorters produktivitet vore önskvärt. Att förädla frukten kan öka 

intäkterna. Ett alternativ skulle kunna vara att ha en del direktförsäljning och en del förädling. 

År då skördarna blir låga kan då frukt köpas in till förädlingsverksamheten.  

Att välja en plats som har de bästa klimatförutsättningarna anges på flera ställen som den 

absolut viktigaste faktorn för att lyckas med äppelodling i kallt klimat. Vindskydd, odling i 

sluttningar och närhet till större vattendrag är tre viktiga faktorer för att lokal- och 

mikroklimat ska bli optimalt. I kraftigt kuperade områden bör odlingarna inte läggas för högt 

då odlingsförutsättningarna försämras vid nivåer för högt över havet. Svackor ska också 

undvikas då risken för frost och även riktigt kalla vintertemperaturer är som störst i sådana 

områden. De bästa odlingsförutsättningarna verkar finnas vid kusterna och området runt 

Storsjön i Jämtland. Det maritima inflytandet gör säsongen längre och värmesumman ligger 
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mellan 900-1300. Stora delar av det norrländska inlandet har en värmesumma på endast 800-

900 dygnsgrader vilket antagligen är för lågt då de flesta sorter behöver över 1000 

dygnsgrader för att hinna mogna. Dessutom drabbas inlandet av sena vårfroster och tidiga 

höstfroster vilket försämrar odlingsförutsättningarna avsevärt. 

3.1 Förslag på vidare forskning 

Äppelodling i norra Sverige är ett relativt outforskat område. Då större delen av de 

kommersiella odlingarna ligger i Skåne faller det sig naturligt att den största delen av 

forskningen kring äppelodling förläggs där. Förädlingsarbetet för att få fram nya friska sorter 

som passar ekologisk odling sker också där, varför så mycket fokus kanske inte läggs på att få 

fram sorter som klarar sig bra i zon 5 och norrut. Vid en intervju med en av Sveriges främsta 

fruktodlingsrådgivare erkänner han villigt att hans kunskaper beträffande äppelodling i de 

norrländska förhållandena är mycket liten. Den information som samlats in till arbetet 

angående odlingsvärda sorter och sjukdoms- och skadedjursangrepp är till stor del baserat 

på de intervjuade personernas egna erfarenheter. Informationen som framkommit om det 

mindre trycket av skadedjur och sjukdomar är något som vore intressant att få bekräftat 

genom mer vetenskapliga undersökningar. I ekologisk odling är bekämpningen av skadedjur 

och svampsjukdomar ett av de stora problemen på grund av bristande bekämpningsmetoder. 

Stämmer informationen om det lägre skadedjurs- och sjukdomstrycket i Norrland skulle 

ekologisk äppelodling i norra Sverige eventuellt kunna konkurrera med odlingar i södra 

Sverige trots kortare odlingssäsong och lägre temperaturer, då sjukdomar och skadedjur är 

ett av de största problemen inom ekologisk odling. Informationen om de finska och ryska 

sorterna är till stor del hämtad från Finland. En ordentlig utvärdering av de finska och ryska 

sorterna i svenskt klimat vore önskvärt för att se hur de utvecklas i de olika zonerna. 

Härdighet, motståndskraft, fruktutveckling och skördarnas storlek i olika odlingszoner vore 

intressant fakta för att kunna avgöra om sorterna passar för ekologisk odling i zon 5, 6 och 7. 

Samma sak med grundstammarna och kanske i synnerhet de svagväxande och 

medelstarkväxande där uppgifter från olika källor anger lite olika härdighet.   
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Ananaskanel Antonovka 

Antonovka saffranoje Bergius 

Gerby astrakan Gerby tidiga 

Gul kanel Hibernal 
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Junost Lantun talvi 

Lepas melon Oton omena 

Petteri Pirja 

Röd kanel Safran pohjola 
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