
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Odling i sand 
 
 
 
 
 
 

en undersökning av markfysikaliska egenskaper hos sandjordar och om 
anläggning av odlingsbäddar 

 
 
 
 
 
 

Kristina Ekman 
 
 
 
 
 
 

2013 
  
 
 
 

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp 
Biologi 

Trädgårdsmästarprogrammet 
 

 
  
 
 
 

Handledare: Anders Fahlén 
Examinator: Mirjam Åkerblom 

 
  
 
 
 



 

 

 



3 
 

Sammanfattning 

 

  Syftet med examensarbetet är att försöka förklara de markfysikaliska egenskaperna hos en 

sandjord och hur det med hjälp av olika kornstorlek är möjligt att uppnå dessa egenskaper i en 

odlingsbädd. Sandjordar kan anses som problematiska då de har svårare att behålla fukten i 

jorden och dessutom är näringsfattiga (Korn 2012, s.139). Detta gäller såväl artificiella som 

naturliga sandjordar. Vattnet kan beroende på kornstorlek och tillförsel av mull ha lättare eller 

svårare att förflytta sig i marken (Eriksson et al. s.177). Detta kan vara avgörande för hur en 

växt överlever och trivs i en sådan miljö. 

 

Den värmehållande förmågan varierar på grund av sandjordens kornstorlek och inblandning 

av mull (Eriksson et al. 2011, s.208). En sandbädd blir varm tidigare på våren än en bädd av 

mull och därför kan odlingssäsongen förlängas. En planta som är härdig t ex, till zon II, har 

om den står i sandjord större chans att klara vinterhalvåret i en högre belägen zon, än om den 

är planterad i mulljord
1
, men jordens fukthalt har också en avgörande betydelse (ibid, s.208). 

Det är viktigt att sandjorden har en bra sammansättning – är det för stor andel mycket små 

partiklar dräneras inte överflödigt vatten bort och vattnet blir stående i sandbädden - vilket 

medför ökad risk att plantan fryser under vintern (Korn 2012, s.155). 

 

Syftet med uppsatsen har också varit att undersöka hur en odlingsbädd av sandjord kan 

anläggas. Under uppbyggnaden av stenpartiet har jag kunnat se med vilka medel det går att 

ändra förutsättningarna i en sandbädd så att växter som inte är helt härdiga i vårt klimat eller 

som kräver speciella miljöer ändå kan överleva och trivas i vår del av världen. Studien av de 

markfysikaliska egenskaperna hos sandjordar har hjälpt till att förklara hur de sandbäddar som 

anlagts fungerar. 

 

Under arbetets gång har det även framkommit att de metoder som studerats inte kan användas 

överallt och att det finns flera problem med sandjordar. De är näringsfattiga och när näring 

sprids ut kan den på grund av sandjordens dåliga förmåga att behålla näring, orsaka 

näringsläckage i närliggande vattendrag (Naturskyddsföreningen 2011). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
1
 N. Åkerstedt (telefonintervju, 17 december 2012).  
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Inledning 

 

  Syftet med denna uppsats är att undersöka ett alternativ till att odla i ler- eller mulljord – 

nämligen sand och grus.  

 

Sandjordar är kända för att lätt torka ut, vara näringsfattiga och när de gödslas – orsaka 

näringsläckage som drabbar grundvatten, sjöar och hav (Naturskyddsföreningen, 2011). Trots 

detta, så odlar folk i sand. 

 

Kan det finnas några fördelar med att odla i sand? Tanken är att undersöka sandjordens 

markfysikaliska egenskaper för att se om det finns möjligheter att förbättra en sandjord, så att 

problemen med dåligt vattenhållande förmåga kan minskas och samtidigt se om det finns 

fördelar med sandjord. Resultaten kan sedan vara till hjälp när undersökningar i fält redovisas. 

 

Intresset för ämnet väcktes av en artikel (Kadhammar 2005, s.16) om en svensk – Josef Garvi, 

som bor i Niger och har en forskningsstation för grödor lämpade för halvöken. Han har 

genom sitt arbete lyckats med att åter kunna odla på mark som tidigare varit obrukbar. 

Växterna de forskar på är av den sorten som ska klara sig utan konstbevattning och med lite 

skötsel. Några av kraven de har på plantorna är att de ska kunna binda sanden och stabilisera 

marken i området. Nu blev det inte den inriktningen examensarbetet fick, men det var hans 

arbete som väckte intresset för att lära mig mer om odling i sand. 

 

 

Tidigare erfarenheter och forskning  

 

Vid uppbyggnad av golfgreener används både sand och grus som grundmaterial. De har sand 

och grus i botten som dränering tillsammans med dräneringsrör och dessa täcks med en 

blandning av mull, sand och gödsel. (Lundström 1992, s.18). 

 

Det finns flera personer i Sverige som odlar i artificiell sandjord och två av dem är Nils 

Åkerstedt och Peter Korn. De har båda under många år – Nils mer än 40 år och Peter omkring 

15 år - provat sig fram på var sitt håll, vad som fungerar bäst för dem gällande kornstorlek, 

anläggning av odlingsbädd, samt hur problemet med uttorkning av odlingsbädden kan lösas. 

 

I Norge finns det en odlare som använder sig av sandjord i kommersiell jordgubbsodling med 

ett lyckat resultat (Ljung 2007). 

 

I Halland förekommer odling i naturliga sandjordar, men där har de problem med dåligt 

vattenhållande förmåga, näringsläckage och som följd övergödning i sjöar och vattendrag 

(Naturskyddsföreningen, 2011). 

 

Undersökningar har gjorts på sandjordar i tropiska områden där jordarna beroende på årstid är 

utsatta för torka eller fukt. Det som har blivit tydligt är hur stor skillnad kornstorleken har för 
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porositet, vattenhållande förmåga och vattnets genomsläpplighet. Vattnets förmåga att tränga 

igenom en sandjord minskar vid mindre kornstorlek och ökar när den blir grövre. Mycket små 

partiklar (0,002-0,05 mm), har istället en hämmande effekt, då dessa kan tränga sig in i 

hålrummen mellan sandkornen och på så sätt minska porositeten och som en konsekvens även 

genomsläppligheten av vatten (Bruand, Hartmann och Lesturgez 2005).  

 

 

Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva hur en odlingsbädd uppbyggd av 

sand, grus och sten fungerar. Studier kommer att göras för att undersöka hur fördelning av 

kornstorlek inverkar på en sandbädds markfysikaliska egenskaper, samt vad som händer om 

det tillförs humus i en sandjord. En jämförelse med sandjordar, organogena- och lerjordar 

kommer också att göras. 

 

 

Frågeställningar 

 

- Hur påverkas sandjorden markfysikaliskt om fraktionernas storlek varieras? 

- Hur ska en sandbädd anläggas för att fungera tillfredställande? 

- Vad händer med bädden vid inblandning av humus? 

- Vilka för- och nackdelar har sandjordar jämfört med organogena- och lerjordar? 

 

 

Metod 

 

Litteraturstudier har kombinerats med databassökningar och observationer i fält. Intervjuer 

och mailkontakter har använts för att komplettera materialet. Under observationer i fält har en 

del av uppgifterna bestått i att delta i anläggningen av ett flertal stenpartier, samt utplantering 

av växter. Fältstudien skedde under perioden 10 september - 21 september 2012, i Peter Korns 

Trädgård i Eskilsby utanför Göteborg. Trädgården ligger i zon IV. 

 

 

Avgränsningar 

 

Varken markbiologi eller markkemi kommer att undersökas. Arbete kommer att begränsas till 

undersökningar av sandens markfysikaliska egenskaper och om anläggning av 

sandjordsbäddar. De växter jag kommer att ta upp i min beskrivning om anläggning av 

sandjordsbäddar kommer inte att innefatta grönsaker, buskar eller träd. Jag kommer endast att 

ge exempel på perenner och i några fall även blomsterlökar. 
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Definitioner 

 

När sandbädd nämns, menas en bädd av både sand och grus med kornstorlek 0-8 mm. 

 

Enligt Atterbergs skala definieras sand inom intervallet 0,2-2 mm, medan det enligt USDAs 

skala som används i engelskspråkiga artiklarna, definieras inom intervallet 0,05-2 mm. 

 

Enligt USDA-skalan benämns fraktionen silt med måtten 0,002-0,05 mm (Robert N. Carrow 

s.32). Detta kan närmast jämföras med Atterbergs skala, men där benämns fraktioner inom de 

måtten som finmjäla - finmo och de har nästan samma mått - 0,002-0,06 mm. Samma mått har 

SGF:s skala, men där benämns de liksom hos USDA-skalan som silt. Se tabell 1. 

 

Dränerbart vatten: Skillnaden mellan maximal vattenkapacitet och fältkapacitet. Oftast är 

porvolymen fylld med luft, förutom vid regn eller vid högt grundvattenstånd (Eriksson et al. 

2011, s.183). 

 

Icke tillgängligt vatten: Allt vatten i en markbädd är inte tillgängligt. Markvatten binds i porer 

och till enskilda partiklar, men en del av vattnet är hårt bundet och därför otillgängligt för 

plantorna. Är andelen icke-tillgängligt vatten i en markbädd stor, beror det på att andelen 

mindre partiklar som ler och organiskt material i markbädden är stor. I en lerjord kan andelen 

icke tillgängligt vatten vara 30 %, medan det i en sandjord kan vara endast 5 % (Strandberg et 

al. 2001, s.4).  

 

Med en jords torra skrymdensitet menas en jords vikt i förhållande till dess totala volym, 

inklusive luftfyllda mellanrum, sedan den torkats till 105
o
 C. Skrymdensiteten ändras om 

jorden luckras eller packas samman, då porsystemets massa också ingår i den beräknade 

volymenheten. Skrymdensitet kan även benämnas som torr volymvikt (Eriksson et al. 2011, 

s.208). 

 

Med värmekapacitet menas den värmemängd som behövs för att höja temperturen hos ett kilo 

av en kropp med 1
o
 C. Värmekapaciteten varierar beroende på kornstorlek och på vilken 

jordart det är, samt hur mycket fukt jordarten innehåller. Om vattnet är i flytande eller frusen 

form är också det avgörande (Eriksson et al. 2011, s.208). 

 

 

Resultat 

 

Vad är sand? 

 

Ett sandkorn är en kemisk förening och består av kisel och syre (Wikipedia, 2013). För att få 

kallas för sand måste fraktionerna vara mellan 0,2-2 mm enligt Atterbergs korngruppsskala. 

Se tabell 1. Den tabellen skiljer sig från SGF:s skala, som anser att fraktioner från 0,06 mm 

upp till 2 mm ska definieras som sand. Se tabell 1. SGF:s skala ansluter till internationella 

skalor som de brittiska och tyska. Mo är slopad och låter grovmo uppgå i sanden, medan 
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finmon förs samman med mjäla under beteckningen silt. 

 

Tabell 1. SGF:s och Atterbergs korngruppsskalor. Den övre är SGF:s korngruppsskala och den undre är 

Atterbergs korngruppsskala (Modifierad från Eriksson et al. 2011, s.18). 

Block Sten Grus Sand Silt Ler 

Grov-
block 

 Grov-
sten 

Mellan-
sten 

Grov Mellan-
grus 

Fin-
grus 

Grov-
sand 

Mellan-
sand 

Fin-
sand 

Grov-
silt 

Mellan-
silt 

Fin-
silt 

 

Kornstorlek 

 
(mm) 2000      600          200             60            20               6             2             0,6             0,2          0,06          0,02         0,006         0,002 

 Grov-

grus 

Fin-

grus 

Grov-

sand 

Mellan-

sand 

Grov-

mo 

Fin-

mo 

Grov-

mjäla 

Fin-

mjäla 

 

Block Sten Grus Sand Mo Mjäla Ler 

 

 

Olika kornskalor 

 

I Sverige används flera korngruppsskalor; en av dem är Sveriges geotekniska förenings 

laboratoriekommitté (SGF) och en annan heter Atterbergs korngruppsskala. Den som används 

mest i trädgårds- och jordbrukssammanhang är Atterbergs skala. År 2002 blev en skala kallad 

SS-EN ISO 14688-1, som används i Europa standard även i Sverige. Ytterligare en skala, 

kallad SGF 1984, framtagen 1981, används också (Eriksson et al. 2011, s.18). I USA är 

Wentworth-skalan (ibland kallad Udden-Wentworth-skalan) vanlig (Wikipedia, 2012). I en av 

artiklarna jag använder, utgår de från en skala kallad USDA-system. Se tabell 2. 

Jag kommer i min studie utgå från Atterbergs korngruppsskala om inte annat anges. 
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Tabell 2. USDA-system. En av de kornskalor som används i USA 

 (Robert N. Carrow s.32).  

 
 

 

Hur sand har bildats 

 

Sandpartiklarna bildades när inlandsisen flyttade sig fram över berggrunden vid den senaste 

istiden, som tog slut för runt 8 500 år sedan (Eriksson et al. 2012, s.33). Isen slet loss och 

sönderdelade berggrundens övre skikt. Samma effekt på bergrunden har även en tidigare istid, 

för runt 100 000 år sedan haft (SGU, 2013). Under isens lager kunde även väldiga isälvar av 

smältvatten forsa fram och dra med sig sand, grus och stenar. På de platser där vatten-

massorna avsatte partiklarna, kan man idag hitta stora grus- och sandavlagringar. Några av 

dessa ligger där nivån för inlandsisens högsta kustlinje (HK) var belägen och kallas 

deltaavlagringar och de består mestadels av sand. Några platser som detta förekommit på är 

Moradeltat i Mora, Dalarna och Brattforsheden i Molkom, Värmland (ibid, s.37), som för 

övrigt är en av de största deltaavlagringarna i Sverige (Värmland, 2013). 

 

 

Vilka markfysikaliska effekter kan olika kornstorlek ge? 

 

Kornstorlekens betydelse för den vattenhållande förmågan 

 

Kornets storlek har betydelse för den vattenhållande förmågan (Eriksson et al. 2011, s.177, 

209). En sandjord med mindre fraktioner medför att vattnet på grund av kapillärkraften har 

bättre vattenhållande förmåga (Eriksson et al. 2011, s.179 och Bruand, Hartmann och 
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Lesturgez 2005). Därför håller t ex fraktioner på 0,06 mm, på grund av sin mindre storlek, 

kvar vattnet bättre än en fraktion på 0,6 mm (Carrow 1992, s.32). Blandad kornstorlek i en 

sandjord kan även vara ett problem, eftersom de mindre partiklarna kan täppa till de små 

porerna, med sämre porositet som följd (Carrow 1992, s.32). Det samma kan hända om man 

för att förbättra sandjordens upptagningsförmåga av vatten, tillför lera eller mjäla till bädden. 

Speciellt mjäla gör så att porerna täpps till med dålig syresättning som följd (ibid, s.32 och 

Bruand, Hartmann och Lesturgez 2005).  

 

Om silt, 0,002-0,05 mm enligt USDA-skalan (tabell 2), tillförs i en sandjordsblandning, för 

att på så sätt förbättra den vattenhållande förmågan, så skulle porerna runt kornen täppas till 

och genomsläppligheten försämras. Blandas det i allt för stor andel i sandjorden blir vattnet 

stående i marken (Carrow 1992, s.32). 

En växts övervintringsförmåga i ett kallare klimat, kan avgöras av mängden vatten som 

stannar kvar runt rötterna på plantan under vintern. Ju större kornstorlek bädden består av, 

desto mindre mängd vatten blir det stående runt rötterna
2,3

 och då fryser inte växten lika lätt 

under vinterhalvåret.  

 

I en odlingsbädd med sand och grus kan storleken på fraktionerna vara avgörande för hur ofta 

det behöver vattnas. Täcks en sandjordsbädd med ett lager av grus och sten på ca 2-5 cm, så 

bryts kapillärkraften och avdunstningen minskar
4
. Detta sker när fraktionerna är större än 5 

mm (Eriksson et al. 2011, s.176). Ett annat alternativ är enligt Åkerstedt att täcka sandbädden 

med gräsklipp och på så sätt hindra avdunstningen
5
. 

 

 

Kornstorlekens påverkan på vattnets stighöjd och stighastighet 

 

Den kapillära stighastigheten, minskar ju mindre kornstorleken är från kornstorlek 0,02 mm 

och mindre, eftersom den hydrauliska konduktiviteten (mått på hur fort vatten rör sig igenom 

material)(Avfall Sverige, 2012) i de vattenfyllda porerna samtidigt minskar. Se tabell 3.  

 

Stighöjden inom intervallet 1-2 mm är 5,4 cm efter 24 timmar, medan stighöjden inom 

intervallet 0,2-0,5 mm är 21,4 cm inom samma tid. Oftast har marken varierande storlek på 

fraktionerna och då är det de mindre som avgör stighöjden, såvida inte marken innehåller en 

övervägande mängd av de större fraktionerna. (Eriksson et al. 2011, s.177). 

 

 

Kapillärkraft, adhesion, kohesion och plasticitet 

 

I en fuktig sandmassa är kornen tillsammans med de vattenmolekyler som befinner sig 

                                                           
2
 P. Korn (praktik, 10-21 september 2012).  

3
 N. Åkerstedt (telefonintervju, 17 december 2012). 

4
 P. Korn (praktik, 10-21 september 2012).  

5
 N. Åkerstedt (telefonintervju, 17 december 2012). 
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närmast dem - adsorptivt bundna med varandra genom de s k adhesionskrafterna. De är en 

molekylär kraft som håller ihop två kroppar med varandra vid nära kontakt. Även 

vattenmolekylerna emellan finns en attraktionskraft, en s k kohesion. Adhesionskraften 

kombinerat med kohesionkraften (kohesion är graden av sammanhållning i materialet i torrt 

tillstånd) ger upphov till ytspänning och kapillärkrafter. Med hjälp av kapillärkraften lyfts 

vattenpelaren i en kapillär där den nedre delen befinner sig i vatten, upp till en nivå där 

tyngden av vattenpelaren och den uppåtgående kapillärkraften är lika stora - vilket innebär att 

vatten kan klättra uppåt i marken (Eriksson et al. 2011, s.176). En jordart med hög kohesion 

är relativt fast även i fuktigt tillstånd. En jordarts plasticitet (materialets formbarhet i fuktigt 

tillstånd), kohesion samt dess fasthet i fuktigt tillstånd är av avgörande betydelse för dess 

brukningsegenskaper (ibid, s.27). Sand och grus är s.k. friktionsjordar, d.v.s. kornens 

sammanhållning beror på en mekanisk friktion mellan dem. Leriga jordar, däremot har en 

starkare sammanhållning mellan de enskilda kornen och kallas för kohesionsjordar (ibid, 

s.20).  

 

Med större kornstorlek blir marken mer genomsläpplig för vattnet som passerar och marken 

blir därför torrare vid ytskiktet. Detta kan avgöra hur ofta en sandjord behöver vatten. 

Vattnets förmåga att stiga i marken påverkas av storleken på de partiklar vattnet ska passera 

(Eriksson et al. 2011, s.176). Ju mindre partiklarna är, desto högre upp i marken kan vattnet 

röra sig (ibid, s.177). Detta gäller ner till kornstorlek 0,01 mm – vid mindre kornstorlek, kan 

inte vattnet stiga över huvud taget, eftersom utrymmet mellan fraktionerna är så litet att det 

inte får plats kapillärvatten och fria vätskeytor. Se tabell 3. Är partiklarna väldigt stora – mer 

än 5 mm - så avstannar kapillärkraften och avdunstningen och då kan vattnet inte ta sig högre 

upp. Se tabell 3. Exempelvis så kan vattnet i kapillär form eller som fria vätskeytor vid en 

kornstorlek på 1-2 mm få en maximal stighöjd på 6,5 cm, medan en kornstorlek på 0,2-0,5 

mm, får vattnet att stiga med maximalt 24,6 cm. Se tabell 3.  

 

Tabell 3. Atterbergs tabell om kapillär stighöjd och stighastighet i olika kornstorlekar (Modifierad från 

Eriksson et al. 2011, s.176).  

Kornstorlek                                                     Stighöjd (cm) på                                 Maximal stighöjd (cm) 

(mm)                                   24 timmar                           48 timmar 

5-2 2-2 - 2,5 

2-1 5,4 6,0 6,5 

1-0,5 11,5 12,3 13,1 

0,5-0,2 21,4 23,0 24,6 

0,2-0,1 37,6 39,6 42,8 

0,1-0,05 53,0 57,5 105,5 

0,05-0,02 115,3 136,0 Ca 200 

0,02-0,01 48,5 92,2 >250 

0,01-0,005 28,5 - - 

0,005-0,002 14,3 - - 

0,002-0,001 5,5 - - 
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Grundvatten 

 

Grundvattnet rör sig oftast fram över det fasta bergets yta, till skillnad från sjunkvatten som 

rör sig rakt ner mot grundvattenytan. Grundvattnet rör sig ofta mot ett s.k. 

utströmningsområde, som en sjö, bäck eller ett kärr. Strax ovanför grundvattnets yta har 

vattnet p.g.a. kapillärkraften möjlighet att stiga rakt upp. Vattnet stiger högre upp i marken 

om porerna och marksprickorna är mindre, men bara några centimeter om de är större. Men 

det finns fler saker som spelar in. Vattnets rörelsehastighet kan dels bero på hur varierad 

blandningen är på fraktionerna, hur stort fall det är, samt hur varierande porstorleken är 

mellan dem (Eriksson et al. 2011, s.174). 

 

 

Dräneringsjämvikt 

 

När en bädd är nyvattnad, så kommer hälften av vattnet snart att rinna av bädden. Det vatten 

som lämnar bädden kallas dränerbart vatten. När allt dränerbart vattnet lämnat bäddens porer, 

så blir dessa istället fyllda med luft. Det innebär att ca hälften av porerna är vattenfyllda och 

den andra hälften är fyllda med luft, s k dräneringsjämvikt (Strandberg et al. 2001, s.2), men 

beroende på hur jorden är sammansatt kan detta variera ganska kraftigt. I en sandjord kan 10-

15% av porerna vara vattenfyllda vid dräneringsjämvikt, medan det i en lerjord kan vara runt 

80 % av porerna som är detsamma. Fördelningen bestäms av storleken och mängden på 

porerna. Även avståndet till grundvattenytan spelar in (ibid, s.4). 

  

Allt vatten som förekommer i en markbädd är inte växttillgängligt vatten, då en del av vattnet 

binds så hårt i porerna att växten inte kommer åt det. Ju större andel av organiskt material det 

finns i bädden, ju större blir andelen av icke växttillgängligt vatten (Strandberg et al. 2001, 

s.4).  

 

 

Värmekonduktivitet 

 

Med värmekonduktivitet menas värmeledningsförmåga. Markens värmekonduktivitet 

påverkas av luft- och vattenhalt i jorden, men även av hur lucker den är. Ju högre siffra som 

ses i tabellen, desto bättre värmekonduktivitet har materialet och desto bättre leder det värme. 

En fuktig jord leder värme bättre än en torr jord och en fuktig lerjord leder värme bättre än en 

torr sandjord. Se tabell 4. En sandjord med 20 % fuktighet leder värme bättre än en torr 

sandjord och ett blött torvtäcke leder värme sämre än en sten. När det gäller snö, så ökar 

värmekonduktiviteten ju mer snön packas samman (Eriksson et al. 2011, s.208).  
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Tabell 4. Värmekonduktiviteten (J/(m x s x ºC)) ökar med stigande tal. (Modifierad från Eriksson et al. 2011, 

s.208). 

Material                                            Vattenhalt                                          Värmekonduktivitet  

 

Fin sand                                                Lufttorr                                                 0,21 
                                                              10 % H2O                                             0,83 
                                                              20 % H2O                                             1,47  

Lera                                                       Relativt torr                                         0,138 
                                    Mättad med H2O                                  0,88 

Torvjord                                               Relativ torr                                           0,113  

                                   Mättad med H2O                                   0,46  

Granit                                                                                                                1,3-3,8 

 

Is vid 0º C                                                                                                          2,24  

 

Snö                                                                                                                    0,105-0,34 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Värmekapacitet 

 

En sandjord kan lättare värmas upp och den värms upp djupare än en mulljord (Eriksson et al. 

2011, s.209). Värmen i marken påverkas av om jordarten är fuktig eller torr (ibid, s.208), då 

en våt jord har större värmekapacitet än en torr jord. Därför tar det längre tid för en fuktig jord 

att värmas upp, eftersom den p.g.a. sin höga värmekapacitet kräver mer värme än en torr jord 

för att bli varm. Jordarna kyls också av långsammare av om marken är fuktig (ibid, s.209). 

Med andra ord blir temperaturskillnaderna mindre i fuktig mark. Men detta är inte det enda 

som påverkar värmekapaciteten. Hur lucker en mark är påverkar även det värmelednings-

förmågan. Andra faktorer som inverkar är vilken tid på året det är, vilken jordart det är, samt 

avdunstningen. På våren och försommaren blir sand- och grusjordar tidigare varma än vad ler- 

och torvjordar blir. De behåller också värmen bättre framåt hösten (ibid, s.209).  

 

Temperaturskillnaderna varierar också beroende på vilket djup man mäter. Även där är det 

större temperaturskillnader i sanden jämfört med i torvjorden. I en sandjord kan det skilja upp 

till 18,5 ºC beroende på djup, medan det i en torvjord bara skiljer 10,9º C. Se tabell 5. 

Värmen varierar också beroende på vilken tid på året det är som varmast på ett speciellt djup. 

I sandjorden är det varmast vid ytan i juli, vid 1 meters djup är det varmast i augusti och vid 2  

meters djup i september (ibid 2011, s.208-210). 
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Tabell 5. Denna tabell visar på temperaturvariationer under ett dygn i sandig mo och odlad torvjord. 

(Modifierad från Eriksson et al. 2011, s.210).  

Jordart Djup under markytan (cm) 

 0 2 10 20 40 

 Temperaturskillnad (Cº) 

Sandig mo 19,7 13,4 6,8 3,1 1,2 

Torvjord 10,9 7,3 1,2 0,2 0,0 

 

 

Hur påverkas sandjorden vid inblandning av humus? 

 

Ju större andel av ler eller mull som blandas i en sandjord, desto större blir andelen av icke 

tillgängligt vatten (Strandberg et al. s.4). 

 

Andra uppgifter går att få från Jordbruksverkets häfte i artikeln av Johansson (s.9) – den säger 

att tillförsel av mull i en sandjord ökar det växttillgängliga vattnet. Vid odling i torrare 

jordarter, så måste det vattnas oftare, men detta kan avhjälpas om mull tillförs i marken, då 

den är mer vattenhållande än sand. Vid tillförsel av mull på en viktprocent av den totala 

jordartsmängden, så ökar den vattenhållande förmågan i genomsnitt med 2 mm per dm-skikt 

(ibid, s.9), vilket innebär att växten får större tillgång till vattnet och därmed bättre tillväxt. 

Med tillförsel av så lite som 1 % mull (och 3 % ler), så kan rotmiljön för växterna förändras 

och öka avkastningen i en odlingsjord (Heinonen 1975, s.7). 

 

 

En jämförelse av organogena jordar, sand- och lerjordar  

 

Jordarter kan delas in i två huvudgrupper – organogena- och mineraljordarter.  

 

Organogena jordar kan antingen vara torvjord som har bildats på plats, eller gyttjejordarter 

som har sedimenterats i vattnet. Torvjordar består oftast helt av organiskt material, medan 

gyttjejordar utöver det organiska materialet även kan innehålla en del mineraljord (Eriksson et 

al. 2011, s.22). En organogen jord har större näringshalt än en sandjord. 

 

Sandjord är en mineraljordart och består oftast av flera korngrupper och kan bestå av morän 

som avsatts från inlandsisen, lösa avlagringar från bergrunden eller rester av rasmassor 

(Eriksson et al. 2011, s.22). Sandjordar har en sämre vattenhållande förmåga än lerjordar, men 

det beror på storleken på fraktionerna. En finkornig sandjord har bättre vattenhållande 

förmåga än en mer grovkornig sandjord (Eriksson et al. s.19). Sand och grus är s k 

friktionsjordar (Eriksson et al. 2011, s.20.  

 

Lerjord är liksom sandjord en mineraljordart, och består av några få korngrupper (Eriksson 

et al. 2011, s.22) och har en maxstorlek på 0,002 mm. Lerjordar har en god vattenhållande 

förmåga. Lerpartiklarna har en sinsemellan en stark bindning (Eriksson et al. 2011, s.20). 
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Erfarenhet från fält  

 

Uppgifterna i denna del är hämtade från böcker av Peter Korn och Nils Åkerstedt, samt från 

praktikperiod, mailkontakt och intervju. 

 

Problemet med uttorkning av en sandbädd kan delvis avhjälpas om man först ser till att ha 

lämplig storlek på fraktionerna - det har både Korn och Åkerstedt kommit fram till. De har 

genom att prova sig fram – var för sig kommit fram till att kornstorleken i odlingsbädden bör 

innehålla fraktioner mellan 0 till 8 mm. Sandjordslagret bör vara runt 40 cm djupt
 6,7 

och för 

att vattnet inte ska kunna komma ända upp till ytan och avdunsta, så läggs ett ca 2-5 cm tjockt 

lager av grus och sten ovanpå, med fraktioner på 5-150 mm. Då bryts kapillärkraften och 

avdunstningen avtar (Korn 2012, s.148). 

Problemet med för blöt sandjord vid långvarigt regn eller för kraftig bevattning av 

sandbädden kan också avhjälpas om bädden först grundas med ett lager pinnmo. Den bör ha 

en kupad form så att överflödigt vatten kan rinna av
8
. 

 

 

Miljön i Peter Korns trädgård 

 

Peter Korn har i flera års tid anlagt sin trädgård belägen i Eskilsby utanför Landvetter, 

Göteborg. Trädgården är i huvudsak uppbyggd för att efterlikna bergsmiljöer i Europa, Asien 

och Nordamerika och den ligger i zon IV. Växterna är därför övervägande sådana som trivs i 

dessa miljöer, även om undantag finns. 

 

Han har under flera års tid provat sig fram med olika sorters storlek på fraktionerna för att 

slutligen komma fram till vad som fungerar bäst i odlingsbäddarna. Han använder sig i första 

hand av sand, grus, stenar och block i de miljöer han skapar. Försök med inblandning av 

humus och torv i sandjorden har också gjorts
9
. 

 

 

Den ursprungliga marken innan anläggningen av stenpartiet 

 

Den ursprungliga marken på vilket sandbädden ska anläggas består överst av ett lager på ca 5-

10 cm med väldigt sur jord. Den är sur på grund av att det tidigare låg en granskog där. Under 

den finns ett lager med pinnmo, på 100-150 cm, som är ganska genomsläpplig för vatten, men 

ändå klarar att behålla fukten. Pinnmo är hårt packad morän som innehåller stenar, block och 

finkornigt bergmjöl, även kallat stenmjöl (pulveriserad sten (Spisa.nu, 2013)) som bildats i 

samband med inlandsisens framfart (Nationalencyklopedin, 2012). Under detta kommer ett 

lager morän på 50-100 cm, som är mycket kompakt och som släpper igenom väldigt lite 

                                                           
6
 N. Åkerstedt (telefonintervju, 17 december 2012). 

7
 P. Korn (praktik, 10-21 september 2012). 

8
 P. Korn (praktik, 10-21 september 2012).  

9
 P. Korn (praktik, 10-21 september 2012).  
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vatten. Allra underst ligger berget (Korn 2012, s.132). 

 

 

Anläggning av stenparti i Peter Korns Trädgård 

 

Stenpartierna som anlades under praktiken, är uppbyggda enligt Korns idéer och slutsatser. 

De är anlagda för att ha ideala fuktighetsbevarande- och vattenavrinnande effekter för den typ 

av växter som ska planteras där. Ett av de stenpartier som anlades och som kommer att 

beskrivas här, var ett stort stenparti med växter som övervägande hör hemma i bergstrakter. 

Stenpartiet ligger i en sluttning, där den största delen av sandbädden vetter mot söder, men 

bädden har läge även mot norr, öst och väst. Stenpartiet är ca 20 x 10 m och mellan 1,5 - 4 m 

högt och har en kupad form. 

 

 

Grunden och muren 

 

För att kunna anlägga ett väl fungerande och beständigt stenparti bör materialet i botten vara 

av lera eller pinnmo. Med humus inblandat kan det också fungera, men då kommer stenpartiet 

efter hand att sjunka ihop. Bädden av pinnmo ska vara kupad för att regnvatten ska ha 

möjlighet att rinna av. Blir vatten stående i bädden efter kraftigt regn, finns risk att över- 

liggande lager rinner bort
10

. 

 

En mur med en höjd på runt 50 cm, av natursten i varierande storlek, kallmurades upp runt 

stora delar av stenpartiet. Se figur 2. Eftersom plantor ska växa i skrevorna mellan 

murstenarna var vi tvungna att placera ut dessa redan under uppbyggnaden av muren. Viktigt 

var att se till så att rötterna hamnade tillräckligt långt in mellan stenarna för att förhindra att 

de ramlade ut vid regn. Vidare lades lite sand och grus på rötterna och ovanpå det placerades 

nästa mursten. Innan murstenarna lades på plats så togs jord- och mossrester bort och stenarna 

tvättades av, då de kan bli en källa till humusbildning
11

. Förekommer det humus i sandbädden 

så stannar rötterna hellre där och plantan riskerar att aldrig etablera sig ordentligt. Under 

vinterntid, är fuktigheten högre runt humus och plantan kan dö på grund av att fukten ligger 

kvar runt plantan (Korn 2012, s.144). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 P. Korn (praktik 10-21 september 2012). 
11

 P. Korn (praktik 10-21 september 2012). 
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Stenpartiet i genomskärning 

 

Figur 1. En genomskärning av ovan nämnda sandbädd. I botten är det pinnmo, sedan ett lager sand och grus på 

ca 40 cm, därefter ett lager på 2-5 cm med grus och sten. Vidare är stenar i storleken runt 10-15 cm utspridda 

tillsammans med en del trampstenar (Korn 2012, praktik). Bild: Kristina Ekman. Ritningen är inte skalenlig.  
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Stenpartiet under uppbyggnad 

 

                                         
                                                Figur 2. Här är muren under uppbyggnad (foto: Kristina Ekman)  

                                         
                                                Figur 3. Ett lager sand täcker pinnmon. (foto: Kristina Ekman) 

                                         
                                                      Figur 4. Lite större stenar har slumpvis kastats ut för att få ett 

                                                      mer naturligt utseende på stenpartiet. I bädden finns även  

                                                      trampstenar. (foto: Kristina Ekman). 

 

                                                     
                                       Figur 5. Efter utplanering av växter täcks odlingsbädden av ett  

                                                    lager stenar i storleken 5-150 mm. Dessa används för att förhindra 

                                                    allt för stor avdunstning i bädden. (foto: Kristina Ekman). 
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Kornstorlek 

 

Pinnmon i bädden täcks sedan med en blandning av sand och grus mellan 0 och 8 mm. Se 

figur 3. Det är viktigt att blandningen har varierad storlek för att marken ska bli 

genomsläpplig för vatten. Skulle bädden inte innehålla de större fraktionerna, så skulle 

porerna i marken täppas till och vattnet skulle bli stående i bädden med följd att plantorna 

ruttnar (Korn, 2012, s.137). Grova fraktioner i odlingsbädden gör den torr och nyplanterade 

eller små växter får mycket svårt att etablera sig (Korn 2012, s.137). Detta kan jämföras med 

uppgifter från boken Marklära (Eriksson et al. 2011, s.176). Där framkommer det att vatten 

har svårt att röra sig i marken om fraktionerna är små – är de under 0,01 mm – kan vattnet inte 

stiga alls, eftersom utrymmet mellan fraktionerna är så litet att det inte får plats något kapillärt 

vatten mellan kornen. Har de en storlek på mellan 0,2-0,5 mm kan vattnet stiga upp till 24,6 

cm. Vid en kornstorlek på mellan 2-5 mm är stighöjden endast 2,5 cm och om fraktionerna är 

större än 5 mm, så kan vattnet inte stiga alls (ibid, s.176). Se tabell 3. 

 

 

Täckning av pinnmon 

 

Själva lagret bör vara mellan 20 och 40 cm djupt, men helst närmare 40 cm (Korn 2012, 

s.139). Det får absolut inte vara tunnare än 20 cm, för då kan bädden varken dränera bort 

överflödigt vatten eller behålla fukten under torrare perioder. Bädden får inte heller vara för 

liten – aldrig mindre 2 x 2 m, för då skapas inte en fungerande miljö
12

. När sandjordslagret 

kommit på plats lades det ut trampstenar. Även lite större stenar i varierande storlek 

placerades ut huller om buller för att sandbädden skulle få ett mer naturligt utseende (Korn 

2012, s.149). Se figur 4. 

 

 

Bara rötter 

Innan växterna kan planteras i bädden måste all jord tas 

bort från plantornas rötter. Se figur 6. Skulle detta inte 

göras, eller om det sparades lite jord, så skulle rötterna 

stanna kvar i jordklumpen och växten skulle få svårare 

att etablera sig ordentligt. När vintern sedan kommer har 

den inte hunnit samla kraft för att klara kylan och risken 

är större att den inte klarar sig. Blir växten stående med 

blöt jord om halsen under hösten, så ökar också risken 

att den dör (Korn 2012, s.144). 

 

Figur 6. Jorden ruskas försiktigt av och 

 sedan sköljs de sista resterna bort med 

 vatten (foto: Kristina Ekman). 

 

När all jord tagits bort från plantans rötter söker de sig i större utsträckning utåt i sandbädden 

                                                           
12

  P. Korn Praktik, 10-21 september 2012). 
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för att försöka kompensera för den näringsfattiga miljön (ibid, s.139). Eftersom plantan får 

mindre näring när den står i sandjord, blir den till en början lite risig och de nya blad som 

kommer blir mindre än tidigare. Däremot blir det ingen skillnad på blommornas storlek. Både 

bladen och storleken på växten blir mindre med sandjord, men eftersom tillväxten går lite 

långsammare, får plantan istället en stabilare struktur och blir på så sätt mer motståndskraftig 

mot skadedjur (ibid, s.141). Det kan tilläggas att etableringen av en planta tar mycket längre 

tid i en sandjord på grund av att den inte är så näringsrik (ibid, s.139). Näringskrävande växter 

är inte lämpliga i en sandbädd (ibid, s.153).  

 

Andra uppgifter gör gällande att plantor kan stressas av näringsbristen och att de förbrukar 

sina näringsreserver för att kunna återhämta sig. Därför blir resultatet att plantan växer 

långsammare. Risken är större att de drabbas av skador (Hallsby 2013, s.48). 

 

 

Plantering, täckning av stenpartiet och bevattning 

 

Dags för plantering av växterna. Om bladverket är stort bör bladmassan reduceras för att inte 

plantan ska torka ut för mycket under etableringsfasen (Korn 2012, s.146). Efter planteringen 

täcks stenpartiet med ett lager på mellan 20-50 mm, av grus och sten i storleken 5-150 mm. Se 

figur 5. Anledningen till att de placeras där, är för att de hindrar den uppstigande fukten från 

att avdunsta för mycket, eftersom kapillärkraften inte kan verka - utan bryts när den kommer i 

kontakt med de större fraktionerna som täcker sandbädden (ibid, s.139). Se även tabell 3. 

Lagret med grus och sten har också den effekten att de hindrar regnvatten från att blir stående 

nära ytan (ibid, s.139). Ytterligare en positiv effekt är att ogräs inte lika lätt får fäste i sanden, 

men de ogräs som ända dyker upp, är lättare att ta bort och oftast kommer hela rotsystemet 

med när plantan dras upp – något som inte brukar hända när den står i lerjord (ibid, s.141).  

 

När täckningen av ytan är klart så läggs lite gödning på bädden eftersom etableringen av 

plantorna annars skulle ta extra lång tid (ibid, s.146). Därefter får plantorna bara näring en 

gång per år
13

. Sedan vattnas hela bädden. Bevattningen under anläggningen är den enda gång 

vatten behöver tillföras till bädden. I undantagsfall, om det kommer en väldigt varm period 

direkt efter, så kan den vattnas en gång till (ibid, s.147). Anledningen till att det oftast inte 

behöver vattnas igen är att fukten i marken inte avdunstar på grund av lagret med sten och 

grus
14

. 

 

Skulle bädden behöva vattnas en gång till, så är det bra om det görs ordentligt, så fukten 

kommer ner på djupet. Att inte vattna så ofta kan stimulera plantornas rötter att växa sig långa 

och därmed har de lättare att överleva i den miljön (ibid, s.147).  

 

 

 

                                                           
13

 P. Korn (mailkontakt, 22 oktober 2012). 
14

  P. Korn (praktik 10-21 september 2012). 
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Mikroklimat och väderstreck 

 

En del av växterna som ska planterats i bädden kan vara ganska känsliga och behöva 

specialbehandling för att överleva i kallare klimat. Detta kan åstadkommas om man lyckas 

skapa ett mikroklimat för plantan. För att skapa ett sådant klimat, kan man ta hjälp av lite 

större stenar som placeras ut i bädden. Stenar kan beroende på storlek, form, färg och 

placering i bädden påverka mikroklimatet tillräckligt mycket för att ändra odlingsförhållanden 

för växterna, eftersom de kan fungera som värmemagasin (Korn 2012, s.248). Stenar t ex 

granit, leder värme bättre än en lufttorr sand- eller lerjord. Om en sten ligger bland finare 

fraktioner som sand och grus, kan därför markens värmekonduktivitet öka (Eriksson et al. 

2011, s.208). 

 

Placerar man ut en lite större sten (ca 40 cm) i en södersluttning så värms stenarna upp 

tillräckligt mycket på dagen för att fortfarande utstråla viss värme under natten. Här går det 

bra att placera halvhärdiga plantor. Södra sidan av en större sten kan ha helt skilda 

förutsättningar jämfört den norra sidan. På den södra kan de växter som är lite känsligare 

planteras, då värmen håller sig kvar bättre där. På den norra går värmen inte lika djupt ner och 

de växter som behöver svalt om rötterna bör placeras där för att trivas (Korn 2012, s.248). 

Placeras en större sten i en norrsluttning, hinner inte stenen värmas upp på dagen och här 

planteras de växter som gillar svalka och skugga norr om den stenen. De som placeras söder 

om stenen är sådana som gillar lite mer sol, men ändå inte vill ha sina rötter uppvärmda. Här 

kan alpinväxter med fördel stå (ibid, s.250). 

 

En platt sten som ställs på högkant kan också vara ett skydd för stark sol, alternativt om en 

planta behöver mycket ljus så placeras den framför stenen och exponeras för solen. 

Stenen kan också användas för att reglera regnmängdens tillgång för plantorna. Luta stenen 

lite åt ett håll, och placera de plantor som behöver lite mer vatten där, eftersom allt regn som 

hamnar på stenen rinner ner till plantan. Här är det bra om lite extra grus läggs ut under 

växten, så att den inte blir dränkt av vätan. På motsatt sida av stenen kan växter som är i 

behov av lite torrare miljö placeras (ibid, s.251). 

 

Mörka stenar drar åt sig mer värme än ljusa och kan därför användas som värmekälla (ibid, 

s.251).  

 

Vissa stenarter är mer porösa och drar därför till sig mer vatten – en del så mycket så att det 

går att odla direkt på dem. Kalktuff och lavasten är två exempel på detta (ibid, s.251).  

 

En stor sten som är nedgrävd en bit ner i bädden gör att den närmaste omgivningen får det lite 

varmare, då den fungerar som ett värmemagasin och känsliga växter har större chans att 

överleva. Men det fungerar bara om det är en mild vinter – skulle det bli en ovanligt kall 

vinter, så bevarar stenen istället kylan och det blir kallare runtom den (ibid, s.248). 
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Anläggning av en sandbädd – enligt Nils Åkerstedt 

 

Sandbäddarna som jag kommer att beskriva här är anlagda enligt Åkerstedts slutsatser av hur 

en sandbädd ska anläggas för att fungera idealiskt. Åkerstedt har i mer än 40 år odlat i sand 

och grus – först i Sundsvall, och på senare år i Mörbylånga på Öland dit han flyttat. Han odlar 

perenner, sommarblommor, buskar och grönsaker. Åkerstedt använder sig även av sand när 

han odlar i växthus
15

. 

 

Anläggning och dränering 

 

Blandningen bör enligt Åkerstedt bestå av runt 80 % 0-4 mm fraktioner och 20 % 4-8 mm 

fraktioner, men det är inte så viktigt att de är just den fördelningen 
16

. 

 

Anläggningen påbörjas genom att gräva bort jorden ca 40 cm ner i marken där sandjord- 

bädden ska ligga. Här fylls det på ett ca 40 cm tjockt lager med sand- och grusfraktioner 

mellan 0 och8 mm
17

. Åkerstedt har i sin bok (1995, s.92) angett att fraktionerna mellan 0 och 

6 mm är lagom, men i intervjun (2012), nämner han 0 till 8 mm som det bästa alternativet. En 

sandbädd bör inte vara mindre än 1x1 m
18

. 

 

Innan bädden fylls på med materialet, så måste det ordnas med dränering – finns det inte 

sådan - eller om lutningen på marken är för liten - så kan bädden istället höjas med minst 15 

cm ovanför omgivande yta. Här ska det i likhet med det föregående alternativet vara ett lager 

på 40 cm med sand och grus (Åkerstedt 1995, s. 92). Lagret kan vara så tunt som 20 cm, men 

runt 40 cm är att föredra
19

. 

 

Det går också bra att placera sandbäddar på stenhällar, lerig eller vattensjuk mark och 

områden med mycket ogräs (ibid, s.41-43).  

 

 

Plantering, mull och täckning av odlingsbädden 

 

Växterna som ska planteras bör ha en jordklump kvar runt rötterna. Men det går även utan 

detta om man istället tillsätter lite kompostjord eller torvmull runt rötterna vid planteringen 

(Åkerstedt 1995, s.92). Åkerstedt har även gjort försök helt utan tillsats av jord, torv eller 

kompost då han planterade tayberrybuskar (Rubus fruticosus x idaeus), även kallade 

boysenbär, enbart i singel. Det fungerade också bra och plantorna som i vanliga fall är härdiga 

till zon III, klarar sig nu i zon VI
20

. 

 

                                                           
15

 N. Åkerstedt (telefonintervju, 17 december 2012). 
16

 N. Åkerstedt (telefonintervju, 17 december 2012). 
17

 N. Åkerstedt (telefonintervju, 17 december 2012). 
18

 N. Åkerstedt (telefonintervju, 17 december 2012). 
19

 N. Åkerstedt (telefonintervju, 17 december 2012). 
20

 N. Åkerstedt (telefonintervju, 17 december 2012).  
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När utplanteringen av växterna är klar täcks hela sandytan med ett lager av gräsklipp på 5-10 

cm. Klippet används både för att förhindra allt för snabb uttorkning av ytan och för att tillsätta 

näring. Om det är varmt och torrt ute, så ska gräsklippet vattnas – då det på så sätt frigörs 

näring från massan. När plantorna växt till sig efter några veckor och täcker markytan bättre, 

behöver de inte vattnas oftare än om de stått i vanlig jord, eftersom sandpartiklarna leder upp 

markfukten och gräsklippet förhindrar mycket av avdunstningen (Åkerstedt 1995, s.92). 

Under de kommande två till tre somrarna bör bädden täckas med gräsklipp två gånger per år, 

för att därefter bara täckas en gång per säsong. Efter två- tre år till så räcker det med att lägga 

på ett lager vartannat år (ibid, s.95). Sandjord och gräsklipp får enligt Åkerstedt ett bättre 

resultat i längden jämfört med ler- eller mulljord med tillförd näring (1995, s.93). 

 

 

Diskussion 

 

Här sammanfattas de för- och nackdelar som har framkommit under studien av sandjordar. 

 

Fördelar med sandjord  

 

Beroende på vilket sätt sandbädden är anlagd - med tanke på fuktförhållanden, avrinning och 

marktäckning - så behöver en sandbädd sällan vattnas (Korn 2012, s.147). 

 

Växter som i vanliga fall klarar sig i t ex zon III, kan om de planteras i sandjord, med 

dränering överleva i en högre zon (Åkerstedt 1995, s.93). 

 

Sandjorden blir varm tidigare på året och behåller värmen längre (Eriksson et al. s.209), 

därför blir odlingssäsongen längre. Den värms också upp lättare och djupare än en torvjord 

(ibid, s.209). Dock blir temperaturskillnaderna mellan dem mindre en bit ner i marken – vid 

ytan skiljer det 8,8
o 
C, medan det på 40 cm djup bara skiljer 1,2

o
 C. Se tabell 5. 

 

Ogräs får inte lika lätt fäste i en sandjord (Korn 2012, s.141 och Eriksson et al. 2011, s.19), 

men de ogräs som ända dyker upp, är lättare att ta bort och oftare kommer hela rotsystemet 

med när plantan rycks upp – något som inte brukar hända när de står i lerjord – där 

kvarvarande rotdelar blir till nytt ogräs (Korn 2012, s.141). 

 

Plantorna växer inte så snabbt och får en mer kompakt form eftersom de inte får så mycket 

näring och som en följd, drabbas de inte lika lätt av skadedjur och sjukdomar (ibid, s.141). 

 

Sandjord och gräsklipp får ett bättre resultat i längden ur gödningssynpunkt, jämfört med ler- 

eller mulljord (Åkerstedt 1995, s.93). 
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Nackdelar med sandjord 

 

Plantor som är näringskrävande passar inte bra i sandjordar (Korn 2012, s.153). 

 

Sandjordar har svårare att hålla kvar den näring som sprids ut, jämfört med en ler- eller 

mulljord, vilket medför att det förekommer stor urlakning av näring i dessa områden - med 

övergödning som följd. Detta kan drabba grundvatten, sjöar och hav. Men urlakning av 

marken kan också bero på vad man odlar och hur länge grödan är i jorden 

(Naturskyddsföreningen, 2011, s.2). 

 

Den vattenhållande förmågan och kapaciteten för växttillgängligt vatten är beroende av 

grundvattendjupet (Johansson, s.9).  

 

Det tar lång tid innan växten repar sig efter omställningen från ler- eller mulljord till sandjord 

(ibid, s.139). Därför kan den under lång tid se ganska risig ut. Vanligen blir inte plantan 

etablerad förrän andra året (Korn 2012, s.139,141). 

 

 

Reflektioner över studien 

 

Studier av de markfysikaliska egenskaperna hos sandjordar har uppvisat en tydlig skillnad på 

vattenhållande och dränerande förmåga beroende på vilken kornstorlek fraktionerna har. Det 

visar också på att den värmehållande förmågan påverkas av kornstorleken samt det fasta 

materialets struktur.  

 

En sandjord kan beroende på både kornstorlek och fuktighetsgrad reagera väldigt olika när det 

gäller hur snabbt den blir uppvärmd, hur länge värmen håller sig kvar på hösten, hur stor 

skillnad det är mellan högsta och lägsta temperatur under ett dygn och hur djupt värmen 

sträcker sig ner i marken. Även större stenar kan verka som värmemagasin. Denna kunskap 

kan komma väl till användning vid anläggning av en sandbädd, men kan också vara till hjälp 

vid anläggning av ler- och humusbäddar. 

 

Det går att jämföra resultaten från de markfysiska egenskaperna som presenterats och de 

resultat som framkommit i fältstudien och där se att speciellt delarna om dränerings- och 

vattenhållande förmåga är något som även Korn har använt sig av under anläggning av 

odlingsbäddar.  

 

En sandjords vattenhållande förmåga påverkas som tidigare nämnts av kornstorleken, men 

även tillsats av mull kan göra stor skillnad. Här är både resultaten från de markfysikaliska 

egenskaperna och Korn eniga – sandjorden blir mer fuktighetsbevarande med mull.  

 

Däremot anser han inte att det är lämpligt med inblandning av mull i en sandjord, eftersom 

den vattenhållande förmågan gör att mer fukt blir kvar i marken under vintern och försämrar 

därmed överlevnadschanserna för plantorna. Han anser inte heller att det ska vara någon som 



26 
 

helst mull runt rötterna när plantan grävs ner (2012, s.144). Han hävdar att det måste vara så 

för att rötterna ska etablera sig och utveckla sitt rotsystem ordentligt (ibid, s.146). Åkerstedt 

anser däremot att varje planta som sätts i en sandjord bör ha en klump av mull eller torv runt 

rötterna (1995, s.92). Han nämner ingenting om sämre överlevnadsmöjligheter för sina 

plantor. Med de olika uppgifter som framkommit är det svårt att avgöra vilken metod som 

fungerar bäst utan att göra egna försöksodlingar.  

 

En annan skillnad mellan dem är att Åkerstedt anger 1x1 m som minsta mått
21

 för en väl 

fungerande sandbädd och Korn säger att den måste vara minst 2x2 m
22

. 

 

Jämförs de sandjordsbäddar som beskrivits, så är den stora skillnaden att Åkerstedt täcker 

med gräsklipp för att förhindra avdunstning (1995, s.19), istället för med grus och sten som 

Korn (2012, s.148). Som en bieffekt vid Åkerstedts metod, så kan växterna ta upp den näring 

som avges från gräsklippet. 

 

Resultatet av studien om odlingsbäddarna visar på ett alternativ till odling i ler- och 

mulljordar. För växter som har sin naturliga hemvist i bergsmiljöer fungerar det bra, då den 

skapade sandjordsbädden uppfyller de förutsättningar plantorna är vana vid
23

. Plantor som 

växer naturligt i dessa miljöer har inte så stora behov av näringsrik jord. Men det går att få 

plantor som i vanliga fall är härdiga endast i lägre zoner att överleva och trivas i en högre zon 

om de placeras i en bädd av sandjord. Självklart är kornstorlek, dränering, läge, snötäcke och 

en varm eller kall vinter också avgörande. 

 

Växter med höga krav på näring är inte lämpliga i sandjordar. 

 

Åkerstedt odlar däremot växter som kräver näring – både grönsaker, blommor och bärbuskar - 

men han täcker alltid marken med gräsklipp. Om och hur stort näringsläckage detta 

åstadkommer har inte framgått i studien. 

 

Jag anser att det skulle vara mycket omständligt att använda metoden med marktäckning för 

att förhindra avdunsting i större odlingar, som t ex åkrar i sandjordsmiljö. Det skulle vara 

mycket omständligt att täcka en hel åker med gräsklipp för att bryta avdunstningen - fast det 

finns en jordgubbsodlare i Norge som använder sig av den metoden (Ljung 2007). Det skulle 

inte heller vara realistiskt att av samma anledning täcka med grus mellan alla plantor i en åker 

bestående av, t ex vete.  

 

Marktäckning med grus kan lämpa sig bra för perennodling och lökar. När det gäller täckning 

med gräsklipp, så kan det också fungera för perenner, men ska denna metod användas för 

livsmedelsproduktion, så är gräsklipp den lämpligare metoden och bara för små odlingar för 

eget bruk. 

 

                                                           
21

 N. Åkerstedt (telefonintervju, 17 december 2012). 
22

 P. Korn (praktik, 10-21 september 2012). 
23

 P. Korn (praktik, 10-21 september 2012). 
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Marktäckning är också en smakfråga – då alla kanske inte tycker det är fint med gräsklipp 

eller grus runt plantorna – utan istället föredrar mulljord. 

 

Plantor i sandjord etablerar sig inte så snabbt som de som planteras i mulljord. De får en mer 

kompakt form eftersom de inte får så mycket näring och som en följd, drabbas de inte lika lätt 

av skadedjur och sjukdomar (Korn 2012, s.141). Detta kan jämföras med andra uppgifter som 

säger att plantan stressas av näringsbristen och att de förbrukar sina näringsreserver för att 

kunna återhämta sig och det är därför som tillväxten går långsammare. Risken att drabbas av 

skador blir också större (Hallsby 2013, s.48). Även här är det svårt att bedöma de motstridiga 

uppgifter som framkommit. 

 

Stenar, som t ex granit, har en högre värmekonduktivitet än en lufttorr sand- och lerjord.  

Lämnas en sten kvar bland finare fraktioner kan markens värmekonduktivitet (värmeledande 

förmåga) öka (Eriksson et al. 2011, s.208). Men hur lång tidsperiod det är varmt eller kallt 

spelar också in. Är det kallt under en längre period – kan stenen bli kallare än den omgivande 

marken och till slut sprids kylan vidare till omgivningen – vilket istället medför att marken 

blir extra kall (Korn 2012, s.250 ). Så detta kan beroende på hur varmt eller kallt det är vara 

både en fördel och nackdel. 

 

Jag anser att de metoder som studerats under detta arbete - de markfysikaliska som förklarar 

mycket om varför sandjordar fungerar som de gör, kan vara ett alternativ till odling i ler- och 

mulljordar, även om det inte passar eller fungerar i alla miljöer. 

 

 

Metoddiskussion 

 

Valet att kombinera en litteraturstudie med fältstudier och en intervju var menad för att få 

bredd på insamlad fakta. Men det var en hel del problem med att hitta relevanta artiklar på 

ämnet odling i sand – det blev bara några stycken - därför blev det trots allt inte så stor bredd 

på insamlad information – den största andelen är hämtad från en bok – dock en väldigt 

faktaspäckad sådan. När det gäller övrig information, den från fältstudien och intervjun, samt 

böckerna skrivna av Åkerstedt och Korn, så är båda författarna av naturliga skäl positiva till 

sandodling, därför har uppsatsen blivit lite färgad av detta. Därför hade det varit bra att också 

intervjua någon som hade lite mer negativ inställning till sandodling och mer positiv till 

odling i mull eller lera, för att få en mer varierad syn på ämnet. 
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Bilaga 

 
Listan innefattar de växter som planterades på ett av de stenpartier jag var med och anlade i 

Peter Korns trädgård i Eskilsby utanför Landvetter i Göteborg under min praktikperiod. 

Trädgården ligger i zon IV. Stenpartiet har en kupad form med den största odlingsytan åt 

söder. Växterna är övervägande sådana som har sin ursprungliga hemvist i alp- och 

bergsmiljöer runtom i Europa, Asien och Nordamerika. 

 

Namnen på listan står endast på latin eftersom namnskyltarna bara har latinska namn. 

 

Denna växtlista gör inte anspråk på att vara komplett eller ha korrekt stavning på alla namn. 

 

 

Växtlista från anlagt stenparti 

 
Norrsidan  

Alchemilla sp. 

Androsace sempervivoides ´Susan´  

Aster laterniflorus var. ´Horizontalis´ 

Berberis macroacantha 

Cardamine anemone 

Chrysoplenium macrohyllum 

Gentiana affinis 

Gentiana sp. 

Ginko biloba 

Haberlea rhodopensis 

Hakonechloa macra 

Helleborus ´Ericsmithii Vinter´ 

Heuchera ´Hollywood´ 

Heuchera ´Southern Comfort´ 

Heuchera ´Steel City´ 

Heuchera alabama ´Sunrise´ 

Inula hopesh 

Molinia 
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Narcissus bulbocodium ´Diamond Ring´ 

Persicaria virginiana var. Filiformis 

Polystichum aculeatum 

Polystichum rigens  

Primula marginata ´Barbara Clough´ 

Primula marginata ´Whitmans´ var. 

Primula x pubescens ´Freedoom´  

Pulsatilla alpina ´apiifolia´ 

Roscoea purpurea ´Spice Island´  

Salvia powalskii 

Saxifraga fortunei ´Obtusifolia´ 

Tiarella polyphylla ´Baoxing Pink´  

 

Norrsidan muren 

Primula marginata ´Holden Clough´ 

Primula pubescens ´Hinton Fields´ 

Primula ´Royal Velvet´  

Primula x pubescens ´Boothmans Variety´   

Primula x pubescens ´Freedom´ 

 

Östsidan 

Agastache tangerine 

Armeria maritima ´Rubra Compacta´ 

Daphne x transatlantica Has  

Dianthus ´Berlin Snow´  

Primula allionii x ´Rachel Kinnon´ 

Primula ´Crimson Velvet´ 

 

Östsidan muren  

Primula allionii x hirsuta 

Primula marginata casterino  
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Primula sp 

Rumex spicatum 

Sedum divergens 

Silene acaulis ´Alba´ 

 

Södersidan 

 

Allium ++++ 

Allium Russia  

Allium sp 

Allium sp 

Allium sp. 

Allium sp. 

Allium sp. 

Allium sp. 

Alyssum pulvinaris 

Arabis procurrens 

Armeria magellenica  

Asclepias tuberosa ´Interior´ 

Asclepias tuberosas ssp. ´Interior´ 

Bupleurum ranunculoides 

Dianthus ´Dainty Dame´ 

Dianthus ´Inshriach Dazzler´ 

Dianthus ´Little Jock´ 

Dianthus ´Tiny Rubies´ 

Dianthus ´Whatfield Can-can´ 

Dianthus La Bourboule ´Alba´ 

Dianthus pixie 

Dianthus plumarius 

Dianthus sp 

Dianthus sp 
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Dianthus sp 

Dianthus sp 

Fritillaria pudica 

Iris magnifolia  

Iris reichenbachii 

Iris sp. 

Iris wilmotiana ´Alba´ 

Linum capitatum 

Lök sp. ´Orni´ 

Opuntia polyacantha 

Ornithogalum sp.  

Ornithogalum sp. 

 

Fabaceae sp. 

Paronychia chionea 

Paronychia chionea 

Penstemon crandallii 

Phlox bifida ´Minima Colvin´ 

Phlox douglasii ´May Queen´  

Phlox sileniflora 

Sedum magellense 

Seseli ponticum 

Stipa sp. 

Tulipa sp 

Veronica sp. 

 

 

Södersidan muren 

Phlox astromontana 

Primula longlaoii  ´Boothmans variety´  
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Västsidan 

Allium atropurpureum  

Briza media ´Golden Bee´ 

Buddleja fallowiana   

 

Lavandula angustifolia ´Munstead´  

 

Lavandula angustifolia ´Rosea´  

 

Ornithogalum narbonense  

 

Penstemon x mexicali ´Sunburst Ruby´ 

 

På krönet 

Dianthus ´Pink´  

 

Dianthus sp 

 

Dianthus sp 

 

Dianthus sp  

 

Lavandula angustifolia ´Hidcote´ 


