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Sammanfattning 

Härdighet för vedartade växter förknippas oftast med zonkartans zonangivelser. Det är dock 

inte enbart härdighetsiffran som bestämmer om en växt är härdig eller inte. Klimatet på 

platsen är en avgörande faktor för hur en växt klarar sig eller inte.  

Via en enkät tog jag reda på vad odlare i Norr- och Västerbottens län tycker om zonkartan och 

hur de använder sig av den när de väljer vedartat växtmaterial. Nästan alla odlare ställer sig 

positiva till zonkartans zonangivelser. De påpekade dock brister med användandet av den då 

den inte tar hänsyn till växtens proveniens, lokalt klimat eller växters krav på odlingsplats 

vilket är viktiga faktorer som påverkar härdigheten hos växten. Odlarna efterlyste mer 

information om växternas krav på sin odlingsplats och hur man skapar ett mikroklimat för just 

den växten i samband med zonangivelsen för växten.  

En växtlista med växter som anges med en lägre zonangivelse än den zon den odlas i har 

skapats utifrån odlarnas egna erfarenheter. Med hjälp av litteraturstudien och odlarnas åsikter 

har jag skapat ett förlag på hur en komplettering av zonkartan skulle kunna se ut för att 

förbättra både kunskapen om det lokala klimatet och utöka växtvalen för odling i Norrland.   

 

Nyckelord: Zonkartan, Zonangivelse, Proveniens, Härdighet, Mikroklimat, Norrland.   
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Summary 

The hardiness of a plant is often strongly associated with the recommendations on the climate 

zone map. However, it is not only the climate zone recommendation that determines whether 

a plant is cold hardy enough to survive and thrive at a certain location.  

By sending a questionnaire to local growers in northernmost Sweden I wanted to investigate 

how the climate zone map is used and how well it works in the northern part of Sweden. Most 

growers were positive to the recommendations in the map. However, they pointed out that the 

climate zone map does not take into account the genetic heritage, the local microclimate and 

the requirements of the location on which the plant is supposed to grow, which are all very 

important. Growers mentioned that more information about how to create a good micro 

climate for a certain plant in a certain zone would be very useful. 

From the questionnaire I have put together a list of plants that growers in northern Sweden 

have grown outside the recommendation from the climate zone map. And by using 

information from the growers together with information from my literature study I have 

created a suggestion on an updated climate zone map to see if it is possible to raise knowledge 

and increase plant selection in northernmost Sweden. 

 

Keywords: Climate zone map, climate zone, Provenience, Hardiness of plants, Microclimate.  
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Inledning 

Under min trädgårdsmästarpraktik i Skellefteå, Västerbottens län, kom jag i kontakt med 

odlare som är av uppfattningen att mycket av det växtmaterial som anges i vår litteratur som 

härdigt för lägre växtzoner, under zon V, även skulle passa för det norrländska klimatet. Ett 

frö såddes i mig och tanken att undersöka saken vidare blev aktuellt när jag skulle börja med 

denna uppsats. Jag blev väldigt nyfiken på vad det är som gör att dessa zonangivelser inte 

stämmer. När jag sökte information om växternas härdighet kom jag över fler uttalanden om 

att zonkartan och dess zonangivelser inte skulle stämma.  

I några forum och artiklar står det bland annat ”Lita inte blint på zonkarta och 

härdighetsangivelser” (Riksförbundet, 2014), ”De zonangivelser man hittar i trädgårdsböcker 

är ofta inaktuella. De förs vidare från bok till bok utan att någon kollar upp hur mycket växten 

egentligen klarar” (Ralf, 2009). Informationen om zonkartan och zonindelningen av växter är 

väl känt i Sverige då de publiceras i de flesta böcker och trädgårdstidningar. Jag har fått den 

uppfattningen att kunskapen om vad zonkartan står för och hur zonangivelserna ska användas 

är lite oklart för många. Av egen erfarenhet vet jag bland annat att många inte vet att 

zonkartan bara berör vedartat växtmaterial och inte perenner.  

Zonkartan är ett hjälpmedel för att få en övergripande hänvisning om vilken odlingszon man 

befinner sig i. Vad många däremot inte vet är att det kan skilja väldigt mycket i det lokala 

klimatet inom varje odlingszon. Detta betyder därmed att det kan gå alldeles ypperligt att odla 

ett träd som anges med en härdighetssiffra III fastän du bor i odlingszon V enligt zonkartan 

(Bengtsson, 2008). När jag pratar med privata odlare verkar det flesta dock använda 

zonkartans härdighetsangivelser mer som ett facit än en hänvisning. Om zonangivelserna 

används som ett facit vid valet av vedartat växtmaterial så går vi miste om mycket 

växtmaterial som egentligen skulle kunna odlas i Norrland. Hindras vi att testa olika växter 

som finns på marknaden på grund av att vi litar blint på zonkartan? 

Jag valde därför att undersöka hur yrkes- och privata trädgårdsodlare i Norr- och Västerbotten 

använder sig av zonkartan och de zonangivelser som finns för vedartat växtmaterial och hur 

de resonerar kring sitt val. 

Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur yrkes- och privata trädgårdsodlare i Norr- och 

Västerbottens län använder sig av zonkartan och hur det väljer vedartade växter utifrån de 
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zonangivelser som är kopplade till den. Det är även intressant för mig att veta vad de har för 

positiva respektive negativa åsikter om zonkartans funktion.   

Jag vill även undersöka om det finns vedartade växter som dessa odlare testat med lyckat 

resultat som anges med en lägre zonangivelse än för den zon de odlats i.  

Målet är att utifrån litteraturstudien, odlarnas kunskap och erfarenheter sammanställa deras 

åsikter och lägga fram ett förslag på en komplettering till den befintliga zonkartan för Norr- 

och Västerbottens län.  

Frågeställningar 

Hur använder yrkes- och privata trädgårdsodlare i Norr- och Västerbotten sig av den 

befintliga zonkartan och vilka för- och nackdelar anser de att zonangivelserna har när de ska 

välja vedartat växtmaterial?  

Vilka arter/sorter av vedartat växtmaterial (träd eller buskar) har dessa odlare testat, med 

lyckat resultat, som anges med en lägre zonangivelse än för den zon de är odlar i?  

Hur tycker dessa odlare att en eventuell förbättring eller komplettering till zonkartan skulle 

kunna se ut?  

Avgränsningar 

Jag har valt att bara undersöka vedartade växter (träd och buskar). Främst för att zonkartan 

och dess zonangivelser inte berör perenner och andra örter då de har ett annat 

härdighetssystem.  

Det finns många faktorer som påverkar härdigheten på våra vedartade växter. Något som kan 

kopplas till detta ämne är hur det framtida klimatet kommer påverka våra växtzoner, positivt 

eller negativt, detta har jag inte berört i detta arbete.  

Bakgrund 

Zonkartans historik 

Zonkartan publicerades första gången för över 100 år sedan, år 1910. Den bestod då av 4 

zoner istället för 8 zoner som den har idag. Den skapades av äppelodlarfantaster som ingick i 

Sveriges pomologiska förening. Kartan var då bara baserad på meteorologiska uppgifter och 

behandlade enbart odling av fruktträd (Bengtsson, 2008; Trädgård, 2014). De meterologiska 
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uppgifterna baserades helt och hållet på temperaturen i området. De växter som således 

passade in i denna temperatur fick en passande härdighetsangivelse (Gustavsson, u.å). Nu 

baseras inte zonangivelserna på växterna enbart efter meterologiska uppgifter utan grundar sig 

även efter praktiska erfarenheter och växters förmåga att klara klimatet (Carlsson & 

Lundberg, 1990). 

Intresset för trädgård ökade sedan med tiden. Prydnadsträd och buskar hamnade med det 

ökande intresset i rampljuset. Riksförbundet Svensk trädgård bildades i takt med det ökande 

intresset för trädgård och fortsatte att utveckla zonkartan. Eftersom zonkartan tidigare bara 

omfattade äppelträd skapades det även mer plats för de vedartade prydnadsväxterna i en ny 

karta som fick dela in Sverige i åtta zoner istället för de tidigare fyra zoner (Bengtsson, 2008; 

Trädgård, 2014). Kartan över Norrland kritiserades stort före de åtta zonerna tillkommit. I 

princip så täcktes hela Norrland av enbart zon V. Kritikerna menade då ”att det finns större 

klimatskillnader i hela Norrland än det finns i de övriga zonerna tillsammans (Larsson, 2009). 

1961 kom sedan den första växtatlasen med tillhörande zonangivelser för både 

prydnadsväxter och fruktträd. Den skulle senare också uppdateras 1966 där fler vedartade 

växter fick plats. Denna zonkarta från 1966 är den vi använder oss av idag (Bengtsson, 2008).  

Det var växtkännare från hela Sverige som uttalade sig om deras erfarenheter kring de 

vedartade prydnadsväxterna. Utifrån dessa insamlade erfarenheter sattes sedan en 

rekommenderad zonangivelse på växterna. Det fanns ambitioner att tillhörande foto, 

växtbeskrivningar och rekommendationer skulle följa med. Men det stannade vid en god 

tanke då tillräckliga resurser inte fanns (Larsson, 2009). 

Problematik med zonkartan 

Den befintliga zonkartan som vi använder idag är en fingervisning om vilket klimat som råder 

på platsen. Klimatet i staden, mellan olika kvarter eller på din egen tomt kan skilja sig väldigt 

mycket ifrån den övergripande zonangivelsen. Detta brukar gå under begreppet mikroklimat 

(Sandström, 2009). Om odlingsplatsen är belägen där omgivande bebyggelse värms upp av 

solen som i sin tur ökar lufttemperaturen så kan odlingsförhållandena vara bättre än den 

rådande zonangivelsen för den regionen. Det kan skilja så mycket som en till två zoner 

(Movium plantarum, svensk dendrologi; Bengtsson, 2008).  

Zonkartan är bra att använda som en riktlinje eller grov indelning för att välja växter. Men 

Gustavsson tycker att när zonkartan används som ett härdighetstänk rekommenderar han den 

inte, då den säger så lite om växterna. För att den ska fungera så måste proveniensen och 



 

9 

 

kvaliteten på växten framgå. Det betyder därmed inte att en växt är härdig enbart för att den 

har rätt härdighetssiffra utan växtens proveniens måste gå hand i hand med det rådande 

klimatet på platsen för att den ska kunna klassas som härdig (Gustavsson, u.å). Enligt 

Riksförbundet Svensk trädgårds växtatlas finns det skilda erfarenheter om zontillhörigheten 

för vissa arter och sorter på växterna. Det beror delvis på att klimat, ståndort och 

skötselåtgärder för lokala förhållanden kan påverka zonerna i positiv respektive negativ 

bemärkelse (Fernqvist, 1993).  

De lokala klimatförhållandena, mikroklimatet, som råder på platsen kan spela stor roll för den 

enskilde odlaren men sådan information har utelämnats ur zonkartan. Den största orsaken är 

att kartan annars skulle bli för detaljerad och otydlig (Bengtsson, 2008). Man kan göra en hel 

del för öka växternas förmåga att överleva genom att klimatanpassa platsen, dvs. förbättra 

mikroklimatet (Lagerström, 2006).  

Förhållanden som komplicerar begreppet härdighet 

Det finns flera olika aspekter som påverkar växters härdighet och hur bra dom förhåller sig till 

det rådande klimatet de ska odlas på. Man måste därför ha en förståelse för hur växterna 

fungerar och hur klimatet ser ut på platsen för att kunna säga om en växt är härdig eller inte. 

Ordet härdighet är därmed lite komplicerat då det finns många aspekter att ta hänsyn till. 

”En trädgård är en dynamisk enhet, ständigt satt under förändring. Sambanden mellan 

trädgårdens olika delar förändras kontinuerligt liksom de fysiologiska förhållandena inom 

den. Detta ställer i sin tur nya krav eller ger nya förutsättningar i anläggningen, för människor 

såväl som för växter” (Lagerström, 2006). 

Låga temperaturer – Köldtålighet  

Norrland är sedan tidigare känt för sina kalla vintrar. Störst risk för frostskador på växterna i 

Norrland är dock inte under vintern utan under en tidig höst eller en sen vår (Haggren, 2014; 

Bengtsson, 2008; Gustavsson, u.å). Det väsentliga i detta sammanhang är inte kylan i sig utan 

vilken tidpunkt kylan infaller under växtsäsongen. En växt som invintrat lagrar nämligen 

ämnen som gör att den klarar låga temperaturer (Sandström, 2009). Kemiska processer sker 

inuti växten när invintringen börjar. En högre koncentration av socker fördelas ut i cellerna 

och vattenmängden minskar som gör att växten klarar av lägre temperaturer, köldtålighet 

(Larsson, 2009). En växt som inte hunnit sluta växa och skapa sig ett skydd inför vintern är 

därför väldigt känslig mot tidig frost. Växterna som planteras i Norrland måste därför ha 
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förmågan att förbereda sig i tid för att undvika frostskador då hösten kommer tidigare norrut 

än söderut (Bengtsson, 2008). 

Våren kan som sagt vara ett kritiskt läge för de norrlänska trädgårdsväxterna. På våren när 

solen börjar värma igen börjar växterna vakna till liv. De börjar då använda sig av sockret 

som de haft som skydd mot kölden. När sockret används för att växten ska börja vakna ökar 

vattenmängden i cellerna som gör att skyddet avtar. Snabba växlingar i temperaturen kan 

därför skada växten då den släppt sitt skydd. Växten kan och hinner då inte ”härda sig” 

tillräckligt snabbt inför rådande natt vilket gör att cellerna i växten fryser sönder (Larsson, 

2009). Våra inhemska arter som har som sitt ursprung i Norrland påverkas inte av de snabba 

temperaturväxlingarna under våren utan har anpassat sig efter klimatet. Denna anpassning 

styrs av växtens genetik och gör att växten inte börjar växa för tidigt. De kommer istället 

igång att växa senare under våren (Bengtsson, 2008; Gustavsson, u.å). 

Om kylan inträffar då växten fortfarande växer finns det stor risk för skador. Hur låga 

temperaturer växten klarar samt om det blir några skador och i så fall hur stora skadorna blir 

är individuellt för varje enskild växt (Sandström, 2009), vilket delvis beror på växtens 

genetiska förutsättningar, proveniens (Sandström, 2009; Haggren, 2014).  

Genetiska förutsättningar - Proveniens 

Proveniensen kan vara lite lurigt att förstå.  ”Tidigare var det inte alls ovanligt att man fick 

höra att trädet eller busken skulle ”härda” sig med åren, något som naturligtvis är omöjligt” 

(Rydlinge, 2012). Proveniensen, härkomsten hos växterna är genetiskt vilket betyder att de 

inte kan anpassa sig efter platsen (Sandström, 2009; Rydlinge, 2012). Man kan därför inte 

flytta exempelvis ett träd med sydlig proveniens till norr för då kommer avmognaden ske 

alltför sent eftersom frosten kommer mycket tidigare i norr än i söder. Frosten kommer då 

orsaka skador på växten eftersom den fortfarande växer och inte hunnit sätta igång sin 

förberedelse inför vintern (Sandström, 2009). Det viktigaste för att växterna ska trivas är att 

de genetiska förutsättningarna i växten ska stämma överens med det rådande klimatet på 

platsen.  Är inte de genetiska förutsättningarna rätt så spelar det ingen roll hur optimala de 

yttre förhållandena är, det blir ändå skador på växten. Växter med rätt proveniens kan även få 

skador men får det inte vid optimala förhållanden (Haggren, 2014).     

När hösten kommer blir dagarna kortare. Det är växternas indikation på att vintern snart ska 

komma. Det genetiska i växten sitter bland annat i när den ska invintra (Haggren, 2014). Våra 

inhemska arter har exempelvis genetiska anpassningar att starta igång sent på våren och 
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anpassat sig till vårt växlande vårväder. Detta reaktionsmönster styrs som sagt av arvsanlagen 

i växten (Bengtsson, 2008). Leonhard förklarar växternas invintringsprocess att när 

dagslängden blir kortare går en signal fram till växten så att den ska sluta att växa. Vid vilken 

tidpunkt detta sker kan varierara mellan individer inom samma art. När växten slutat växa 

behöver den sedan förbereda sig inför vintern och därmed skapa frostresistens vilket styrs av 

låga temperaturer (Haggren, 2014). 

”Dagslängden är alltså inte den enda faktor som påverkar invintringen” 

Faktorer som temperatur, ljusinstrålning och odlingsförhållanden kan minska eller försena 

effekten av den kortare dagslängden. Den biologiska process som sker i växten vid 

invintringen är beroende av temperaturen. Om sällsynt höga respektive låga temperaturer 

infaller då den kritiska dagslängden infaller kan invintringen försenas (Haggren, 2014). En hel 

del vedartade växter styrs dock inte av ljuset utan styrs av den lägre temperaturen för att 

kunna börja sin invintring. Låg ljusinstrålning kan även försena invintringen då växten 

behöver fotosyntes för att fungera optimalt (Haggren, 2014). Enligt Bengtsson reagerar ett 

fåtal arter varken av nattlängden eller av temperaturen utan styrs av en ”inre klocka” 

(Bengtsson, 2008).   

Odlingsförhållandena kan även ha stor betydelse för huruvida växtens utveckling gynnas eller 

missgynnas eller om växtens överlevnad står på spel. Växterna har en förmåga att till viss del 

kompensera för en del negativa förhållanden men då måste de övriga förhållandena vara 

gynnsamma (Movium plantarum, svensk dendrologi).  

Snöns påverkan  

Precis som kylan så förknippar man även Norrland med ett vitt snötäcke som lägger sig ner 

över landskapet varje år. Snön är till största del väldigt bra för växternas överlevnad. Den har 

en väldigt bra isolerande förmåga för de växter som täcks helt (Sandström, 2009; Carlsson & 

Lundberg, 1990). ”Undersökningar visar att ett någon centimeter tjockt snötäcke minskar 

kylan i marken tiotals grader” (Carlsson & Lundberg, 1990). De delar som dock inte får skydd 

av snön måste ha avmognat helt för att inte frysa in när det blir väldigt kallt. Träd och buskar 

som oftast sträcker sig ovanför snötäcket och utsätts för sådana infrysningar kan därför bli 

hämmad i tillväxten, inte utvecklas efter växtens karaktär eller frysa bort helt (Sandström, 

2009).  
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Nackdelar med snön är de skador som kan uppkomma av snötrycket. Sorkar har även en 

tendens att få härja fritt under snötäcket och gnaga sönder stammarna (Carlsson & Lundberg, 

1990; Sandström, 2009).  

Mikroklimatet - Norrlands räddning? 

”Många växter klarar sig bara de får lite skydd” (Palmstierna, 1999).  

Klimatet i allmänhet är en stor avgörande faktor i hur en växt klarar sig, men denna faktor är 

långt ifrån allt. Andra faktorer kan spela stor roll i hur odlingsbar en växt är. Förhållanden 

som vind, ljus, luft, vatten, och näring i jorden påverkar växterna väldigt mycket. Enligt 

författarna finns det många trädgårdar i Norrland med odlingszon 4 och 5 som kan odla växter 

som anges mindre härdiga för deras odlingszon (zon 2 och 3). Orsaken är att de har ett varmt 

och skyddande läge på tomten. Mikroklimatet har därför en väldigt stor betydelse för 

växternas odlingsbarhet (Carlsson & Lundberg, 1990).  

Det finns massor av sätt att förbättra odlingsmöjligheterna för alla typer av växter. Förbättrad 

jordstruktur, samplantering med andra växter, marktäckning med olika material är några 

exempel som kan hjälpa mindre härdiga växter att klara sig i ett kallare klimat (Palmstierna, 

1999). Carlsson och Lundberg anser dock att en förändring av klimatet i stora drag är i princip 

omöjligt, men att det på begränsade områden är det fullt möjligt (Carlsson & Lundberg, 

1990). Potatisbacken i Ammarnäs, Sorsele kommun, är ett bra exempel där man i ett tufft 

klimat tar tillvara på höjden och odlar i en sluttning för att förbättra odlingsförhållandena. 

Man eftersträvar tyska vinsluttningar och italienska olivlundar för att öka förutsättningarna för 

växternas överlevnad och kvalitet på skörden (Mattsson, 2013). Planterar man istället växter 

långt ner i en sluttning kan risken öka för att kall luft rinner ner och försämrar 

förutsättningarna för växterna (Larsson, 2009). 

Placering 

Placeringen av växten är väldigt viktigt. Det kan skilja väldigt mycket på klimatet på en tomt 

(Sundbom, 2013). En placering i sydsluttning kan exempelvis vara ett så gynnsamt 

mikroklimat att det går odla växter som anges som mindre härdiga än den huvudsakliga 

zonangivelsen över platsen (Bengtsson, 2008).  

Jord 

En viktig del i att förändra mikroklimatet för växterna är att se till att jorden är väldränerad. 

En grovkorning väldränerad jord blir varmare under odlingssäsongen än en finkorning jord 
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(Bengtsson, 2008) Eftersom invintringen börjar från basen i växten och går uppåt mot de 

yttersta delarna så är det viktigt att tänka på vilken jord man planterar de vedartade växterna i. 

En tung lerjord eller en lågt liggande placering gör det därför svårare för växten att invintra 

(Gustavsson, u.å).  

Vind – Värme 

En varm sommar gynnar växternas förmåga att invintra och skapa sig ett ordentligt skydd 

inför den rådande vintern (Bengtsson, 2008). Häckar och buskage ger ett väldigt bra skydd 

mot kalla vindar. Mikroklimatet blir därmed varmare och ökar chansen att odla växter som 

normalt inte skulle vara härdiga för platsen (Gustavsson, u.å; Bengtsson, 2008). Genom att 

förstärka det rådande klimatet får växterna en chans till en god etablering (Sundbom, 2013).   

Plantmaterial 

Eftersom proviensen på växter är väldigt viktig när man ska välja växter till Norrland krävs 

det att plantskolorna har tillgång till ett sådant material. På senare år har dock plantskolor i 

Norrland haft svårt att konkurrera med plantskolor längre söderut och utlandet mycket på 

grund av att de har en annan produktivitet på tillväxt av sitt växtmaterial (Sandström, 2009). 

Till Sverige importeras det nu väldigt mycket växtmaterial från Holland, Tyskland och 

Danmark. Detta medför problem för odlare i Mellansverige och Norrland. Största orsaken till 

detta problem ligger i att växternas proveniens inte stämmer överens med de nordligare 

delarna av Sverige (Lagerström, 2006). Inom skogsbruket är man duktigare på att hålla isär de 

olika provenienserna som finns. Hamnar plantor med sydlig proveniens uppe i Norrland 

skulle tillväxten bli störd och stora ekonomiska förluster komma som följd. Detta slarvas det 

dock med inom trädgårdsbranschen då marknaden inte är tillräckligt stor (Sandström, 2009).  

När man väljer sitt plantmaterial är det därför viktigt att ha koll på vart växten har sitt 

ursprung. Idag hamnar det mycket växter med oprövad bakgrund i våra norrlänska trädgårdar 

vilket bidrar till skiftande kvalité med dålig anpassning för klimatet (Sandström, 2009). Det 

har även visat sig att vedartat plantmaterial som har några år på nacken har lättare att invintra 

än yngre exemplar, vilket man kan ha i åtanke när man väljer sin vedartade växt (Bengtsson, 

2008). En äldre planta lägger inte lika mycket energi på tillväxt som en yngre planta vilket 

bidrar till att växten slutar växa tidigare och invintrar fortare (Sandström, 2009).  

Till Norrlandsklimatet passar de finska plantskolors växter mycket bättre. Många växter från 

Kanada och USA är också aktuella för odling i Norrland och kanske blir det mer vanligt med 

import därifrån i framtiden (Sandström, 2009)? Curt Rydlinge har sedan 1973 varit verksam 
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yrkesodlare i Norrland och driver Rydlinge plantskola AB i Skellefteå. Allt växtmaterial de 

säljer, med en lägre zonangivelse, har testats under några år för att avgöra om det klarar den 

odlingszonen.  

E-plantor- en säker frökälla 

En E-planta har hög kvalitet och ska tydligt visa vart frökällan härstammar ifrån så att 

proveniensen för växterna ska stämma med odlingsplatsen (Sandström, 2009). De växter som 

är märkta med ett grönt E (logotypen) innebär att växten är provodlad och odlingsvärd i 

Sverige. Detta har experter gjort bedömningar om efter många års odling av växterna 

(Bengtsson, 2008).    

Metod 

Enkäter 

Enkäten som anpassats för yrkes- och privata trädgårdsodlare skickades ut till nio olika 

trädgårdsföreningar i Norr- och Västerbotten. Enkäten skickades ut elektroniskt via mail till 

alla medlemmar som lämnat ut sin kontaktadress via hemsidor eller broschyrer/tidningar 

tillhörande deras förening. Enkäten skickades även till sju olika plantskolor som är 

verksamma inom länen samt 14 intressegrupper på Facebook där fokus ligger på odling i 

Norrland. Jag uppmanade även dessa odlare att skicka enkäten vidare till andra som odlar 

vedartat växtmaterial inom Norr- och Västerbottens län.  

Enkäten bestod av 17 frågor (se bilaga 1) som inriktats till att ta reda på hur yrkes- och 

trädgårdsodlare i Norr- och Västerbottens län använder sig av zonkartan och hur de väljer 

vedartat växtmaterial (träd och buskar) utifrån de zonangivelser som finns. Enkäten var helt 

frivillig och anonym. Alla som svarat på enkäten fick uppge sitt postnummer. Postnumren och 

svaren av vilken odlingszon de ansåg sig odla i har används som grund i mitt nya förslag på 

zonkarta. Postnumret användes för att markera ut där de bodde med de zonangivelser som 

odlarna ansåg sig odla i på.  

I samband med den första enkäten fick jag kontakt med en verksam yrkesodlare som ville dela 

med sig av ytterligare erfarenheter inom ämnet. Curt Rydlinge har sedan 1973 varit verksam 

odlare inom branschen och driver idag Rydlinge plantskola AB i Skellefteå. Jag gjorde en 

särskild enkät (se bilaga 2) med frågor som skickades till denne yrkesodlare där det gavs 

större utrymme för att kunna förklara och disskutera fritt kring frågorna. 
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Urval med växtlista 

Jag har utgått från Riksförbundet Svensk trädgårds växtatlas när jag jämfört 

härdighetsangivelserna för växterna. Många av de växter som odlarna nämnt att de testat med 

lyckat resultat i enkäten valdes bort på grund av att de inte klargjort vilken sort växten är. En 

odlare hade exempelvis nämnt svartaronia på svenska. Eftersom odlaren inte använt sig av 

hela sortnamnet på latin kunde jag inte avgöra vilken svartaronia odlaren menat. I 

Riksförbundets Svensk trädgårds växtatlas har Svartaronia, Aronia melanocarpa, angetts till 

odlingszon 4 men av egen erfarenhet vet jag att sorten Aronia melanocarpa `Glorie´ E anges 

upp till odlingszon 6 (Lagerström, 2006). Härdigheten kan skilja sig väldigt mycket mellan 

olika sorter inom samma art och därför har jag valt att inte ta med de växter som jag inte med 

säkerhet kunnat fastställa sorten på. Jag har även valt bort de växter som odlarna trott eller fått 

uppfattning om att den är mindre härdig för den zon de odlar i men som i själva verket haft en 

högre eller samma härdighetsangivelse som i växtatlasen. Jag har valt att inte redovisa dessa 

växter på grund av att jag endast varit ute efter växter som odlats med en lägre zonangivelse. I 

några fall har jag kontrollerat härdigheten med andra källor då växtatlasen inte haft med de 

sorterna. Källan har redovisats i samband med den källan i Tabell 1. Stavningen på växternas 

namn har även justerats vid behov. Jag har då utgått från växtatlasens stavning. De växter 

Rydlinge tipsat om har jag inte kunnat jämföra med växtatlasen. En anledning är att dessa 

sorter är relativt nya på marknaden och finns därför inte med i växtatlasen. Jag har därför valt 

att lita på hans kunskaper och erfarenhet att växterna vanligtvis anges med en lägre 

zonangivelse än den zon han odlar i. De växter han tipsat om är märkta med (*Rydlinge) i 

växtlistan. 

Resultat 

Enkätsvar 

Jag fick totalt in 67 st. svar från sammanställning av enkäten till yrkes- och privata 

trädgårdsodlare. 57 st. av dessa personer uppgav sig att vara privata trädgårdsodlare, fem 

verksamma yrkesodlare och de resterande fem hade inte angett något svar på denna fråga. 

Alla som svarade på enkäten fick ange sitt postnummer och 35 st. personer angav sin 

postadress tillhörande Västerbottens län. De orter de odlar i är Norsjö, Lövånger, Ursviken 

(två st.), Vännäs (två st.), Burträsk, Rundvik, Latikberg, Kåge (tre st.), Nordmaling (tre st.), 

Umeå (fyra st.), Blåvikssjön, Sävar, Holmsund, Lögdeå, Robertsfors, Ånäset, Täfteå, Byske 

(tre st.), Skellefteå (tre st.), Tavelsjö, Åsele, Hörnefors. 
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21 st. personer tillhörde Norrbottens län. De orter som de odlar i är Jokkmokk, Övertorneå 

(tre st.), Arvidsjaur (två st.), Boden (två st.), Luleå (fem st.), Kalix, Överkalix, Vuollerim (två 

st.), Piteå, Norrfjärden, Rosvik (två st.). De resterande sex hade oidentifierbart postnummer 

eller hade angett ett postnummer som inte tillhörde Norr- eller Västerbottens län. 

Odlarnas resonemang kring mindre härdiga växter  

69 % av de tillfrågade odlarna väljer även vedartade växter som inte anges som härdiga för 

deras odlingszon. 24 % väljer dock endast vedartade växter med samma zonangivelse som sin 

odlingszon. 

Det som framkom tydligt i min undersökning var att nästan 70 % av odlarna jag tillfrågade 

använder zonkartan som ett riktmärke och stöd vid valet av vedartade växter. Dessa odlare 

vågar gå utanför zonangivelserna och testa mindre härdiga växter. De odlare som vågar välja 

mindre härdiga växter svarade att det är roligt att testa nya sorter. De menade att om växten 

tilltalade dem på något sätt så kunde det vara värt att testa, oavsett zonangivelsen. De tycker 

därmed att zonkartan inte kan ses som något negativt om man använder den rätt. De påpekade 

att bristerna sitter i kunskapen hos odlaren och inte i zonangivelsen för växten. Tips och 

rekommendationer från andra odlare nämns även som en stark orsak till att våga odla mindre 

härdiga växter. De odlare som vågar testa mindre härdiga växter hade kunskap om att rätt 

placering, väldränerad jord, skydd från kalla vindar och kyla gör att mindre härdiga växter 

kan odlas. Man menar helt enkelt att man kan skapa förutsättningar för ett bättre mikroklimat 

så att växten ska kunna överleva. Av dessa odlare nämnde några även att man kunde hjälpa 

växterna på traven med hjälp av täckning för att kunna odla växter som anges som mindre 

härdiga. Några förtydligade att snön kan fungera som ett isolerande täcke och på så sätt 

påverka växterna positivt.  

Ca 25 % av odlarna använder inte zonangivelserna som ett riktmärke utan följer angivelserna 

mer som ett facit. Ett resonemang som några av odlarna hade var att de enbart väljer härdiga 

växter med rätt zonangivelse för att det garanterar en längre överlevnad. De tycker det är 

tråkigt att växterna skulle kunna frysa bort efter några år. En odlare vågar inte chansa och 

testa mindre härdiga växter då deras tomt är väldigt blåsig och har ett dåligt mikroklimat. En 

annan odlare anser att växter som är på gränsen för odling i zonen kräver för mycket jobb då 

förutsättningar måste skapas. Därför väljer denne odlare hellre växter som är härdiga och 

klarar sig. Ett svar som liknade detta var, ”Det är ingen idé att välja vedartade växter från en 

zon som inte klarar kylan här. Det är bara att kasta pengarna i sjön”. Resonemanget innebär 
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att det helt enkelt är bättre att vara på den säkra sidan så att man inte behöver lägga ut tid och 

pengar på växter som inte klarar kylan i Norrland. 

Ett fåtal av odlarna hade dessutom kunskaper om att undersöka ursprunget på växten. 

Rydlinge nämner i sitt enkätsvar att proveniensen är den första och viktigaste faktorn när man 

väljer växter. Rätt proveniens och härkomst är något de tycker är viktigt när de ska välja 

vedartade växter. En odlare anser att höstarna i Norrland blivit längre vilket öppnar 

möjligheten för odling av fler växter. En odlare använder sig enbart av växter som tidigare 

testodlats i området för att garantera att de överlever och fungerar som de ska. 

Odlarnas resonemang kring fördelar med zonkartan och växternas zonangivelse  

Mer än hälften, 55 % av odlarna, som svarat på enkäten ansåg att zonkartan och växternas 

zonangivelse är väldigt bra som vägledning eller en hint när man ska välja vedartade växter. 

Zonangivelserna ansågs vara en indikation på att växter med en lägre zonangivelse kan 

behöva speciella odlingsförhållanden.  

20 % av odlarna ansåg att det mest positiva med zonkartan och zonangivelserna var att man 

kunde lita på att de växter som anges som härdiga också klarar sig för den zonen. Ett av de 

främsta argumenten är att vedartade växter kostar mycket pengar och man då vill vara säker 

på att växten överlever. Man sparar både tid och pengar genom att slippa byta ut växter som 

inte skulle klara en ovanligt kärv vinter. Det är helt enkelt ett säkert kort om man väljer enligt 

zonangivelserna för sin odlingszon. ”Vid dyrare träd så är det säkerheten man går på” 

påpekade en odlare. En odlare ansåg att som stomme i trädgården är de härdiga växterna 

ovärderliga då man kan plantera sådant man vet med säkerhet kommer att fungerar. En odlare 

tyckte dock att det inte fanns några fördelar överhuvudtaget med zonkartan. 

Odlarnas resonemang kring nackdelar med zonkartan och växternas zonangivelse 

20 % av odlarna ansåg att en stor nackdel med zonkartan är att den inte tar hänsyn till att det 

lokala klimatet som kan skilja sig mycket i förhållande till den övergripande zonangivelsen 

för platsen. Rydlinge anser i sitt enkätsvar att den största nackdelen med zonkartan är att man 

inte tagit in aspekter såsom exempelvis jordförhållanden eller vilket läge som passar bäst för 

växten. De menade då att mikroklimatet och de lokala förhållandena kan både gynna eller 

missgynna växters potential att överleva, vilket inte framkommer av zonkartan eller 

zonangivelserna. Två odlare nämnde att snötillgången är avgörande för hur växterna klarar 

vintern eller inte uppe i Norrland. Denna odlare påpekade att snön kan ha väldigt positiv 

påverkan på växterna då den isolerar och skapar förutsättningar för att mindre härdiga växter 
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skulle kunna överleva en kall vinter. Den ena odlaren poängterade dock att man aldrig i 

förväg kan veta hur kall eller varm vintern blir eller hur mycket snö det kommer från år till år.  

29 % av odlarna var av den uppfattningen att om man använder zonkartan som ett facit i vad 

som går odla eller inte så kan man missa väldigt mycket växter som egentligen skulle kunna 

fungera i zonen. En odlare uttryckte det såhär ”Folk blir fega och vågar inte prova”. De 

menade att man kan göra så mycket för att förbättra odlingsförutsättningarna, mikroklimatet, 

på platsen och därmed ha möjligheten att kunna odla andra växter som anges med en lägre 

zonangivelse än för den zon de odlar i.  

En odlare tyckte att det slarvas med härdighetsangivelser i Norrland då de flesta 

växthandböcker produceras i södra Sverige och därmed inte tar hänsyn till norrlänska 

förutsättningar. 13 % ansåg att många vedartade växter som anges med en lägre zonangivelse 

inte har testats för de norrlänska klimatet och har därför inte fått en högre zonangivelse. 

Rydlinge trycker starkt på att odlare i Norrland måste få mer att säga till om när det gäller 

härdigheten på växterna och revidering av zonkartan. Han menar att det finns mycket duktiga 

yrkesodlare och privata odlare som sitter på väldigt mycket kunskap om härdiga växter. 

Odlarna anser att en uppdatering av zonkartan skulle vara bra. En odlare påpekade att klimatet 

är i ständig förändring och ändrar därför odlingsförhållandena vilket zonkartan inte tar hänsyn 

till.  

Testade vedartade växter med lägre zonangivelse   

Här nedan framgår vilka vedartade växter som odlarna testat och som anges med en lägre 

zonangivelse än för den zon de odlar i. Tabellen nedan visar vilken växt de odlat, hur länge 

den levt och vilken odlingszon den växt upp i. Där odlaren inte angett hur många år växten 

levt har markering med tecken (-) använts istället. Jag har valt att jämföra deras odlingszon 

med den zonangivelse växten har enligt Riksförbundet Svensk trädgårds växtatlas från 1993. 

Då växten inte funnits med i RST:s växtatlas så har andra källor använts för att jämföra 

växternas härdighet. Rydlinge har tipsat om några växter där jag inte kunnat hitta bra källor 

som säger vilken zonangivelse den egentligen har. Jag har därför valt att lita på hans 

kunskaper och erfarenhet att de växter han tipsat om vanligtvis anges med en lägre 

zonangivelse än för den odlingszon han odlar i.  
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Träd och Buskar 

Tabell 1: Här framgår vilka vedartade växter som odlarna testat i sin odlingszon men som 

anges med en lägre zonangivelse än för den zon de odlas i. I spalten, antal år den levt, anges 

antal år växten hittills har levt, uppgifter om växterna fortfarande lever saknas. Detta tecken 

(-) betyder att odlaren inte lämnat några uppgifter om antal år växten levt.   

*RST är en förkortning på Riksförbundet Svensk trädgård, *Rydlinge är en förkortning för 

Curt Rydlinge, verksam yrkesodlare sedan 1973 med erfarenhet inom odling av vedartat 

växtmaterial. 

Latinskt namn Svenskt namn Antal år 

den levt 

Testad 

i zon 

Zon från 

RST 

växtatlas* 

Aesculus 

hippocastanum 

Hästkastanj - 5 Zon 4 

Acer griseum Kopparlönn 1år 5 Zon 2 

Acer palmatum Japansk lönn 7år 5 Zon 2 

Acer triflorum   Klöverlönn 10år 5 *Rydlinge 

Acer negundo 

´Alnarp´ 

Asklönn 15år 5 Zon 4 

Aronia prunifolia Slånaronia 11år 7 Zon 5 

Berberis thunbergii 

´Golden Ring´ 

Berberis 5år 5 *Rydlinge 

Berberis thunbergii 

Berberis ´Maria´ 

Berberis 5år 5 *Rydlinge 

Berberis thunbergii 

´Orange Rocket´ 

Berberis 5år 5 *Rydlinge 

Berberis thunbergii 

´Rosy Rocket´ 

Berberis 5år 5 *Rydlinge 

Berberis thunbergii 

´Tiny Gold´ 

Berberis 5år 5 *Rydlinge 

Cercidiphyllum 

japonicum 

Katsura 14år 5 Zon 4 

Cercidiphyllum Katsura 12år 5 Zon 4 
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Japonicum 

Cercidiphyllum 

Japonicum 

Katsura 10år 6 Zon 4 

Cercidiphyllum 

Japonicum 

Katsura (Frökälla 

Kanada) 

2år 7 Zon 4 

Clematis alpina Alpklematis 25år 7 Zon 6 

Cotinus coggygria Perukbuske 5år 6 Zon 3 

Exhorda x macrantha 

`The bride´ 

Pärlbuske - 5 Zon 4 

Fagus sylvatica Bok (drivits upp från 

frö) 

3-7år 5 Zon 4 

Fothergilla major Häxal - 5 Zon 3 

Juglans regia Valnöt 7år 5 Zon 2 

Juglans manchurica Manchurisk valnöt 10år 6 Zon 5 

Juglans manchurica Manchurisk valnöt 15år 7 Zon 5 

Prunus maakkii Gulbarkig hägg 18år 7 Zon 6 

Prunus padus `Laila´ Nordhägg - Fjällre-

gion 

Zon 7 

(Öberg, 

2006) 

Picea pungens Blågran 2år 7 Zon 6 

Populus tremula 

`Erecta´ 

Pelarasp 15år 7 Zon 6 

Prunus domestica 

`Czar´ 

Plommon - 5 Zon 4 

Prunus pennsylvanica Amerikansk 

körsbärshägg 

2år 7 Zon 6 

Prunus pensylvanica 

`Oulu´ 

Amerikanskt 

häggkörsbär 

5år 7 Zon 6 

Pterocarya rhoifolia   Japansk vingnöt 17år 5 *Rydlinge 

Quercus robur Skogsek 5år 7 Zon 5 

Quercus robur Skogsek (förkälla 

Tellberg) 

6år 6 Zon 5 

Rhododendron Rhododendron 7år 7 Zon 6 
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`Tigerstedt´ (NV, 2013) 

Rhododendron 

´Ramapo´ 

Rhododendron - 5 *Rydlinge 

Rosa `Flammentanz´ Klätterros 10år 6 Zon 5 

Salix viminalis 

`Katrin´ 

Korgvide 16år 7 Zon 6 

Sorbus commixta 

´Carmencita´ 

Carmencitarönn 10år 5 *Rydlinge 

Thujopsis dolabrata 

`Nana´ 

Dvärghiba 25år 5 Zon 4 

Tilia x vulgaris 

`Siivonen´ 

Parklind 6år 7 Zon 5 

Ulmus x hollandica 

"Jacqueline Hillier" 

Dvärgalm 20år 5 Zon 3 

(Egners, 

2011) 

Weigela 

middendorffiana 

Gulblommigt 

prakttry 

- 7 Zon 3 

 

Testade växter i odlingszon 5 

Det var flest växter, totalt 22 st. som testats av odlare i odlingszon 5. Av dessa 22 st. var det 5 

st. som anges med 2-3 zoner lägre zonangivelse än för den zon de odlas i. Koppar- och 

Japansk lönn anges till zon 2 och har levt i ett år respektive 7 år. Valnöten anges också till 

odlingszon 2 och har levt i sju år. Häxalen har levt i okänt antal år och Dvärgalmen i 20 år och 

anges båda till odlingszon 3. De andra 17 växterna som odlats i zon 5 anges till odlingszon 4 

var Klöverlönn tio år, Asklönn 15 år, fem st. olika sorters Berberis fem år, två st. Katsura tio-, 

tolv år, Pärlbuske okänt antal år, Bok, Plommon okänt antal år, Japansk vingnöt 17 år, 

Rhododendron okänt antal år, Carmencitarönn tio år (*Rydlinge) och Dvärghiba i 25 år.  

Testade växter i odlingszon 6 

Det var fem st. växter som testats av odlare i odlingszon 6. Perukbusken anges till odlingszon 

3 och har levt i fem år. Katsura anges för odlingszon 4 och har levt i tio år. Manchurisk valnöt 

tio år, Klätterros tio år och Skogsek sex år anges till odlingszon 5. 
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Testade växter i odlingszon 7 

Det var 14 växter som testats av odlare i odlingszon 7. Av dessa var det ett gulbladigt Prakttry 

som odlats i okänt antal år. En Katsura som levt i två år och anges till odlingszon 4. Fyra st. 

växter som anges till odlingszon 5 var Slånaronia elva år, Manchurisk valnöt 15 år, Skogsek 

17 år och Parklind sex år. Flest växter anges till odlingszon 6 och dessa var Alpklematis 25 år, 

Gulbarkig hägg 18 år, Blågran två år, Pelarasp 15 år, två st. Amerikanska körsbärshäggar, 

Skogsek 17 år, Rhododendron `Tigerstedt´ sju år, och Korgvide 16 år.  

Testade växter i fjällregionen 

Endast en växt hade testats av en odlare i fjällregionen. Nordhäggen anges till odlingszon 7 

men odlaren hade inte angett hur länge den levt.  
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Odlarnas förbättringsförslag 

24 % av odlarna tryckte verkligen på mikroklimatets betydelse för odling av vedartat 

växtmaterial. Dessa odlare anser att information om vad växten kräver av sin odlingsplats 

borde läggas till samt tydligare information om vad zonkartan faktiskt står för. Enligt dessa 

odlare vet inte alla att zonkartan bara behandlar vedartade växter, inte perenner, och att 

zonkartan dessutom inte är definitiv utan ska användas som ett riktmärke vid val av vedartade 

växter. De framkom också att tveksamheter kring zonkartan då man inte vet om den grundats 

på metrologisk data eller odlingserfarenheter. Två av de tillfrågade odlarna anser att en 

uppdatering av den befintliga zonkartan vore nödvändigt. 

Ett resonemang som uppkom var att eftersom vi importerar väldigt mycket växter från olika 

delar av världen skulle det underlätta om alla länder använde samma system, vilket inte är 

fallet idag. Den nya zonkartan skulle då kunna skulle slås ihop med fler länder och skapa nya 

zonindelningar och beskrivningar som gör att de stämmer överens med varandra.  

Ett annat resonemang var att fler provodlingar i Norrland skulle förbättra zonangivelserna för 

vedartade växter. Ju fler lokala provodlingar det finns i länen desto bättre kunskaper kommer 

att finnas om vad som faktiskt fungerar eller inte. De odlingserfarenheter många odlare i 

Norrland har, behöver bli mer kända. 

Ett annat förslag på en förbättring av zonkartan är att dela in ”huvudzonerna” i fler delar. 

Odlaren menar att odlingsförhållandena i odlingszon 7 knappast kan vara så lika i ett så stort 

område. En uppdelning och ytterligare benämning inom den zonen hade behövts.   
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Sammanställning av odlarnas befintliga odlingszoner 

 

Figur 1: Sammanställning av hur odlarna svarade på frågan, I vilken odlingszon odlar du i 

enligt zonkartan? Staplarna visar antal personer som svarat för respektive odlingszon. 

 

 

Figur 2: Sammanställning av hur odlarna svarade på frågan, Vilken odlingszon anser du ditt 

odlingsområde bör ha? Staplarna visar antal personer som svarat för respektive odlingszon. 
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Figur 1 och 2 

Totalt svarade 56 personer på enkätfrågorna om vilken odlingszon de odlar i respektive vilken 

odlingszon de anser sig odla i, vilket visas i Figur 1 och 2. I Figur 1 har odlarna svarat på 

frågan i vilken odlingszon de odlar i enligt zonkartan. 34 st. anser att de är odlar i odlingszon 

5, 13 st. i zon 6, åtta st. i zon 7 samt en odlare i fjällregionen.  

I Figur 2 har odlarna svarat på frågan i vilken odlingszon de anser att de borde ha. En odlare 

anser att odlingszon 3 passar bättre in på sitt odlingsklimat, elva st. anser zon 4, 27 st. zon 5, 

nio st. zon 6 och sju st. stycken odlingszon 7.  

Man kan se i Figur 2 att de flesta odlarna anser att deras odlingszon är mer gynnsam än den 

odlingszon som anges av zonkartan i Figur 1.  
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Diskussion 

Resultatet för hur yrkes- och privata trädgårdsodlare använder sig av zonkartan tyder på att 

flertalet av odlarna hade ganska goda kunskaper om vad zonkartan står för. De var också mer 

öppna för att testa mindre härdiga växter. Det fanns dock en del av odlarna som inte hade 

samma kunskaper om zonkartans övergripande syfte och följde den då mer till punkt och 

pricka. Min uppfattning är att de inte hade samma kunskap om att exempelvis mikroklimatet 

kan hjälpa mindre härdiga växter att klara sig. De vågade därmed inte prova eller utforska 

utanför zonangivelsen för växten. En väldigt liten del av odlarna hade mer fördjupade 

kunskap om helheten, både om zonkartans syfte, hur zonangivelserna fungerar, växternas krav 

och förutsättningar på odlingsplatsen. Nästan alla odlare hade en positiv syn på zonkartan då 

de tycker att den ger en bra vägledning för att välja vedartade växter. Många uttyckte även 

negativa åsikter angående att den inte tar hänsyn till exempelvis lokalt klimat, växters krav på 

odlingsplats eller proveniens som också påverkar härdigheten av växten. De menade att 

zonkartan kan vara ett stort hinder för många då kunskapen om vad som gör en växt härdig 

eller inte saknas. Odlarna menar att om man strikt följer zonangivelserna kan det betyda att 

angivelsen istället blir ett hinder eftersom det finns växter som har potential att odlas i högre 

zoner. 

Odlarna fick även svara på frågor angående vilket vedartat växtmaterial de testat odla med en 

längre zonangivelse för deras odlingszon. Resultatet angående de vedartade växtmaterial jag 

fått in från odlarna visar att det finns hel del växter som odlas i tuffare klimat men som anges 

med en lägre zonangivelse. I tabell 1 under resultatdelen återfinns exempel på de växter som 

odlarna testat.   

Odlarna hade väldigt många bra förslag på hur en förbättring av zonkartan skulle kunna se ut. 

Nästan alla odlare var eniga om att någon typ förbättring är ett måste om utvecklingen av 

växtmaterialet i Norrland ska kunna utökas. Odlarna anser att mer utförlig information både 

om odlingsplatsen, mikroklimat, och om växternas egna krav och förutsättningar skulle ge 

dem ett starkare underlag att välja växter efter.  

De flesta odlarna nämner att mikroklimatet är väldigt viktigt för växternas trivsel, speciellt de 

växter som anges som mindre härdiga. De odlare som har mindre kunskap om vad som gör en 

växt härdig eller inte, ansåg att växter med passande zonangivelse garanterar en längre 

överlevnad och att växten inte fryser bort. Utifrån den information jag kommit i kontakt med, 

i min litteraturstudie, så finns det egentligen inget som garanterar att växterna överlever även 
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om zonangivelsen är densamma som zonen den odlas i. Här glöms proveniensen bort. 

Zonkartan inkluderar inte proveniensen i den härdighetssiffra växten har. Växter av samma art 

kan ha olika proveniens och därför helt skilda förutsättningar att klara sig på olika platser. 

Som Haggren förklarade det så är det de genetiska förutsättningarna i växten som först och 

främst avgör huruvida den överlever eller inte (Haggren, 2014). Jag anser att vissa odlare som 

svarat på enkäten tror att det kritiska läget för växten är under vintern då det är som kallast, 

vilket inte stämmer överens med det jag fått fram i litteraturstudien. Precis som Sandström 

säger är det våra tidiga höstar och sena vårar i Norrland som kan ställa till problem för en växt 

som inte är anpassad för klimatet. En växt som invintrat klarar oftast väldigt låga temperaturer 

(Sandström, 2009). Haggren, Gustavsson och Fernqvist trycker därför på att det rådande 

klimatet på platsen måste gå hand i hand med proveniensen på växten för att den ska klassas 

som härdig (Gustavsson, u.å; Haggren, 2014; Fernqvist, 1993). Växten ska därför ha rätt 

proveniens så att den invintrar tidigt på hösten och inte luras att börja växa när vårsolen 

kommer och snön fortfarande ligger kvar (Bengtsson, 2008). Det fanns visserligen odlare i 

undersökningen som nämnde att ursprunget på växten var mycket viktigt när de valde sina 

vedartade växter, men dessa odlare var dock väldigt få. 

 

Många odlare var medvetna om att zonkartan bara är ett övergripande hjälpmedel för att 

sortera in och välja växter utifrån (Fernqvist, 1993). Det finns inget som säger att 

härdighetsangivelsen skulle vara fastspikad. Det råder dock tveksamheter över vad zonkartans 

härdighetsangivelser egentligen står för och hur de ska användas. Zonangivelserna används 

troligtvis väldigt olika av odlarna på grund av att de finns bristande kunskaper om vad som 

gör en växt härdig eller inte. Jag håller med Gustavsson att när zonkartan används som ett 

härdighetstänk kommer man ifrån om vad växten har för krav på platsen (Gustavsson, u.å.). 

Om planerna som Larsson beskrev med zonkartans tillhörande växtbeskrivningar, foto och 

rekommendationer hade fullbordats 1966 när ambitioner fanns, kanske härdighetstänket hade 

varit annorlunda än det ser ut idag med fullbordad information och tips om växternas krav på 

platsen. Odlare med kunskap tycker att det är synd att zonangivelserna för växterna inte 

inkluderar information om vad man bör ta hänsyn till i det klimat man odlar växten i. De 

menar att vissa hämmas att testa växter utöver den zonangivelsen för sin odlingszon. Det finns 

bevisligen växter som fungerar utöver sin härdighetssiffra och det vore synd att inte ha 

möjligheten att välja mellan dessa. En härdighetssiffra säger så lite om växten och de 

förutsättningar den behöver för att överleva och gynnas. Förhållanden som vind, ljus, luft, 
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vatten, näring i jorden och snömängd är några exempel som påverkar växtens odlingsbarhet åt 

både det positiva och negativa hållet (Carlsson & Lundberg, 1990).  

Växternas zonangivelse som ett härdighetsbegrepp blir därför komplicerat då det finns så 

många aspekter att ta hänsyn till. Som Lagerström uttrycker sig så är ”trädgården en dynamisk 

enhet under ständig förändring”. Förändringarna ställer olika krav och ger olika 

förutsättningar för växter (Lagerström, 2006). I en stad mellan olika kvarter eller tomter kan 

det variera så mycket som upp till två zoner (Bengtsson, 2008). Som Larsson nämner kan det 

också skilja väldigt mycket i temperatur i en sluttning. Planterar man i en sänka finns det risk 

att kall luft rinner ner och försämrar förutsättningarna för växten (Larsson, 2009).  

 

En odlare nämnde att fler provodlingar i Norrland skulle förbättra både kunskapen och utöka 

växtvalen. Enligt tabell 1 så ges flera exempel där växter med en lägre zonangivelse klarat sig 

i väldigt många år i en tuffare zon. Jag tycker därmed att en uppdatering av zonkartan och de 

växtangivelser kopplade till den är nödvändig. För att hitta odlingsvärda växter till Norrland 

behöver vi vända oss till länder som har liknande klimat och rätt förutsättningar för 

proveniens. Eftersom vi i dagsläget importerar väldigt mycket växtmaterial till Sverige vore 

en zonkarta som berör andra länder med liknande klimat väldigt bra. Som Sandström skriver 

kan exempelvis finska, kanadensiska och amerikanska växter passa vårt klimat i Norrland 

(Sandström, 2009). Rydlinge nämner även att han beställer en hel del växter från Norge då de 

har likande förutsättningar. De sydligare provenienserna passar inte alltid de Norrlänska 

klimatet vilket gör att det är viktigt att veta vart växtens ursprung är. En uppdatering av 

zonkartan skulle underlätta arbetet med att rätt information till växterna blir mer tydlig. Och 

på så sätt kunna ta fram fler odlingsbara växter till alla olika klimatzoner.  

 

Odlarnas egna erfarenheter är därför väldigt viktiga att ta tillvara på. De finns så mycket 

kunskaper om exempelvis vilka växter som går att odla på platser man inte trodde skulle gå. 

De små erfarenheterna tillsammas bildar en djupare och bredare bild för att förstå och kunna 

förhålla sig de förutsättningar som finns.  

 

En reflektion jag fått under detta arbete är att de trädgårdsböcker som många använder sig av 

idag blir snabbt inaktuella då man hanterar zonangivelser för växter. Mycket på grund av att 

nya växter hela tiden kommer in på marknaden och uppdateringen inte hinner gå i tryck innan 

nästa växt bli känd.  Det skulle därför vara en god idé att utveckla ett nytt digitalt system som 

går att uppdatera i takt med att de kommer in nytt material och där all information om växten 
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och växtplatsen hamnar på samma ställe. Alla kan på så sätt lätt följa med då utvecklingen går 

framåt och när ändringar görs. 

Mitt förslag 

Utifrån litteraturstudien och de åsikter jag fått in av odlarna har jag sammanställt ett förslag på 

hur en ny karta och zonangivelser för växter skulle kunna se ut. I växtatlasen från 

Riksförbundet Svensk trädgård står det klart och tydligt att zonkartan endast är en grov 

uppskattning på zonerna och växthänvisningarna (Riksförbundet, 2014). Av de mer erfarna 

odlarna var även detta känt. Men, som en odlare nämnde i enkäten, så finns det dock odlare 

som inte vet detta och lätt ser blint på zonangivelserna. Mitt förslag ska underlätta både för 

erfarna trädgårdsodlarna och nybörjare.   

I mitt förslag detaljerar jag zonkartan. Den befintliga zonkartan finns kvar som grund till det 

komplement jag framställt. Grundtanken baseras i ett system där de nya zonkartorna och 

information om växterna samlas. Jag har i mitt förslag använt mig av odlarnas postnummer 

och deras åsikter om odlingszon baserade på deras erfarenheter. Min tanke är att denna 

zonkarta ska vara tillgänglig för alla. Det finns väldigt mycket erfarenheter och kunskaper hos 

odlare som aldrig kommit allmänheten till godo. Jag vill samla ihop dessa erfarenheter om det 

lokala klimatet i odlingszonerna och kunskaper om växterna. En digitaliserad version av 

växtatlasen ger utrymme för odlare att ständigt uppdatera med ny information om exempelvis 

varje enskild växt och de odlingsförutsättningar den kräver. Eftersom odlingsförutsättningarna 

påverkar härdigheten av växten så borde det vara en självklarhet att dessa fakta också sitter 

sammankopplat med zonangivelserna. Detta skulle då kunna innebära att Norrlands 

växtsortiment kan utökas. Det antal faktorer som påverkar växternas härdighet är många. 

Rydlinge nämner dock proveniensen som den första och viktigaste faktorn när man väljer 

växter. Det är därför viktigt att få med sådan information när man väljer en växt. Systemet jag 

tänker mig att man kan utveckla skulle bland annat innehålla denna typ av information.  

Både positiva och negativa erfarenheter samlas på ett sätt som blir tillgänglig för den enskilde 

odlaren att själv göra en bedömning om växten skulle passa för sin odlingsplats. De odlare 

som är verksamma inom branschen har på så sätt en möjlighet att sprida kunskaper både till 

andra odlare så att utvecklingen av växter kan gå framåt samt sprida kunskap till privata 

trädgårdsodlare som hjälp inför deras växtval.  

Nya växter dyker hela tiden upp på marknaden och det är svårt att hänga med i vad som är 

härdigt eller hur växterna fungerar. Detta system underlättar för att kunna hålla kolla och söka 
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upp information om växterna och dess härdighet, proveniens och växtkrav. Det skulle 

dessutom finnas plats för information om de mindre härdiga växternas krav på mikroklimat. 

Digitaliseringen av ett sådant system skulle lättare kunna uppdateras för att ge så aktuell 

information till odlarna som möjligt. Som Rydlinge nämner i sitt enkätsvar så är det viktigt att 

ta tillvara på de kunskaper som duktiga hemträdgårdsodlare och de odlare som är verksamma 

växtförsäljare i Norrland har.  

Den nya zonkartan 

I Figur 3 och 4 har jag använt mig av odlarnas postnummer för att lokalisera vart de odlar i de 

befintliga odlingszonerna. Med hjälp av deras erfarenheter om vilken odlingszon de anser sig 

odla i har jag framställt en karta där man kan se hur det lokala klimatet ser ut på platsen. Man 

skulle då kunna se hur klimatet ser ut i de olika områdena i exempelvis en stad. Detta skulle 

kunna vara ett designförslag på hur de digitaliserade kartorna skulle kunna se ut.  

Denna zonkarta är både en redovisning om hur odlarna svarade i enkäten, hur de upplevde sin 

odlingszon och mitt förslag till hur en komplettering till zonkartan skulle kunna se ut. De 

olika cirklarna med siffror är det nya tillägget på kartan och representerar den zon de tycker 

att de odlar i baserat på deras odlingskunskaper. Vad man kan se här är att det på vissa ställen 

skiljer sig några zoner i förhållande till den befintliga zonkartan som använts i bakgrunden. I 

figur 3 kan man exempelvis se att vid Arvidsjaur upplever odlarna att de kan odla växter för 

odlingszon fem och sex även om zonkartan visar odlingszon 7 för det området. Samma sak 

kan man se i figur 4 då kustremsan har odlingszon 5 men där odlarna upplever att klimatet är 

gynnsammare så att de kan odla växter med zonangivelse 4 och till och med ner till zon 3. I 

figur 4 kan man se att vid Vännäs upplever odlaren att klimatet är tuffare, odlingszon 7, trots 

att zonkartan visar odlingszon 6. 

Orsaken till att odlarna upplever att de har bättre eller sämre odlingsförhållanden än den 

rådande zonangivelsen över platsen tror jag till största del beror på att de antingen har ett 

gynnsamt lokalt klimat som gör att odlingsförhållanderna förbättras där de odlar eller att 

odlarna har goda kunskaper till att själv skapa sig dessa förhållanden med ett gynnsamt 

mikroklimat. Som jag nämt tidigare är zonkartan endast en indikation på vilket klimat som 

råder över den angivna platsen och att det kan variera väldigt mycket i det lokala klimatet som 

gör att odlingsförhållnaderna förändras i förhållande till zonkartans övergripande 

zonangivelse (Movium plantarum, svensk dendrologi; Sandström, 2009).  
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Figur 3: Denna figur visar vilken odlingszon odlarna i Norrbotten ansåg sig ha på sin 

växtplats. Detta är även mitt förslag på hur en ny zonkarta skulle kunna se ut. 
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Figur 4: Denna figur visar vilken odlingszon odlarna i Västerbotten ansåg sig ha på sin 

växtplats. Detta är även mitt förslag på hur en ny zonkarta skulle kunna se ut. 

  



 

33 

 

Brister i undersökningen 

Jag skulle såhär i efterhand utvecklat frågorna annorlunda för att ta reda på vilka vedartade 

växter de testat som anges med en lägre zonangivelse. Jag fick otydliga svar från vissa odlare 

om vilken växt de testat. Detta betydde att jag var tvungen att ta bort en dessa växter då jag 

inte kunde avgöra härdigheten på dem. Jag valde att använda mig av Riksförbundet Svensk 

Trädgårds växtatlas för att jämföra härdigheten på växterna av den anledningen att den 

ursprungligen sitter ihop med zonkartan. En möjlig brist i min undersökning kan vara att det 

finns annan litteratur där de växter jag blivit tipsad om blivit klassade till mer härdiga. Men 

detta belyser i så fall ett problem med hur systemet fungerar idag. Uppdateringen av växternas 

härdighet sker på olika håll i blandad litteratur vilket gör det svårt att veta vart man ska leta 

för att ta reda på växters härdighet. Jag upptäckte även under arbetets gång att växtatlasen 

saknade beskrivning av härdighet på nya sorter av växter.  

Hade det funnits mer tid hade jag även valt att undersöka de växter som odlarna tipsat om vid 

deras växtplats. Det skulle vara intressant för en fortsatt undersökning för att se hur dessa 

växter utvecklats och mår. Har växterna exempelvis utvecklas efter dess urspungskaraktär 

eller har klimatet varit hämmade eller gynnande på något sätt. För att växten överlever i 

klimatet behöver det inte betyda ett den mår bra. Det skulle vara intressant att undersöka 

dessa växter vidare och kontrollera vilken faktor som gör att de överlever och utveckla 

informationen om vad växten kräver av sin odlingsplats. 

Slutsats 

Det finns oerhört mycket kunskap bland odlarna i de båda länen. Denna uppsats är ett 

skriftligt bevis på detta. Jag tror dock att det finns mycket mer kunskaper att hämta där ute. 

Jag skickade ut enkäten till många odlare men fick begränsat med svar tillbaka. Om jag inte 

haft begränsat med tid för undersökningen hade jag kunnat samla in mer information och fler 

åsikter från odlare. Det hade gett denna undersökning ett större perspektiv om hur man mer 

övergripande använder zonkartan i Norr- och Västerbotten. Jag tror dock att jag fick en 

väldigt bra bild hur privata trädgårdsodlare tycker och använder sig av zonkartan. Jag tyckte 

dock att det var synd att jag inte fick samma respons av de verksamma yrkesodlare jag skickat 

ut enkäten till. Jag tror att det finns väldigt mycket bra kunskaper som dessa yrkesodlare har 

att dela med sig av.  

Överlag så tror jag att jag fått en bra bild i hur odlarna i Norr- och Västerbotten använder sig 

av zonkartan och tillhörande zonangivelser. Det finns egentligen ingenting som säger att 
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zonkartan i befintligt tillstånd är dålig utan det är snarare en brist i hur man använder den och 

att informationen om hur den ska användas inte är tillräckligt tydlig. Bristen i hur man 

använder zonkartan kan vara ett hinder för de odlare som inte har tillräckligt med kunskap om 

att kartan är ett övergripande hjälpmedel och inte något man ska lita blint på.  

För att fastställa vilka odlingsförutsättningar som dominerar i exempelvis en stad så skulle fler 

odlare behövt svara på enkäten. Det hade varit väldigt intressant att göra en djupare 

undersökning där man går in i en stad och ser vilka växter som skulle kunna klara sig på 

platsen. Man hade kanske kunnat se tydliga klimatskillnader i olika delar av staden och 

därmed utgöra vilka faktorer som påverkar klimatet just där på den platsen. Jag anser att det 

finns väldigt mycket kvar att undersöka när det gäller växternas härdighet i Norrland. Utifrån 

den information jag fått in om vad odlarna tycker om zonkartan står det i alla fall klart att den 

används på lite olika sätt. Odlarna var väldigt eniga om att de efterlyste mer information om 

växternas krav på sin odlingsplats och hur man skapar ett mikroklimat för just den växten.  
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Bilaga 1: Enkät till yrkes- och privata trädgårdsodlare 

1 [01]Ange ditt födelseår *  

2 [02]Ange ditt postnummer * 

3 [03]Är du verksam yrkesodlare eller trädgårdsodlare? * 

4 [04]I vilken odlingszon odlar du i enligt zonkartan? * 

 5 [05]Hur bra tycker du zonangivelsen stämmer överens med din odlingszon? * 

6 [06]Vilken odlingszon anser du ditt odlingsområde bör ha? * 

7 [07]Ange antal år du odlat i samma zon * 

8 [08]Väljer du enbart vedartade växter(träd och buskar) som anges som härdig för den zon 

du odlar i? Om ja, berätta hur du resonerar! * 

9 [09]Har du prövat odla något träd, med lyckat resultat, som anges mindre härdig för den 

odlingszon du odlar i? Om ja, Ange vilka sorter och hur länge de levt * 

10 [10]Har du prövat odla någon buske, med lyckat resultat, som anges mindre härdig för den 

odlingszon du odlar i? Om ja, ange vilka sorter och hur länge de levt * 

11 [11]Håller du för tillfället på att testodla något/några träd som anges mindre härdig för den 

odlingszon du odlar i? Om ja, ange vilka sorter och när de planterades * 

12 [12]Håller du för tillfället på att testodla någon/några buskar som anges mindre härdig för 

den zon du odlar i? Om ja, ange vilka sorter och när de planterades * 

13 [13]Hur resonerar/tänker du när du väljer mindre härdiga vedartade växter?  

14 [14]Vilka fördelar anser du att zonkartan och växternas zonangivelse har? Berätta! * 

15 [15]Anser du att det finns några nackdelar med den information zonkartan och växternas 

zonangivelse ger? Berätta! * 

16 [16]Har du något förslag på hur en förbättring eller en komplettering av information till 

zonkartan skulle kunna se ut? Berätta, beskriv och förklara så gott du kan!  

17 [17]Här kan du lägga till mer information angående frågorna eller om du vill berätta något 

mer om dina odlingsförsök med vedartade växter (träd och buskar). 
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Bilaga 2: Enkät till yrkesodlare 

 

• Namn: 

• Företag/ förening: 

• Hur länge har du varit verksam inom trädgårdsbranschen?  

• Vilken odlingszon odlar du i?   

• Hur resonerar/tänker du när du väljer vedartat växtmaterial som anges med en 

lägre zonangivelse än för den zon du odlar i?   

• Vet du någon vedartad växt som fungerar i zon V-VIII som anges med en lägre 

zonangivelse än den odlingszonen? Redogör vilka sorter och hur länge de levt. 

• Hur resonerar du kring ett bra mikroklimat, vad bör man tänka på vid odling av 

vedartade växter i Norrland (V-VIII)?  

• Det finns mycket att ta hänsyn till när man odlar vedartade växter i Norrland, 

Vad är viktigt att tänka på enligt dig?  

• Tycker du det finns några brister med zonkartan och de zonangivelserna för 

växter idag? Förklara hur du tänker/resonerar 

• Har du något förslag på hur en förbättring eller en komplettering av information 

till zonkartan skulle kunna se ut? Berätta, beskriv och förklara så gott du kan! 

• Vart beställer du dina vedartade växter ifrån? Berätta gärna vad du anser är 

viktigt med detta val. 

• Har du något ytterligare att tillägga inom ämnet odling i Norrland? 

 


