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Our effect on the climate, via the greenhouse effect, is probably the biggest 

problem facing the Earth today. At the same time, working sensitively with 

the local climate and microclimates is one of the main ways in which we can 

make our human habitats more sustainable and productive. 

 
Patrick Whitefield



 

 

Sammanfattning 
Det finns ett växande intresse för lokalodlad frukt i Sverige och det blir vanligare att plantera 

fruktträd i sina trädgårdar. Samtidigt sker den mesta fruktodlingen i södra Sverige. I norr är 

odlingssäsongen kortare vilket gör att frukten kan ha svårt att hinna mogna och det finns risk 

för frostskador på träd och knoppar. Tillsammans med ett bristfälligt utbud av härdiga sorter 

har det gjort att odling av fruktträd ur Prunussläktet som körsbär och plommon är ovanlig i 

Norrland. Mycket kan dock göras för att träden ska trivas genom att förbättra klimatet 

närmast trädet; det som kallas mikroklimat. För detta behövs kunskap om övergripande 

klimatfaktorer och om de ståndortskrav som Prunus har. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka de faktorerna tillsammans med vilka mikroklimatförbättringar som lämpar sig för 

Prunus. Fokus ligger på Umeå i Västerbotten, växtzon V. Metoden som använts är 

litteraturstudie i kombination med intervjuer.  

 

Resultatet visar att klimatet i Umeå enligt prognoser förväntas bli varmare med ökad 

nederbörd och längre växtsäsong. Förändringar av klimatet kan ha en stor inverkan på 

behoven av att modifiera mikroklimatet. De ståndortsfaktorer som är de mest betydande för 

fruktbärande Prunus är god tillgång till värme och solstrålning samt en jord som både är 

fuktighetshållande och väldränerad. Under våren kan knoppar och ved lätt skadas av 

nattfrost liksom under höst och vinter om träden inte hunnit invintra ordentligt. 

Mikroklimatförbättringar som kan göras är att se till att jorden är varm genom att använda 

en sandjord som värms upp snabbt på våren. De ger även träden bättre förutsättningar att 

avmogna på hösten genom att de generellt är bättre dränerade än lerjordar. För att öka 

mullhalt och fuktighetshållande förmåga kan organiskt material tillföras. Att höja upp 

odlingsbädden gör att jorden blir varmare och dräneringen fungerar bättre. Eftersom större 

stenar fungerar som värmemagasin kan närhet till dessa ge en varmare och jämnare 

temperatur för trädens rötter. Det är även gynnsamt för Prunus om odlingen placeras i en 

södervänd sluttning för maximal solinstrålning. En viktig faktor för att öka temperaturen är 

att skydda träden från vindutsatthet genom växtlighet eller byggda skydd. Spaljéring av 

Prunus kan skydda mot frostskador samtidigt som det kan bidra till för tidig knoppsprickning 

och därmed extra känslighet mot frost. Det finns ett flertal sorter av fruktträd ur 

Prunussläktet som är lämpade att odla i Umeå med omnejd. I slutet av arbetet finns dessa 

sorter listade.  

  



 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ....................................................................................................................  

1. Bakgrund ........................................................................................................................... 1 

2. Syfte och frågeställningar ........................................................................................... 3 

3. Metod .................................................................................................................................. 3 

4. Avgränsningar ................................................................................................................. 4 

5. Definitioner ...................................................................................................................... 4 

6. Resultat .............................................................................................................................. 5 

6.1. Disposition ............................................................................................................................. 5 
6.2. Klimatfaktorer ...................................................................................................................... 5 

6.2.1. Klimatzoner och begrepp ....................................................................................................... 5 
6.2.2. Klimatförändringar ................................................................................................................... 7 
6.2.3. Klimatet i Västerbotten och Umeå ...................................................................................... 7 

6.3. Härdighet ..............................................................................................................................10 
6.4. Faktorer som påverkar mikroklimatet .....................................................................11 

6.4.1. Värme- och solexponering .................................................................................................. 11 
6.4.2. Jord och odlingssubstrat ...................................................................................................... 12 
6.4.3. Vind ............................................................................................................................................... 13 
6.4.4. Vatten ........................................................................................................................................... 14 
6.4.5. Låga temperaturer och frost .............................................................................................. 14 

6.5. Prunus krav på miljö och ståndort..............................................................................15 
6.6. Möjliga mikroklimatförbättringar för Prunus i Umeåtrakten ..........................18 

6.6.1. Förbättra värme- och solexponering .............................................................................. 18 
6.6.2. Lämpliga jordar och odlingssubstrat .............................................................................. 19 
6.6.3. Vindskydd .................................................................................................................................. 21 
6.6.4. Frostskydd ................................................................................................................................. 22 

6.7. Sorter och skötsel ..............................................................................................................24 
6.7.1. Sortlistor ..................................................................................................................................... 24 
6.7.2. Frökälla och grundstam........................................................................................................ 26 
6.7.3. Skötsel .......................................................................................................................................... 27 

7. Diskussion ..................................................................................................................... 28 

7.1. Resultatdiskussion............................................................................................................28 
7.2. Metoddiskussion................................................................................................................31 
7.3. Slutsatser ..............................................................................................................................32 

8. Referenser ..................................................................................................................... 33 

Tryckta källor .............................................................................................................................33 
Elektroniska källor ...................................................................................................................35 
Muntliga källor ...........................................................................................................................37 
Bildkällor ......................................................................................................................................37 

Bilaga 1. Intervjufrågor ................................................................................................... 38 



 

 1 

1. Bakgrund 
Vid mitten av 1800-talet var befolkningsökningen i Sverige stor och myndigheterna hade en 

önskan om att landet skulle bli mer självförsörjande på frukt och grönsaker. Därför spred de 

odlingsråd till allmänheten vilket gjorde att trädgårdsodlingen tog fart. I Norrland blev dock 

responsen inte lika god som i södra Sverige eftersom råden inte var baserade på kunskap om 

det norrländska klimatet. Odlandet spred sig så småningom även norrut med hjälp av 

odlarföreningar och hushållningssällskap. I de södra delarna av landet fick 

lantbruksbefolkningen rådet att odla mycket fruktträd men i Norrland ansågs fruktträd inte 

vara tillräckligt härdiga. Bärbuskar och köksväxter betraktades som bättre alternativ. På vissa 

platser planterades dock beprövade och härdiga sorter av äpple och ett par sorter av 

surkörsbär. Sötkörsbär tillsammans med plommon och päron ansågs inte vara härdiga längre 

norrut än till Dalälven med några få undantag (Lindström 2008). 

 

Sven A. Hermelin menar i sin handbok för körsbär och plommon från 1933 att det går att 

odla körsbär i alla zoner där fruktodling i övrigt är möjligt; upp till zon V som vid den tiden 

var den högsta zonen. ”Inom IV och V zonerna kunna dock endast sura körsbärssorter odlas 

och sortvalet är här givetvis mycket begränsat.” (Hermelin & Bråkenhielm 1933, s. 11). 

Hermelin uppmanar vidare odlare som funderar på att börja med körsbärs- eller 

plommonodling att först göra ”en noggrann undersökning av klimat-, jord- och 

avsättningsförhållanden…” eftersom det är avgörande för om det ska lyckas (ibid., s. 23). 

Han varnar även för odling av körsbär i zon III och högre då risken för frost när träden 

blommar är större där och att körsbär blommar tidigare än andra fruktslag. Nattfrost vid 

blomning anses vara en faktor som odlaren inte kan påverka i någon hög grad och som 

därför är viktig att ta hänsyn till (ibid., s. 25). När det gäller plommon råder Hermelin att 

välja sorter som hinner mogna ordentligt innan första höstfrosten kommer (ibid., s. 27).  

 

Det finns idag betydande forskning som visar att det pågår klimatförändringar med 

uppvärmning av atmosfären och extremt väder som följd (IPCC 2014). Detta påverkar 

givetvis växternas förutsättningar. Det finns de som hävdar att de senaste årens mildare 

klimat kan ha bidragit till att fler sorters fruktträd kan odlas längre norrut idag än för några 

decennier sedan (Blomqvist 2010, s. 6). 
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Efterfrågan på ekologisk frukt och bär har ökat mycket de senaste åren och den svenska 

produktionen kan inte nå upp till efterfrågan. Det är endast en liten del av den kommersiella 

fruktproduktionen i Sverige som är KRAV-certifierad. Även efterfrågan på närodlad frukt och 

bär har ökat de senaste åren. Handeln bedömer att detta mönster kommer att bli allt 

starkare. Idag är det främst i Skåne och Blekinge som fruktodlingen sker i Sverige (Mattsson, 

Wingård & Johansson 2009). Det finns knappt någon kommersiell odling av ekologisk frukt i 

Norrland vilket gör att konsumenter som efterfrågar frukt som både är lokalproducerad och 

ekologisk hänvisas till egen trädgårdsodling (Nilsson 2007). 

 

Det blir samtidigt alltmer populärt att plantera fruktträd i hemträdgårdar (Dahlström 2010). 

Att det är vanligare att odla frukt längre söderut har bland annat att göra med den korta 

odlingssäsongen i norr och att frukt och bär därmed har en kortare tid att hinna mogna 

(Sandström 2009 s. 79). Vintertemperaturerna är lägre och frosten kan slå till även efter att 

träden slagit ut i blom på våren (Mobackes 2015). Dessutom är utbudet av sorter som är 

anpassade för de norra delarna av landet mindre än för södra Sverige även om fler och fler 

härdiga sorter kommit ut på marknaden de senaste åren (Blomqvist 2010, s. 217). 

Förutsättningarna är annars goda; de norrländska trädgårdarna är ofta större vilket gör att 

det finns god plats för fruktträd. På grund av solens strålar under större delen av dygnet 

under sommarmånaderna anses även frukt och bär som odlas i norr få en sötare smak och 

mer arom (Mattsson 2011). En fördel med att odla frukt lokalt eller i den egna trädgården är 

att frukten kan plockas när de hunnit mogna ordentligt eftersom den inte behöver 

transporteras långa sträckor (Baker 1981, s. 3). Det växande odlingsintresset och det allt 

större sortimentet av härdiga fruktträd gör att förutsättningarna för lokal fruktodling är 

goda. För att fruktträd ska trivas och ge frukt krävs dock att de har rätt förhållanden. Det 

behövs kunskap om ståndortskrav och om hur platsens förutsättningar kan användas för att 

skapa ett fördelaktigt mikroklimat.  

 

Detta arbete behandlar de fruktbärande Prunusarter (stenfrukter) som går att odla i Sverige 

med koncentration på zon V och trakten kring Umeå i Västerbotten. Resultatet är tänkt att 

vara användbart i såväl hemträdgården, i offentliga gröna miljöer som för småskalig 

fruktodling. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka klimatfaktorer som påverkar fruktträd ur 

Prunussläktet samt vilka krav på ståndort de har. Syftet är även att beskriva metoder som 

kan användas för att skapa ett bra mikroklimat för dem i Umeå med omnejd (zon V). 

 

De frågeställningar som arbetet ska besvara är: 

 

 Vilka klimatfaktorer har särskild betydelse för Prunus i Umeåtrakten? 
 

 Vilka ståndortsfaktorer har huvudsaklig påverkan på odling av fruktträd ur 
Prunussläktet? 
 

 Med vilka metoder går det att förbättra mikroklimatet i en park eller trädgård i Umeå 
med omnejd så att fruktbärande Prunus trivs där?  
 

 Vilka sorter av fruktbärande träd ur Prunussläktet kan vara möjliga att odla i Umeå och 
vilka skötselåtgärder är lämpliga? 

3. Metod 

Arbetet är en kombination av en empirisk studie och en litteraturstudie. Som litteratur har 

böcker, tidskrifter och vetenskapliga artiklar inom fälten klimat, odlingsförhållanden samt 

odling av Prunus använts. Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databasen 

Discovery, Academic Search Elite och Epsilon. Facklitteratur söktes i den nationella 

biblioteksdatabasen Libris. Litteraturstudie som metod användes för att få en översikt av vad 

forskning och facklitteratur säger i ämnet. Intervjuer användes för att få information om 

speciella förutsättningar och åtgärder i det valda geografiska området. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade med i förväg förberedda frågor (Bilaga 1) som var samma för alla 

respondenter. Intervjuerna har samtidigt varit flexibla och även frågor som inte fanns i 

intervjuguiden har kunnat ställas. Avsikten var att få med så mycket som möjligt av de 

intervjuades kunnande och att det inte varit relevant att kunna jämföra svaren exakt. 

Urvalet av de tre intervjupersonerna gjordes efter deras erfarenhet och kunskap om Prunus i 

Umeåtrakten och om fruktträdsodling i nordligt klimat generellt. Den första personen som 

intervjuades var Nina Ingvarsson från Umeå kommuns avdelning Gator och parker. De övriga 

två var Bengt Hansskog som driver en plantskola i Umeå och Leif Blomqvist som har en 

plantskola på motsvarande breddgrad i Finland. Intervjuerna gjordes via telefon under de 

första veckorna av november 2014 och samtalen spelades in.  
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4. Avgränsningar 

Det är många faktorer som tillsammans påverkar huruvida ett fruktträd eller buske trivs och 

mår bra. I detta arbete behandlas främst de faktorer som har koppling till klimatet på någon 

nivå. Arbetet lägger inte något särskilt fokus på hur förökning eller plantering av Prunus går 

till.  

  

De fruktbärande Prunussorterna (även benämnda stenfrukt) finns i busk- och trädform och 

har specifika krav på klimat och ståndort. I detta arbete behandlas mikroklimatförbättrande 

åtgärder som passar dessa. Sådana mikroklimatåtgärder som är mer lämpliga för andra 

växtslag, exempelvis lägre eller mer örtartade växter, berörs inte.  

 

Avsnitten om Prunussorterna aprikos och persika är mindre omfattande än de som berör 

körsbär och plommon då det finns bristfälligt med dokumentation om odling av de första i 

zon V. 

5. Definitioner 

Mikroklimat beskrivs i Sveriges Nationalatlas (Raab & Vedin (red.) 1995, s. 99) som ”klimatet 

i luftskikten mycket nära markytan och inom små områden”. Mattsson (1979, s. 9) definierar 

begreppet tydligare som klimatet inom ett horisontellt område av 1 cm - 100 m och vertikalt 

1 cm – 10 m. 

 

Lokalklimat är klimatet i ett större område som till exempel en höjdsträckning, en stad eller 

en dalgång. Av Mattsson (1979, s. 9) görs en avgränsning i storlek mellan 100 m – 10 km 

längs marken och 1 dm – 1 km upp i luften.  

 

Makroklimat är det övergripande klimatet där cirkulationen i atmosfären och 

kontinentalitet är påverkande krafter. När det exempelvis pratas om Norra Sveriges klimat är 

det på makroklimatnivå. Makroklimatet kan betraktas som klimatet för minst 200 km 

horisontell och 1 m – 100 km vertikal utsträckning (Mattsson 1979, s. 9). Makroklimatet kan 

också definieras som väderförhållanden under en längre tidsperiod (minst 30 år) oberoende 

av topografi, markförhållanden och växtlighet inom området (Stoutjesdijk & Barkman 1992, 

s. 7). 

 



 

 5 

Ståndortsfaktorer är enligt Nationalencyklopedin ”de rådande ekologiska förhållandena på 

växtplatsen, t.ex. ljus- och vattentillgång samt markförhållanden.”  (Engström & Marklund 

(red.) 1995). Ofta används det synonyma begreppet biotop som är ”den yttre värld i vilken 

ett visst växt- eller djursamhälle hör hemma” (Engström & Marklund (red.) 1990). 

6. Resultat 

6.1. Disposition 
I detta kapitel redovisas resultaten från litteraturstudien och intervjuerna. De första delarna, 

som besvarar frågeställningarna om klimat- och ståndortsfaktorer, ger en mer generell 

beskrivning för att leda fram till resultatet av frågeställning tre och fyra.  

 

Avsnitt 6.2. inleds med en beskrivning av allmänna klimatfaktorer och begrepp för att 

därefter redogöra för lokal- och regionalklimat i Umeå och Västerbottens län. I avsnitt 6.3. 

beskrivs olika aspekter av begreppet härdighet och i det nästföljande avsnittet 6.4. finns 

beskrivningar av olika sätt av att förändra mikroklimat på en mer generell nivå. Avsnitten 

6.5. och 6.6. har mer specificerade beskrivningar av kraven som Prunus ställer på sin 

växtplats samt på vilka åtgärder som kan användas för att förbättra mikroklimatet för dem i 

Umeåtrakten. I det sista avsnittet redovisas växtlistor med Prunus-sorter som passar bra att 

odla i Umeå med omnejd (zon V).  

 

6.2. Klimatfaktorer  

6.2.1. Klimatzoner och begrepp 
Sverige tillhör den tempererade zonen, södra Sverige den mer varmtempererade och övriga 

landet den kalltempererade zonen. För att ligga så långt norrut på jordklotet har Sverige ett 

förhållandevis milt klimat. Det beror på att vinden främst kommer från väster och söder och 

att golfströmmen för med sig varmt vatten från den Mexikanska golfen (Johansson 2007, s. 

39). Efter de klimatförhållanden som råder lokalt i landets olika delar har Riksförbundet 

Svensk Trädgård (RST) tagit fram en karta indelad i åtta växtzoner. Kartan togs först fram av 

Sveriges Pomologiska förening år 1910 men då med fyra zoner och endast för fruktodling. 

Zonkartan (Figur 1) har senare utvecklats och vid sidan av meteorologiska data även 

baserats på erfarenhet om härdighet hos både fruktträd samt prydnadsträd och buskar (RST 

2014b). Inom de angivna växtzonerna kan klimatet skifta mycket beroende på markkaraktär, 

topografi och bebyggelse. Det kan också finnas en variation av soltimmar, snödjup, 
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nederbörd, max- och minimitemperaturer etc. Betingelserna kan vara vitt skilda mellan två 

platser som tillhör samma zon (Johansson 2007, s.41). I Norrland är många sorter av träd 

och buskar inte provodlade vilket gör att zonangivelserna kan ses som ungefärliga. Det är 

ofta möjligt att gå utanför de råd om zoner som finns (Palmstierna 2012, s. 155). Enligt 

Bengt Hansskog har många växter alldeles för låg zonangivelse även om motsatsen också 

förekommer. Han menar att det är avgörande på vilken höjd som odlingen sker. - ”Om du 

bor högt upp eller bor längre ner i ett kallhål gör det mycket för växterna.” En till två zoner 

högre än angivelserna brukar generellt gå bra om mikroklimatet är gynnsamt menar 

Hansskog. Leif Blomqvist håller med om att klimatvariationen inom växtzonerna kan vara 

stora och väldigt lokala. Han menar att det kan vara bra att fundera på om ens eget läge är 

mer eller mindre fördelaktigt än generellt i zonen. Ofta har växterna inte provodlats i någon 

högre zon än vad de är angivna som. Det är vanligt att kunna gå upp 1-2 zoner om läget är 

bra och det finns kunskap om hur växten bör skötas på bästa sätt. ”Inom kommunen kan vi 

ibland använda växter angivna till zon III för att testa i väldigt liten skala, kanske endast 

något enstaka träd” säger Nina Ingvarsson på Umeå kommun. Om det fungerar kan de gå 

vidare och testa fler av samma sort.  

 

De regionala variationerna brukar betecknas lokalklimat när det handlar om exempelvis ett 

skogsområde, en dalgång eller en stad. Mikroklimat däremot är mindre områden som 

exempelvis en del av en trädgård, en gata eller en glänta i skogen. Lokalklimat och 

mikroklimat är alltså variationer av klimatet i olika skala (Raab & Vedin (red.) 1995, s. 98). 

Lokal- och mikroklimatet påverkas ofta oavsiktligt av människan genom exempelvis 

byggandet av städer eller avverkning av skog. Det kan skapa både mer gynnsamma och 

ogynnsamma klimat (Mattsson 1979, s. 9). Även om det går att påverka mikroklimatet på 

olika sätt bestäms förutsättningarna på en högre nivå. Det påverkas bland annat av balansen 

mellan instrålning av sol och utstrålning av värme (Raab & Vedin (red.) 1995, s. 14). För att 

värma upp vatten krävs det mer energi än för att värma upp land. Samma sak är det med 

kyla; det tar längre tid för vattenmassor att bli nedkylda än för landmassor. Det gör att 

temperaturvariationerna är mindre på platser som ligger nära stora vattenytor. Skillnaden i 

temperatur mellan sommar och vinter samt mellan dag och natt är lägre i kustnära 

områden. Klimatet där brukar benämnas som maritimt (Whitefield 2004, s. 67). I dessa 

områden är även nederbördsmängden större än i inlandet (Johansson 2007, s.39). Närhet till 

hav har även den effekt att det blåser mer och kraftigare då de öppna vattenytorna inte 

utgör något motstånd (Baker 1981, s. 9).  Motsatsen till maritimt klimat är kontinentalt 
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klimat och råder i områden som ligger inåt landet och där det råder en större 

temperaturvariation (Engström & Marklund (red.) 1993). Vattnet har dock inte samma 

klimatverkan när det fryser till is. När vattnet i Bottenviken fryser blir klimatet längs 

Norrlandskusten mer kontinentalt än maritimt. Det beror på att kall luft från öst kan 

strömma in obehindrat av havet emellan (Johansson 2007, s. 39). Klimatet skiljer sig mellan 

norr och söder men ännu mer påverkas det av höjden över havet (Carlsson & Lundberg 

1970, s. 11). Ju längre från havet i höjdmeter som en plats är belägen desto kallare 

temperaturer och högre frostrisk är det (Baker 1981, s. 9). 

6.2.2. Klimatförändringar 
Människan är orsak till stora utsläpp av växthusgaser vilket påverkar värmebalansen på 

jorden (IPCC 2014). SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten är överens om att det 

sker en snabb klimatförändring i Sverige idag. Förändringar som förväntas bli ännu större de 

närmaste åren om inte utsläppen minskar kraftigt. SMHI beräknar att temperaturen under 

vintern i nordligaste Sverige i bästa fall kommer att öka med tre grader och i värsta fall 

kommer det bli nästan sex grader varmare vid slutet av 2000-talet (Hedegärd 2014). Den 

ökade temperaturen generellt på jorden har de senaste decennierna värmt upp haven och 

atmosfären, minskat mängden snö och is och höjt havsnivåerna (IPCC 2014). Även om 

Sverige lyckas minska utsläppen och därmed inte höja temperaturen mer än det uppsatta 

målet på två grader antas klimatet förändras. Tydligast genom att vintrarna förväntas bli 

kortare och ge mindre snömängder (Hedegärd 2014).   

6.2.3. Klimatet i Västerbotten och Umeå  
SMHI delar in Västerbottens län i tre olika klimatregionsområden; kust, inland och fjäll där 

Umeå tillhör kustregionen (Länsstyrelsen Västerbotten 2011). Enligt zonkartan från 

Riksförbundet Svensk Trädgård (2014c) sträcker sig länet från växtzon V i öster till zon VIII 

och fjällregionen i väster (Figur 1). Umeås läge vid kusten gör att staden har mer maritim 

påverkan än de delar av Västerbotten som ligger längre inåt land.  
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Figur 1. Sveriges zonkarta med detaljerad karta för Västerbottens län. Källa: RST 2015 

 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har gjort mätningar av 

väderförhållanden mellan åren 1961-1990 (Tabell 1). Sammanställningarna visar att 

årsmedeltemperaturen i Umeå ligger på mellan 2 och 4 °C (Markinfo 2007a). Köldrekordet 

någonsin är -38,2°C medan lägsta temperatur efter år 2000 har varit -35, 1 (SMHI 2014a). 

Antalet soltimmar i Umeå är uppmätt till i genomsnitt i ca 1800 per år (SMHI 2014b). 

Temperatursumma (även kallat värmesumma) är ett mått på den sammanslagna 

dygnsmedeltemperaturen under hela vegetationsperioden när den överstiger +5°C. Det ger 

en beskrivning av hur varm växtsäsongen är. Umeå gränsar mellan två olika 

temperaturzoner som betecknas ”relativt kylig” och ”medelgod” och har en 

temperatursumma mellan 900 och 1300 dygngrader. Det är betydligt mer gynnsamt än stora 

delar av Västerbottens inland där temperatursumman endast är 800-900 dygngrader eller 

lägre (Markinfo 2007b). 
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Vegetationsperioden är den tid under året då tillväxt och andra fysiologiska processer pågår 

hos växten (Tuhkanen 1984). Det brukar vanligtvis överensstämma med de antal frostfria 

dagar som är från vår till höst (Baker 1981, s. 9). En vanlig definition är den period som 

dygnsmedeltemperaturen är högre än +5°C, temperaturen varierar dock mellan olika 

växtarter, vilket är mellan 150-160 dygn i Umeåtrakten (SMHI 2014c). Den sista vårfrosten 

uppträder vanligen mellan 15 maj och 1 juni (Markinfo 2007c) och den första höstfrosten 

mellan 15 september och 1 oktober (Markinfo 2007d).  

 

Tabell 1. Väderdata Umeå  

Källa: Markinfo 2007, SMHI 2009 & 2011 (största snödjup är inte mätt efter 1995) 

Årsmedeltemperatur 2-3°C 

Högsta uppmätta temperatur + 31,5°C  (juli 2003) 

Lägsta uppmätta temperatur - 38,2°C  (feb 1978) 

Antal soltimmar/år 1800 

Årsnederbörd 600 mm 

Högsta dygnsnederbörd 119 mm (aug 2007) 

Största snödjup 127 cm (mars 1988) 

Vegetationsperiod, antal dygn/år 150-160 

Nederbördsmängd under 

vegetationsperioden 

300-350 mm 

Temperatursumma, antal dygngrader 

under vegetationsperioden 

900-1300 

 

Årsnederbörden i Umeåtrakten är uppmätt till i genomsnitt 600 mm (SMHI 2014d). Mellan 

30-40 procent av årsnederbörden kommer i form av snö (SMHI 2014e). 

Nederbördsmängden under vegetationsperioden ligger normalt på 300-350 mm vilket är en 

låg nivå jämfört med de södra, särskilt sydvästra, delarna av landet (Markinfo 2007e). Platser 

där nederbördsmängden är större än den mängd vatten som avdunstar från mark och 

växtlighet betecknas som humida. Umeå har en låg humiditet under vegetationsperioden 

och räknas som en ”Sommartorr klimatregion”. Humiditeten har en viktig roll för 

växtligheten då en väldigt låg nivå kan ge vattenbrist. Under vintern tar växterna knappt upp 

något vatten varför humiditeten är uppmätt under vegetationsperioden (Markinfo 2007f). 

 

Eftersom Umeå är en kustnära stad så är klimatet betydligt fördelaktigare än exempelvis i 

Lycksele som ligger 10 mil inåt landet säger Nina Ingvarsson. Samtidigt ligger staden inte så 

nära kusten att den besväras av de riktigt kraftiga vindarna från havet. Dessutom kommer 
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stormvindar oftast från väst vilket gör att Norrlandskusten inte är utsatt för de svåraste 

stormarna (SMHI 2014f). Det är över huvud taget ett gynnsamt klimat i Umeå i relation till 

breddgraden menar Nina Ingvarsson. Älven som rinner genom staden går i öst-västlig 

riktning vilket betyder att det finns en södervänd sida med sluttning ner mot vattnet där det 

blir ett bra mikroklimat. Där smälter snön bort tidigt på vårarna. 

 

SMHI har mätt förändringar i temperatur, nederbörd, vind, tjäle, vattenflöden och snö i 

Västerbotten under det senaste århundradet. Med hjälp av resultaten har en klimatanalys 

för länet fram till år 2100 tagits fram. Enligt deras uppskattningar kommer temperaturen öka 

generellt under alla årstider, allra mest under vintern och mot slutet av seklet. I länet 

förväntas årsmedeltemperaturen öka med 3-7°C, med en större ökning nära kusten, vilket 

skulle kunna ge en årsmedeltemperatur i Umeå på uppåt 10°C. Maxtemperaturerna 

förväntas också bli högre och värmeböljorna mer varaktiga. Snön beräknas smälta tidigare 

på våren och översvämningar av Umeälven förväntas bli en följd av detta (Länsstyrelsen 

Västerbotten 2011).  

 

I Umeå har vegetationsperioden normalt kommit igång i början av maj de senaste 

decennierna. I några av de klimatanalyser som gjorts antas en förändring ske så att den 

kommer att börja allt tidigare. Innan år 2100 beräknas växtperioden vissa år starta redan i 

januari samt vara mer varaktig än idag och alltså uppta en stor del av året. Det antas att 

snödjupet kommer att bli mindre under vintersäsongerna men över lag väntas nederbörden 

gradvis öka, mot slutet av århundrandet med 10-50 %. Minst förväntas ökningen bli 

sommartid. Kraftigare regn förmodas bli vanligare och extrem nederbörd öka med 20 %. 

Varaktiga sommar- och höstregn kan skapa översvämningar om marken blir vattenmättad. 

Samtidigt blir torrperioderna kortare. En minskad vårflod förväntas dock på grund av mindre 

snömängder men däremot en viss ökning av höstflödena (Länsstyrelsen Västerbotten 2011). 

 

Det finns en osäkerhet i alla prognoser över framtida klimat. Klimatanalysen från SMHI och 

Länsstyrelsen i Västerbotten är en sammanvägning av förväntade utsläppsnivåer samt 

globala och regionala klimatmodeller. Olika analyser ger olika resultat varför ett 

sammanvägt resultat kan vara det mest rättvisande (ibid., 2011).  

6.3. Härdighet  
Härdighet handlar för växter om förmågan att kunna hantera torka, kyla, fukt, brist på näring 

eller för mycket näring (Johansson 2007, s. 47). I begreppet vinterhärdighet ingår hur växten 
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klarar av vintersäsongens klimat- och väderförhållanden. Det handlar om kapaciteten att 

klara låga temperaturer, där förmågan att klara minusgrader kallas för frosthärdighet och 

låga temperaturer över noll för köldhärdighet. Vinterhärdighet handlar även om att klara 

bristen på vatten och låga temperaturer i samband med starkt ljus på senvintern (Engström 

& Marklund (red.) 1998). Härdighet berör även tåligheten för stora och snabba växlingar i 

temperatur. Ofta klarar träd och buskar riktigt kalla vintrar men kan bli skadade av frost på 

våren efter en varmare period. Detta är vanligt för Prunus som blommar tidigt på våren (RST 

2014a). Härdigheten styrs i hög grad av invintringen som består av flera processer som 

bidrar till att trädet gör sig av med klorofyll och lagrar in sockerarter som skyddar mot frost. 

Det tar vanligtvis ca 8 veckor och går fortare om hösten varit varm. Det kan därför vara en 

fördel för känsliga växter att placeras på ett ställe där det fryser sent på året eftersom 

chansen då är större att de klarar vintern (Sandström 2009, s. 11). Invintringsprocesserna 

sätts igång av kortare dagslängd och minskande temperaturer (Johansson 2007, s. 48). 

Något som kan försena invintringsprocessen är om det är för mycket vatten i marken och 

hög kvävehalt. Det kan leda till att träd och buskar får frostskador (Bengtsson 2004, s. 4). 

Härdigheten bestäms av både arvsmassan, omgivningsfaktorer och av växtens allmänna 

tillstånd (Johansson 2007, s. 49).  

 

6.4. Faktorer som påverkar mikroklimatet  
Faktorer som påverkar mikroklimatet är jord och odlingssubstrat, vind, vatten, temperatur, 

solexponering, skugga, vegetation, luftfuktighet, nederbörd, frost och snö. Det är inte alla av 

dessa faktorer som går att påverka men ofta går det att skapa bättre miljöer med de väder- 

och klimatförutsättningar som finns. Vegetationen på en plats har en betydande påverkan 

på mikroklimatet. Skillnaden i mikroklimat på den sydliga sidan av ett barrträd och den 

nordliga kan vara lika stor som skillnaden mellan öken och skog på makroklimatnivå 

(Stoutjesdijk & Barkman 1992, s. 10).  

 

6.4.1. Värme- och solexponering 
De översta marklagren värms upp av solen, både direkt genom instrålning men även indirekt 

genom nederbörd, luftströmmar och kondens. Hur mycket solstrålning som marken 

exponeras för beror bland annat på lutningen. I sydsluttningar hinner exempelvis marken bli 

mer uppvärmd än i norrsluttningar. Denna princip används ofta i odlingen i Norrlands inland 

för att maximera värmeupptaget (Eriksson, Dahlin, Nilsson & Simonsson 2011, s. 207). 

Dagstemperaturen påverkas främst av vilken mängd solljus som faller på platsen medan 



 

 12 

nattemperaturen avgörs av i vilken grad värmen från dagen lagrats i landskapet och 

långsamt avges under natten (Whitefield 2004, s. 76). Dagstemperaturen kan höjas genom 

att koncentrera solljusen och nattemperaturen genom att öka lagringsförmågan i 

omgivningen. Ljus som reflekteras bevaras som ljus medan ljus som absorberas bildar 

värme. Ljusa, släta ytor reflekterar mer än ojämna och mörka. Betong, sten och vatten lagrar 

mycket värme men det har främst lokal effekt på några centimeters avstånd (ibid). Eftersom 

kall luft är tyngre än varm luft strömmar den längs sluttningar och lägger sig i sänkor där det 

lätt bildas frost. Det kallas frostfickor när det handlar om mindre fördjupningar. På vintern 

kan det skilja upp emot 10 °C mellan botten av en dal och högre upp. Ett hinder i form av 

exempelvis en häck i en sluttning kan göra att kall luft samlas ovanför den och gör klimatet 

kallare där (Johansson 2007, s. 59). För att undvika det bör det vara fritt flöde för den kalla 

luften neråt genom exempelvis öppningar i växtligheten (Rosenberg, Blad & Verma 1983). I 

dalgångar kan det ibland hända att dimma lägger sig som en barriär för värmeutstrålning 

och bildar därmed ett naturligt frostskydd under klara nätter (Johansson 2007, s. 55).  

 

En höjning av temperaturen kan, förutom valet av en fördelaktig odlingsplats, uppnås 

genom upphöjda bäddar eller terrasser (Mattsson 1979, s. 131). För känsliga växter 

rekommenderas att höja upp odlingsbädden minst 15 centimeter från markytan. Om jorden 

är lerhaltig och dåligt dränerad bör höjden vara ännu större. Upphöjda bäddar blir snabbare 

uppvärmda och dränerar bättre (Johansson 2007, s. 63). Hårdgjorda ytor av exempelvis sten 

eller grus värms upp snabbt och håller värmen eftersom den inte blir nedkyld av 

avdunstning. Speciellt mörka ytor blir snabbt varma och avger också mycket energi och 

värme till växtligheten i närheten (Johansson 2007, s. 58; Bengtsson & Gustafsson 2006, s. 

18). Enligt Johansson (2007) kan hårdgjorda ytor förbättra klimatet med upp till en växtzon. 

Nina Ingvarsson på Umeå kommun påpekar att det i staden finns många värmealstrande 

ytor, som asfalt, markplattor etc. vilket kan ge ett varmare mikroklimat. 

 

6.4.2. Jord och odlingssubstrat 
Jordens sammansättning påverkar också hur väl värmen kan tas upp och ledas. 

Värmeledningsförmågan är beroende av hur porös jorden är och hur mycket vatten som 

finns i den. Vid en högre vattenhalt kan värme ledas bättre. Det tar längre tid för en fuktig 

jord att bli varm men den håller värmen bättre än en torr jord. Växlingarna i temperatur blir 

alltså mindre i en jord med hög fuktighetshalt jämfört med en torr jord (Eriksson et al. 2011, 

s. 208). Att en jord är porös gör att växtrötterna och mikroorganismer som lever i symbios 

med dem får tillräckligt med syre. Det gör också att jorden blir varmare eftersom den varma 
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luften vid ytan kan ta sig ner till djupare jordlager (Johansson 2007, s. 61). Övervintringen är 

starkt beroende av jordens struktur. En lerjord som är tät och blöt ger en betydligt högre 

växtzon än en genomsläpplig och humusrik sandjord (Palmstierna 2012, s. 147). Ler- och 

torvjordar är kalla under vår och försommar, sand- och grusjordar blir däremot snabbt 

uppvärmda. Sandjordar varierar mer i temperatur under dygnet än vad exempelvis 

torvjordar gör (Eriksson et al. 2011, s. 210).  Sandjordarna har också svårt att hålla kvar 

vatten och näringsämnen (Johansson 2007, s. 62) vilket kan förbättras genom att tillföra 

organiskt material regelbundet. Det ökar mullhalten vilket ger fler mindre porer som kan 

behålla mer vatten (Bengtsson & Gustafsson 2006, s. 12). För att förbättra en torv- eller 

lerjords förmåga att leda värme kan större fraktioner av sand och grus blandas i menar 

Eriksson et al. (2011, s. 210) och Johansson (2007, s. 62). Bengtsson och Gustafsson (2006) 

menar däremot att det är svårt att i förväg säga vad som händer om olika kornstorlekar 

blandas. Resultatet blir ofta en mer kompakt jord än innan. De föreslår istället tillförsel av 

organiskt material för att öka porositeten. Om sand eller grus ändå blandas i lerjorden bör 

det göras under en torr period utan nederbörd (Bengtsson & Gustafsson 2006). Torvjordar 

anses generellt vara kalla och syrefattiga (Johansson 2007, s. 62). Eriksson et al. (2011, s. 

210) menar dock att torvjordar med hög vattenhalt har bra värmekapacitet och i vissa fall 

kan motverka frost under nätter när lufttemperaturen går lägre än marktemperaturen. Det 

är även stor skillnad på en jord som är helt bar och en som är täckt. Halm, gräs och 

marktäckande växter skyddar mot kyla på samma sätt som ett snötäcke skyddar mot tjäle 

(Eriksson et al. 2011, s. 210). Marktäckning kan dock även ha negativ påverkan på 

övervintringen då ökad markfuktighet och marktemperatur på hösten kan bidra till försenad 

avmognad (Larsson, Gunnarsson & Schroeder 1997). 

 

6.4.3. Vind 
Vinden har en stor inverkan på mikroklimatet. Den har såväl en kylande som uttorkande 

effekt och hård vind kan skada knoppar och lövverk hos fruktträd (Jacke & Toensmeier 2005, 

s. 319; Crawford 2010, s. 99). Stark vind kan även störa de pollinerande insekterna och göra 

att frukten faller av innan den mognat (Baker 1981, s.10). Det blåser oftast från väst i Sverige 

medan de nordliga vindarna vanligen är de kallaste (Sandström 2009, s. 23). Vindens 

påverkan ser olika ut i glest bebyggda områden jämfört med mer urbana områden. I städer 

kan vindtunnlar skapas i mellanrummen mellan husen medan det i mer glesbebyggda 

områden kan vara mer vindutsatt överlag (Crawford 2010, s. 99). När vinden silas genom 

någon form av barriär avtar den i styrka och minskar då risken att den ska skada 
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växtligheten. En trädgård eller odlingsplats som skyddas väl från vind kan få en ökad 

dagstemperatur med 2°C och markens temperatur kan höjas med upp till 3°C jämfört med 

en vindutsatt plats. Vindreduceringen kan också bidra till att avdunstningen från jorden 

minskar (Crawford 2010, s. 99).  

 

Vindskyddet bör inte vara för tätt. Det bidrar bara till att vinden blåser över och sedan ner 

på andra sidan med samma kraft istället för att minska vindstyrkan (Johansson 2007, s. 57). 

Det kan bland annat hända med barrträd som skydd. Snabbväxande och tidiga lövträd kan 

vara bättre eftersom de inte är lika täta, exempelvis al, pil och poppel är vanliga som 

vindskydd. Om inte fruktträd som ska skyddas är för stora kan en plantering med häckväxter 

räcka som skydd. Det går också att använda byggda skydd. De kan ha en fördel jämfört med 

växande vindskydd på det sättet att de inte konkurrerar med fruktträden om ljus, vatten och 

näring. Däremot kan murar och plank lätt bli för täta men staket eller stolpar med till 

exempel en uppspänd gles väv kan fungera för att sila vinden (Baker 1981, s.11). Vilken höjd 

vindskyddet har spelar roll för hur stort område som skyddas. Enligt Johansson (2007, s. 57) 

ger en lähäck vindskydd för en sträcka som är ca 10 gånger så lång som höjden på häcken. 

Baker (1981, s.11) hävdar däremot att vindskydd ger effekt på ett avstånd som är 20-30 

gånger dess höjd.  

 

6.4.4. Vatten 
Vatten har som tidigare nämnts en utjämnande påverkan på klimatet och så även på 

mikroklimatet. Närheten till ett större vattendrag kan göra att vindarna värms upp av 

vattnet. I Florida har en temperaturhöjande effekt av en grupp av sjöar kunnat identifieras 8 

km från sjöarna (Rosenberg, Blad & Verma 1983). Sluttningar belägna nära en vattenyta kan 

även förbättra mikroklimatet genom att reflexionen i vattenytan ger extra instrålning 

(Mattsson 1979, s. 131). Även mindre vattendrag och mark som är vattensjuk hindrar 

snabba förändringar i temperaturen. Däremot gör våt mark det samtidigt svårare för 

växterna att övervintra och att börja växa igen på våren (Johansson 2007, s. 55).  

 

6.4.5. Låga temperaturer och frost 
Under vegetationsperioden kan det komma in kallfronter som bildar frost. Även avdunstning 

eller när värmestrålning avges från mark och växtlighet kan ge låga temperaturer och frost. 

Den senare, strålningsfrosten, uppstår oftast klara nätter under vår eller höst. Desto längre 

norrut desto vanligare att den uppkommer även på sommaren då den kan skada odlingar 

svårt (Mattsson 1979, s. 126). Stora träd och buskar kan skydda lägre växtlighet mot 
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strålningsfrost då en del av värmen studsar mot dem istället för att stråla ut i atmosfären. 

Byggnationer och murar kan ha samma effekt (Johansson 2007, s. 55).  Samma typer av 

skydd kan göra att våren kommer igång senare för att de hindrar solen från att komma åt 

snö och tjäle. Det kan i vissa fall vara en fördel eftersom det hindrar känsliga växter att börja 

tillväxten för tidigt men det gör också att vegetationsperioden blir kortare. Både byggnader 

och murar, särskilt de som är byggda i sten blir varma på dagen och avger värme på natten. 

Stora stenar som är placerade ovanpå jordytan kan därför användas för att förbättra 

mikroklimatet. Stenar som till viss del är nedgrävda kan istället föra ner kyla i marken. Både 

klipphällar och stenrik jord kan ge ett extra gott mikroklimat (ibid., s. 57). Även Bengtsson 

och Gustafsson (2006, s. 19) menar att känsliga växter gärna kan placeras nära större stenar 

då de avger värme efter en solig dag, medan stenen däremot kan kyla ner om det varit 

molnigt. För lägre perenna växter kan snön under vintern innebära ett skyddande täcke mot 

kyla som gör att de klarar sig långt norrut. För fruktträd kan snön snarare ställa till problem 

med knäckta grenar på grund av snötyngden (Carlsson & Lundberg 1970, s. 14).  

 

6.5. Prunus krav på miljö och ståndort 
I Prunussläktet ingår runt 400 arter av träd och buskar och de tillhör växtfamiljen Rosaceae. 

De flesta är lövfällande men det finns även de som är vintergröna. Prunus finns mest i det 

norra halvklotets tempererade områden men ett par arter trivs i tropiskt klimat (Johansson 

2007, s. 165).  I Sverige finns flera vilda eller förvildade arter som slån och hägg. Flera av 

Prunusarterna är fruktbärande och de kallas gemensamt för stenfrukter på grund av dess 

stora inre kärna. Persika, plommon, körsbär, nektarin, aprikos och mandel hör till dem och 

är några av de mest populära fruktträden (Anderberg 2000; Johansson 2007, s. 165). I 

Sverige har det traditionellt odlats körsbär och plommon, på senare år även persika och 

aprikos i södra Sverige.  

 
Av plommon finns flera olika arter där krikon (Prunus insititia), körsbärsplommon (Prunus 

cerasifera) och den som endast kallas för plommon (Prunus domestica) är de tre vanligaste 

(Blomqvist 2010, s. 182). Plommon är i allmänhet mindre härdiga än körsbär. Nilsson (1989) 

menar att plommonträd ofta inte blir äldre än 20-30 år och i norr inte ens det då de är 

känsliga för kalla vintrar. För att plommonträd ska trivas och ge frukt i norra Sverige krävs att 

de planteras i ett fördelaktigt läge med mycket sol och värme som även kommer åt jorden 

som trädet står i (Sandström 2009, s. 85). Plommon trivs på både lättare och tyngre jordar 

men om jorden innehåller mycket sand kan näring behöva tillsättas (Ericsson 1999). Förutom 

en väldränerad jord trivs plommonträd bäst när jorden har pH mellan 6 och 7 (Truedsson 
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2005, s. 58). Det är viktigt med vattning under etableringstiden efter plantering som rör sig 

om de första 4-5 åren. För att minska konkurrensen från gräs och ogräs är det även bra att 

ha öppen jord runt trädet under denna tid (Ericsson 1999). Många sorter av plommon är 

självfertila men de ger bättre frukt om de korspollineras med andra sorter (Truedsson 2005, 

s. 58). De olika sorterna mognar vid olika tid. Det finns tidiga och sena sorter men 

mognadstiden beror även i hög grad på klimatet på odlingsplatsen (Nilsson 1989, s. 224).  

 

Körsbär är ett av de mest odlade fruktslagen i världen. Det finns två huvudtyper av körsbär; 

surkörsbär och sötkörsbär. Surkörsbär (Prunus cerasus) har generellt bättre härdighet än 

sötkörsbär. Det finns olika former av surkörsbär; moreller som har färgad fruktsaft och 

amareller med klar fruktsaft. Några av surkörsbärssorterna är av buskform och blir endast 

1,5 -2,5 meter höga. Överhuvudtaget är surkörsbär lägre i höjd än vad sötkörsbär är, ca 3-6 

meter jämfört med sötkörsbär som kan bli 10-20 meter höga (Blomqvist 2010, s. 214). En 

annan skillnad är att surkörsbären mognar senare på säsongen än sötkörsbären (Nilsson 

1989, s. 323). Nästan samtliga sorter av surkörsbär är självfertila (Truedsson 2005, s. 61). 

Sötkörsbär (Prunus avium) odlas i en stor del av världen och i södra Sverige växer de vilt i 

form av fågelbär. De odlade sötkörsbären kan delas in i bigarråer och hjärtkörsbär 

(Blomqvist 2010, s. 212). Längre norrut är det svårare att få tag på sorter som är härdiga. 

Ofta anges härdigheten som zon I-III men ibland även zon IV (Svensson 1997). De senaste 

åren har det kommit flera nya sorter av sötkörsbär från Estland, Kanada och Ryssland som 

kan klara sig i det norrländska klimatet bättre (Blomqvist 2010, s. 212). Sötkörsbärens kronor 

blir stora (10 m diameter på 30 år). Sötkörsbär är inte alltid självpollinerande vilket gör att 

flera sorter kan behövas där endast vissa av dem passar ihop (Truedsson 2005, s. 64). Både 

sur- och sötkörsbär vill ha mycket sol och varm jord precis som plommon (Sandström 2009, 

s. 86). Körsbär växer bra på jordar som är lätt dränerade och rika på näring. De klarar dock 

av de flesta jordar som inte är för blöta (Truedsson 2005, s. 63).  

 

Persika (Prunus persica) har odlats på platser i Norrland i upp till zon VI utan vinterskador 

men mogna frukter har främst rapporterats från zon IV enligt Johansson (2007). 

Erfarenheten har varit att de blommar senare i Norrland än vad de skulle gjort på platser 

som inte har samma hårda vinter. Den har blommat under samma tid som många 

plommonsorter.  De vill ha mycket sol och vindskyddat läge. Jorden ska helst vara både 

väldränerad och fuktighetshållande, mullrik och kalkhaltig. Persika anges generellt vara 

härdig till zon I-II men det finns härdigare sorter (ibid., s. 167). 
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Aprikos (Prunus armeniaca) anges ofta härdig till zon I eller II men det finns exempel på 

odling i Sundsvall i zon V (Johansson 2007, s. 165). Aprikosträd tål väldigt låga temperaturer, 

så låga som -45°C. Dock blommar den väldigt tidig på våren, redan i början av april, vilket gör 

att blommorna lätt fryser eftersom de inte klarar mer än någon minusgrad. Det gör att det 

är svårt att få frukt när de odlas på friland i Sverige. De vill annars ha liknande förhållanden 

som persika (ibid.). 

 

Vid temperaturer under -25°C ökar risken för frostskador i veden hos Prunus generellt 

(Palonen & Buszard 1996). Med undantag för några enstaka år har lägsta vintertemperatur i 

Umeå varit kallare än så samtliga år sedan mätningarna startade 1965. SMHI’s lägst 

uppmätta temperatur i Umeå är -38,2°C (SMHI 2014a). Även de vintrar som inte har några 

extrema köldgrader kan blomknopparna skadas, antingen under vinter eller vår. Det kan ske 

i ett tidigt stadium av utvecklingsprocessen och visa sig senare som döda knoppar alternativt 

missformad eller utebliven blomning. Eftersom körsbär blommar tidigare på våren än 

plommon råkar de oftare ut för skador av frosten (Nilsson 1989, s. 314). Även fruktkart och 

nya skott kan ta skada (Salazar-Gutiérrez, Chaves, Anothai, Whiting & Hoogenboom 2014, s. 

161). Redan vid temperaturer mellan -2,2°C till -8,3°C dör i genomsnitt 10 procent av 

knopparna hos sötkörsbär (Kappel 2010, s. 176).  

 

Salazar-Gutiérrez et al. (2014, s. 163) har undersökt skillnader i härdighet och frostskador 

hos flera olika typer av sötkörsbär. Deras resultat tyder på att tidigblommande sorter är 

mindre härdiga än senblommande. Även i en undersökning av persika framkom att träd som 

hade en sen och långvarig blomning fick mindre frostskador (Palonen & Buszard 1996). Detta 

beror mycket på att känsligheten ökar under blomningsprocessen. På samma sätt blir träden 

mer känsliga om väderleken är varm under knoppsprickning och blomning än vid kyligare 

väder. Skadorna varierar både från år till år och mellan olika sorter vilket beror både på 

väderförhållandena och de genetiska egenskaperna (Salazar-Gutiérrez et al. 2014, s. 162). 

Forskarna är inte säkra på varför vissa sorter är mer känsliga för att knoppar dör under frost. 

Det behöver inte nödvändigtvis ha att göra med om det är en tidig eller sen sort då även 

sena sorter kan påverkas mycket av frost. Forskning har kommit fram till att det kemiska 

innehållet i form av socker, proteiner och aminosyror har inverkan på blomknoppars 

härdighet hos olika sorter av persika (Kappel 2010, s. 176).   
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Knoppar och xylem är de mest frostkänsliga delarna på Prunus, det behöver dock inte finnas 

något samband mellan härdigheten hos dem båda utan de kan påverkas individuellt 

(Palonen & Buszard 1996). I en studie om väderpåverkan på Prunus i British Columbia 

(Caprio & Quamme 2005) blev slutsatsen att den största påverkan på fruktproduktionen var 

låga temperaturer under vinterhalvåret. Nederbörd, främst i form av snö, var däremot 

fördelaktigt för skörden. Varma temperaturer under våren gynnade Prunus på grund av 

värmekraven på pollination och fruktsättning. Studien visade också att varmare 

temperaturer under tidig höst året innan förväntad skörd kan gynna fruktsättningen.  

Artikelförfattarna menar att den största effekten av klimatförändringarna kommer vara den 

minskade förekomsten av köldgrader. Detta kommer att gynna Prunus och 

fruktproduktionen menar Caprio & Quamme (2005). 

 

6.6. Möjliga mikroklimatförbättringar för Prunus i Umeåtrakten 
 
Enligt Bengt Hansskog är bland det viktigaste vid odling av Prunus att ha en jord som är 

väldränerad. Prunus trivs överlag med liknande förhållanden som äpple och päron men de 

vill gärna ha ett något högre pH-värde i jorden. Därför bör jorden vara välkalkad menar Leif 

Blomqvist. Nina Ingvarsson säger att det generellt för träd som står på sin härdighetsgräns, 

så som vissa Prunussorter gör i Umeåtrakten, är viktigt dels att ha en väldränerad jord och 

dels ett vindskyddat läge.  

 

6.6.1. Förbättra värme- och solexponering 
Fruktträd bör generellt placeras där det är som mest soligt i trädgården eller odlingsplatsen. 

Träden behöver både ljuset och värmen för att frukten ska mogna och nya blomknoppar bli 

till. Det behövs också för att skotten ska kunna avmogna innan vintern (Baker 1981, s. 10). 

Söder-, sydväst- och sydostlägen är fördelaktiga för Prunus. Om de odlas nära en södervägg 

kan jorden lätt torka ut så det kan vara nödvändigt med extra vattning och marktäckning 

(ibid., s. 15). De träd som står mot en vägg blir även extra känsliga eftersom väggen värmts 

upp och alstrat värme säger Bengt Hansskog. Exempelvis spaljerade träd vaknar tidigt men 

de är lättare att täcka än vad friväxande träd är. Tidigt på året, i februari-april, kan körsbärs- 

och plommonträd lätt få skador i barken på grund av de varma strålarna från solen. För att 

skydda träden mot de skadorna kan stammen täckas med en vit färg som reflekterar ljuset 

(Blomqvist 2010, s. 186).  
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Det är en fördel för övervintringen av Prunusträd att plantera dem på en höjd eller kulle. Det 

minskar risken för att vatten blir stillastående kring trädets rötter under vintern. Rötterna vill 

helst ha det luftigt och särskilt viktigt är det med höjd om trädet är planterat i lerjord (ibid.). 

När marken sluttar rör sig vattnet hela tiden och avdunstar inte heller från jorden i samma 

grad (Hermelin & Bråkenhielm 1933, s. 36). Nina Ingvarsson poängterar att ett bra sätt att 

förbättra mikroklimatet på är att använda upphöjda växtbäddar. På Umeå Stad strävar de 

även efter att det ska vara väldränerat där träden planteras. Eftersom de centrala delarna av 

Umeå ligger på sandig mark är det oftast inga problem med att det står vatten i 

växtbäddarna som bidrar till syrebrist.  

 

Spaljéring av fruktträd är en odlingsmetod som kan bidra till att förbättra mikroklimatet. 

Väggen eller planket som trädet odlas vid ger skydd och strålar tillbaka solens värme till 

trädet vilket kan ge möjlighet att odla mer värmekrävande sorter än vad som vanligtvis är 

möjligt på platsen (Samuelsson & Schenkmanis 1995, s. 7). Med spaljéring kommer trädet 

igång tidigare på våren och frukten mognar snabbare (Hermelin & Bråkenhielm 1933, s. 

126). Enligt Hermerlin (1933, s. 126) hör inte Prunus till de allra mest lämpade fruktträden 

att spaljera. Han menar att surkörsbär och i viss mån även plommonträd går bra men att 

sötkörsbär inte är lika passande till spaljéring. I norra Sverige bör det ske på en vägg eller 

plank som är vänd mot söder. Mörka ytor som bakgrund till spaljén samlar värmen bättre 

och gör att blomningen kommer tidigare på våren. Detta är en risk då frostknäppar kan 

förstöra de utslagna blommorna. Ett sätt att komma runt detta problem är att använda 

flyttbara skivor med mörk yta som sätts ut bakom träden först när de börjat blomma och tas 

bort igen under hösten. De träd som planterats mot en södervägg bör täckas med väv så att 

de inte skadas av den starka vårsolen. Vissa sena sorter av Prunus hinner vanligtvis inte 

mogna under en växtsäsong som fristående träd men kan få hjälp att hinna bli färdiga med 

hjälp av en varm vägg (ibid., s. 127). Den värme som en vägg avger under natten kan också 

räcka för att skydda trädet från att få skador av lätt frost (Whitefield 2004, s. 77). Det är 

extra viktigt att tänka på pollineringen vid spaljéring eftersom blomningstiden då kan skilja 

sig mellan olika träd även om de annars blommar under samma tid. Det enklaste är att välja 

sorter som är självfertila (Hermelin & Bråkenhielm 1933, s. 128).  

6.6.2. Lämpliga jordar och odlingssubstrat 
Det gemensamma för de olika fruktslagen i Prunussläktet är att de trivs med en jämn 

fuktighet som kräver att jorden både är fuktighetshållande och genomsläpplig (Hermelin & 

Bråkenhielm 1933, s. 33; Blomqvist 2010, s. 184). Hur kvaliteten är på det översta lagret av 
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matjord är inte lika betydelsefullt som de undre lagrens förmåga att avleda väta. 

Sötkörsbärsträd (Prunus avium) är högväxande och har bred krona vilket tyder på att de har 

ett stort och djupgående rotsystem. Det är därför viktigt med de undre jordlagrens struktur 

(Hermelin & Bråkenhielm 1933, s. 33). Sötkörsbär är känsliga för torka och om de planteras 

för torrt kan de ha svårt att klara sig. Å andra sidan tål de inte heller ett högt 

grundvattenstånd med stillastående vatten. Bäst är enligt Hermelin att ha en jämn fuktighet 

som kan åstadkommas på två vis. Antingen genom rinnande vatten i närheten av 

växtplatsen eller genom en porös och grovkornig jord där humuspartiklar kan suga upp 

grundvatten till matjorden (ibid., s. 34). Surkörsbärsträd däremot är mindre i storlek med ett 

ytligare rotsystem så för dem är matjorden av större vikt än den mer djupgående alven. 

Överhuvud taget är de inte lika känsliga för vare sig väta eller torka. Äldre rotäkta sorter 

odlades förr på storsteniga jordar. Tätt med sten förhindrar att vatten avdunstar, de värmer 

upp jorden och de förhindrar att en lägre växtlighet, som kan ge mer avdunstning, ska kunna 

etablera sig (ibid., s. 35). Även plommon har ett grunt rotsystem och klarar att växa på allt 

från sandjord till styv lerjord om de har lagom gödsling och fuktighetsförhållanden. I de 

kallare zonerna rekommenderas av Hermelin ”lättare och varmare” jordar än de humus- och 

lerhaltiga jordar som fungerar bäst i de lägre zonerna (ibid., s. 36).  

 

Bengt Hansskog rekommenderar att använda en planteringsjord som inte är alltför mullrik 

till Prunus. Om jorden är tung på det ställe där trädet är tänkt att placeras bör en relativt 

grund grop grävas ur och sedan bör en upphöjd bädd med lättare jord ordnas. Mörk och 

tung lerjord kan vara svår för trädet att trivas i utan det bör stå på väldränerad och sandig 

jord menar Hansskog. Eftersom tjälen blir hård i Umeåtrakten är det ett måste med lättare 

jordar för att växterna ska hinna avmogna innan de går in i vintervila. Det skapar dessutom 

ett bättre rotsystem då rötterna söker sig för att hitta fukt. Stora stenar kan ge bättre 

överlevnad för känsliga fruktträd genom att de värms upp på sommaren och fungerar som 

värmemagasin på senhösten. Det hjälper trädens rotsystem och gör marken kring stenen 

torrare vilket gör att trädet avmognar bättre på hösten. Enligt Bengt Hansskog bör stenarna 

grävas ner en bit i marken för att det ska fungera optimalt. 

 

Hermelin hävdar att lermylla kan fungera bättre än en näringsfattig grus- eller sandjord om 

bara grunden är porös (Hermelin & Bråkenhielm 1933, s. 37). Att plantera i ren torv kan 

däremot vara riskabelt och hindra plantan från att klara vintern. Enligt Bengt Hansskog gör 

det att det blir för blött, syrebrist bildas och att rotsystemen ruttnar. Han föreslår att den 
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traditionella torvrika planteringsjorden mer ska användas som jordförbättring och blandas 

upp med den befintliga jorden istället för att användas enbart. Detta är särskilt viktigt i 

Norrland och Umeåtrakten som har riktiga vintrar med tjäle menar han.  

 

Plommon och körsbär vill ha en jord som är rik på kalk med ett pH-värde runt 6,5 och 7,0 

(Blomqvist 2010, s. 184). En naturligt kalkrik jord anses ofta bättre än en med tillsatt kalk. 

Dock verkar inte hög kalkhalt vara något krav för körsbärsodling men en kalkhaltig jord kan 

förebygga svampangrepp som träden annars kan drabbas av (Hermelin 1933, s. 32). Träden 

är beroende av näring för att växa. Gödsel med kväve, kalium och fosfor i lagom 

proportioner bör användas. Om kvävetillskottet blir för stort kan det dock leda till att trädet 

inte avmognar i tid innan vintern. Därför bör endast kalium och fosfor ges i slutet av 

sommaren för att främja övervintringen och knoppbildningen inför våren (Blomqvist 2010, s. 

185).  

6.6.3. Vindskydd 
Häckar som blir relativt höga kan vara fördelaktiga att använda som läskydd för Prunus. 

Exempelvis häggmispel, bergros eller sibirisk ärtbuske (Sandström 2009, s. 23). Redan på 

tidigt 1900-tal rekommenderades för det norrländska klimatet sibirisk ärtbuske (karagan) 

som häck runt trädgårdsplantering. Gran ansågs fördelaktig i kalla lägen och oxel på platser 

där det stormade mycket (Lindström 2008).  Växtslag som är lämpade för läplanteringar är 

ofta pionjärsväxter som klarar utsatta och torftiga lägen (Crawford 2010, s. 99). Det är 

fördelaktigt att skydda sina fruktträd mot västliga vindar medan lägre skydd kan användas 

mot söder och öster för att inte stänga ute värmen (Sandström 2009, s. 23). Även hus eller 

andra byggnader avger värme och skyddar mot vind (Johansson 2007, s. 54). Bengt Hansskog 

betonar att det är viktigt med en uppväxt kringvegetation runt fruktträd ur Prunussläktet så 

att de inte står för utsatt. Det är extra viktigt om de är planterade på sin härdighetsgräns. 

Det finns många sätt att skydda mot vind men det får gärna göras i form av uppvuxna träd, 

menar Hansskog. I Umeåtrakten är det vanligt att använda aronia, häggmispel och ungersk 

syrén som vindskydd. Även blåtry och rönn används ofta för att skapa bra mikroklimat i 

trädgården. 

 

Jämfört med andra fruktträd vaknar Prunus oftare upp för tidigt och börjar blomma tidigt på 

våren och när det senare kommer köldknäppar fryser blommorna. Solfickor i trädgården 

som fungerar bra för andra växter kan göra att Prunusträden vaknar upp redan i mars-april 

berättar Leif Blomqvist. Det är bättre att satsa på att göra det vindskyddat så att träden inte 
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frystorkar istället för att försöka få upp värmesumman som oftast brukar räcka ändå när det 

gäller körsbär och plommon säger Blomqvist. Han framhåller att det oftast inte är kölden i 

sig som kan skada Prunus utan om det blir långa sammanhållande perioder av kyla. -20 °C 

eller -25°C behöver inte vara så farligt men i kombination med blåst kan det bidra till 

frystorkning.  

 

6.6.4. Frostskydd 
Alla fruktträd är känsliga för frost under vegetationsperioden och speciellt under 

blomningen. Att skydda större fruktträd ur Prunussläktetmot frost kan vara svårt. För sorter 

med buskform och mindre träd kan övertäckning med något skyddande material vara en 

effektiv åtgärd. Täckningen bör ske endast om frost väntas och tas bort när frostrisken gått 

över för att inte hindra sol och pollinerare. Spaljérade träd går lätt att täcka med någon form 

av väv, exempelvis juteväv (Baker 1981, s. 12). För större Prunusträd finns det andra 

metoder.  

 

Ett sätt är att spruta vattendimma över odlingen vilket kan skapa konstgjorda moln som 

skyddar mot värmeförlust och tillfällig strålningsfrost (Rosenberg, Blad & Verma 1983). 

Vatten har även effekten när det sprutas på träden att det när det börjar frysa avges värme 

som skyddar knoppar och blommor (Mattsson 1979, s. 127; Baker 1981, s. 13). Det finns 

dock en risk att det skapas isbeläggningar som kan skada trädet (Mattsson 1979, s. 127). 

Rosenberg, Blad och Verma (1983) menar att besprutning av träden med vatten även kan 

vara ett sätt att kyla ner dem under varma dagar på våren och därmed skjuta upp 

blomningen. Det minskar risken för att knopparna ska förstöras av vårfrost. En annan metod 

för frostskydd är att sprida rök. Det krävs en tjock och tät rök för att detta ska fungera vilket 

ofta anses för dyrt att åstadkomma. För att föra varmare luft från de högre luftlagren ner 

närmare markytan kan stora fläktar användas som ett annat sätt att undvika frost (Mattsson 

1979, s. 127). I större kommersiella fruktodlingar har uppvärmning med brännare som 

placeras ut i odlingen använts. De värmer upp luften och skapar cirkulation. Brännarna har 

traditionellt eldats med kol, olja eller paraffin. Alla dessa är metoder som främst använts 

inom fruktodling av större skala (Mattsson 1979, s. 127; Baker 1981, s. 13). Det är även 

tekniker som kräver stora mängder energi och vatten vilket kan medföra stora kostnader 

(Rosenberg, Blad & Verma 1983; Kappel 2010, s. 176). Att ha kunskap om frostpåverkan hos 

Prunus är det viktigaste menar Kappel. Det gör att de mest känsliga träden och buskarna kan 

placeras i de mest fördelaktiga lägena och att åtgärderna för att skydda kan sättas in i god 

tid (Kappel 2010, s. 176). 
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En enklare metod bättre anpassad för hemträdgården är att fästa någon form av 

skyddsmaterial runt stammen för att skydda den och de lägsta grenarna från att frysa. Det 

gör att även om de översta delarna av trädet fryser finns ändå den skyddade kärnan kvar 

som kan bidra till snabb återväxt av grenar. Skyddandet av stammen gör att 

temperatursänkningen går betydligt långsammare och tiden som trädet utsätts för 

minusgrader minskar. Det finns dock en risk att täckningen leder till sjukdomar och 

insektsangrepp om det är fuktigt och skyddsmaterialet sitter på under lång tid (Rosenberg, 

Blad & Verma 1983). Bengt Hansskog menar att det är bra att hänga över skydd på träden 

när temperaturen går ner till -7-8°C. Skyddet kan vara i form av exempelvis en plastad matta 

som är fylld med Gullfiber eller annat isoleringsmaterial. Det kan minska påverkan med 4-

5°C menar han.  

 

Att arbeta med att förbättra mikroklimatet har även indirekta effekter. Ett Prunusträd som 

är försvagat på grund av frost, torka eller för mycket väta blir lättare angripet av 

skadeinsekter och växtsjukdomar (Blomqvist 2010, s. 186).  
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6.7. Sorter och skötsel 

6.7.1. Sortlistor 
 
 
Tabell 2.  Plommonsorter för odling i zon V 

Källor: Blomqvist 2010, Carlsson & Lundberg 1970, Fernqvist 1993, Nilsson 1989. 

Sort Angiven 
zon 

Blomning Mognad Fruktbeskrivning  Övrigt 

Arthur 4- 5  B. sept Rödviolett Delvis självfertil 

Allmänt Gulplommon 5  S. sept Ljusgrön-gröngul, fast, 
rätt söt 

 

Czar 4- 5 Tidig S. aug Medelstor, mörkblå, 
saftig, knappt syrlig 

Självfertil 

Euraasia 21 5  B. sept Rödlila, saftig, söt Delvis självfertil 

Experimentalfältets 
sviskon 

4 (5)  B. sept Liten, mörkblå, söt Självfertil 

Himbergs blåkrikon 5   Mörkblå-lila, söt, 
aromatisk 

Självfertil 

Kuntala Rödplommon 5  Tidig Röd, sötsyrlig Självfertil 

Kuokkala 4- 5  S. sept kan 
eftermogna 
inomhus 

Gulröd-purpurröd, fast, 
sötsyrlig, aromatisk 

Självfertil 
 

Onega plommon 5- 6   Orangegul, sötsyrlig Självfertil 

Opal 4 (5)  B. sept Medelstor, rödgul, söt Självfertil 

Silvast Krikon 5- 6  B. sept Blåviolett, saftig, söt Självfertil 

Sinnika blåplommon 6 Mycket 
tidig 

S. aug Mörkblå, sötsyrlig Självfertil 

Tunaplommon 5   S. aug-  
B. sept 

Gröngul, saftig, fast, 
söt  

Självfertil, mycket 
härdig 

B= början av månaden, M= mitten av månaden, S= slutet av månaden 
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Tabell 3. Surkörsbärssorter för odling i zon V 

Källor: Blomqvist 2010, Fernqvist 1993, Nilsson 1989. 

Sort Angiven 
zon 

Blomning Mognad Fruktbeskrivning Övrigt 

Allmänt klarbär 5 (6)   Medelstor, milt 
sötsyrlig 

Delvis självfertil, en 
av de mest 
vinterhärdiga  

Arttula 6  B. aug Medelstor, mörkt 
rödbrun, sötsyrlig 

Delvis självfertil 

Brunkörsbär 6 Sen S. aug-  
B. sept 

Liten, svartbrun, 
kryddigt syrlig 

Bären blir godast 
om de mognar i full 
sol 

Brysselska bruna 5  sept Medelstor, mörkt 
brunröd, syrlig, stark 

Självfertil 

Chokladkörsbär 6  B. aug Medelstor, mörkbrun, 
söt 

Självfertil, en av de 
mest vinterhärdiga 
sorterna, säljs som 
buske eller litet 
träd 

Huvimaja 5- 6 Medeltidig M. aug Stor, syrlig, sötaktig Självfertil 

Kirsa 6  Medelsent-
sent/i söder 
B. aug 

Liten, röd, saftig, 
aromatisk, syrlig 

Självfertil 

Lettisk låg 6- 7  B. aug Medelstor-stor, söt Självfertil, säljs som 
buske eller litet 
träd, sötare än 
många andra 
surkörsbär 

Nordia 6  B-M. aug Liten, mörkröd, syrlig Säljs som buske 
eller litet träd 

Ostheimer 5 (6) Tidig B-M. aug Medelstor, mörkröd, 
syrlig 

 

Rauhala 5- 6  M. aug Medelstor, mörkröd, 
sötsyrlig 

Delvis självfertil 

Sikkola 6  M. aug Medelstor, varmröd, 
något söt 

Självfertil 

Skuggmorell 5 (6) Sen M. aug Medelstor, mörkt 
rödbrun, saftig, 
vinsyrlig 

Självfertil, 
lågväxande, trivs 
med skugga vid 
rötterna och sol i 
kronan 

Stora klarbär 5 Sen M-S. aug Medelstor, mild, 
sötsyrlig 

Självfertil 

B= början av månaden, M= mitten av månaden, S= slutet av månaden 
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Tabell 4.  Sötkörsbärssorter för odling i zon V 

Källor: Blomqvist 2010, Truedsson 2005. 

Sort Angiven 
zon 

Blomning Mognad Fruktbeskrivning Övrigt 

Brjanskaja rozovaja 4- 5  M. aug Medelstor, rosenröd, 
fast, söt, aning 
syrlighet 

Klarat temp ner till 
-30°C utan 
vinterskador 

Gårdebo 5  M-S. juli Liten, mörkröd, 
medelfast,  

Självfertil 

Hultsjö svarta 4- 5  M-S. juli Medelstor, svart, 
sötsyrlig 

 

Lapins 4- 5  aug Mycket stor, brunröd, 
saftig, söt, lite syra 

Självfertil 

Leningrad svarta 4- 5  S. juli Liten, svartröd  

Stella 4- 5  aug Stor, mörkröd, fast, söt Självfertil 

B= början av månaden, M= mitten av månaden, S= slutet av månaden 

 
 
 
Tabell 5.  Persikosorter för odling i zon V 

Källor: Slottsträdgården Ulriksdal 2015, Truedsson 2005.  

Sort Angiven 
zon 

Blomning Mognad Fruktbeskrivning Övrigt 

Frost 2- 3 (4)   B-M. sept Gulröd, saftig, söt Självfertil, klarar -
25°C 

Olga 3 (4)  S. juli- B. aug Stor, saftig, söt, något 
syrlig 

Självfertil 

Riga 4  S. juli- B. aug Saftig Självfertil, klarar  
-30°C, resistent mot 
krussjukan 

B= början av månaden, M= mitten av månaden, S= slutet av månaden 

 

6.7.2. Frökälla och grundstam 
Det är i varje individuellt frö som informationen om hur trädet reagerar på olika 

klimatförhållanden sitter. De växtexemplar som bäst klarar att anpassa sig till temperatur 

och dagslängden på platsen för vidare sina anlag genom frö (Sandström 2009, s. 13). 

Fruktträd ur Prunussläktet är i de flesta fall ympade på en grundstam, alltså vegetativt 

förökade. Vilken grundstam som används är en av faktorerna som påverkar 

vinterhärdigheten hos trädet. Samma sort av exempelvis plommon kan klara skarp kyla helt 

olika beroende på dess grundstam (Ericsson 1999). För både söt- och surkörsbärsträd brukar 

fågelbär (Prunus avium) användas som grundstam men för surkörsbär fungerar även vejksel 

(Prunus mahaleb). Den härdiga grundstammen GiselA ger sötkörsbärsträd som är betydligt 

mindre än de vanligtvis är (Truedsson 2005, s. 64).  Till plommon finns flera vanliga sorter, 
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bland andra Prunus cerasifera och Prunus domestica ssp. Institia (Johansson 2007, s. 165). 

En annan sort som är beprövad och gör att träden blir härdiga är S:t. Julien (Ericsson 1999). 

Busksorterna av körsbär och plommon är odlade på egen rot vilket medför att det kan 

komma nya sortäkta skott även om den skulle frysa ner (Koloniträdgårdsförbundet 2006). 

Det är en fördel att använda växtmaterial som är sticklingförökat eftersom det är betydligt 

härdigare än det som är förökat genom frö menar Bengt Hansskog.  

6.7.3. Skötsel 
Plommonträd mår inte bra av att beskäras för hårt utan formas bäst genom att styra 

grenarna till en bra och stabil form (Truedsson 2005, s. 58). Surkörsbär bör heller inte 

beskäras mer än om grenar är skadade eller sjuka (ibid., s. 61). Om sötkörsbär beskärs bör 

det göras på sommaren och i liten omfattning (ibid., s. 64). Om de beskärs på våren kan de 

sava ur snittytorna och därmed skadas och drabbas av sjukdomar och röta (Sandström 2009, 

s. 86). Beskärning av fruktbärande Prunus bör därför alltid ske under perioden juli till 

september (Läck 2014). För sötkörsbär finns risken att bären kan spricka när det regnar 

kraftigt. Detta kan lösas genom någon form av skydd över träden (Truedsson 2005, s. 64). 

För att frukten ska bli väl utvecklad och inte ruttna bör plommon kartgallras. Truedsson 

(2005) rekommenderar ett avstånd på fem fingrar mellan varje kart.  

 

Leif Blomqvist menar att det med skötseln går att göra lika mycket för Prunus överlevnad 

och trivsel som med olika former av mikroklimatåtgärder. Han tar upp exemplen att beskära 

måttligare desto längre norrut växtplatsen är belägen och att inte ge för mycket 

kvävegödsel. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras först vad som kommit fram som resultat. Därefter diskuteras 

rapportens metod och vidare forskningsbehov. Slutligen dras slutsatser av det som 

framkommit i diskussionen. 

7.1. Resultatdiskussion 
Det finns en gammal föreställning om att det skulle vara svårt eller omöjligt att odla 

fruktträd ur Prunussläktet i Norrland (Hermelin & Bråkenhielm 1933; Lindström 2008). Det 

finns flera sätt som förutsättningarna för fruktodlingen kan förbättras på. Att arbeta med att 

skapa ett bra mikroklimat är ett av dem. Det kan i sin tur göras på flera olika sätt vilket 

framkommit i rapporten.  

 

Att klimatet hela tiden förändras är en faktor som tyder på att vikten av olika åtgärder för att 

förbättra mikroklimatet för Prunus kommer att ändras i framtiden. Nederbörden kommer 

troligtvis att öka vilket gör att det blir av ännu större vikt att ha en odlingsplats som har god 

dränering.  Särskilt med tanke på den ökade risken för extrem nederbörd och ökade 

höstflöden (Länsstyrelsen Västerbotten 2011). Då krävs att vatten kan rinna undan och inte 

blir stående vid trädets rötter. Detta är särskilt viktigt på hösten då invintringen kan störas 

om det är för blött (Bengtsson 2004). Den förväntade nederbörden med kraftigare intensitet 

kan även öka risken för att sötkörsbär skadas och spricker, då de är känsliga för kraftigt regn 

(Truedsson 2005). Att medeltemperaturerna förväntas bli varmare generellt gör att åtgärder 

för att öka temperaturen kan få minskad betydelse. Ett varmare klimat kan vara gynnsamt 

för Prunus och göra det möjligt att odla ytterligare sorter som nu ligger på 

härdighetsgränsen. Samtidigt säger inte en varmare medeltemperatur något om hur stabilt 

klimatet kommer att vara. Det kan innebära svårigheter vid odling av Prunus om vintrarna 

har kraftigt växlande temperaturer och om växtsäsongen börjar betydligt tidigare än 

frostrisken upphör. Det blir ännu viktigare att skydda träden mot vårfrost om 

vegetationsperioden startar allt tidigare parallellt med en fortsatt risk för tillfällig frost. En 

längre växtsäsong skulle även kunna innebära en fördel för speciellt senblommande sorter 

av Prunus då ett problem i norr kan vara att frukten inte hinner mogna ordentligt (Hermelin 

& Bråkenhielm 1933). Avmognaden går ofta snabbare under varma höstar (Sandström 2009) 

och nästföljande års fruktsättning blir bättre (Caprio & Quamme 2005) vilket kan tyda på att 

höjda temperaturer generellt kan vara positivt. En osäkerhet är hur invintringen kan komma 

att påverkas av höjda temperaturer och en längre växtsäsong. Kommer dagarnas minskade 

längd under hösten att vara tillräckligt för att invintringsprocessen ska sätta igång? Samtidigt 
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är det viktigt att komma ihåg att analyser av framtida klimat är osäkra. De är uppbyggda på 

antaganden av ett flertal osäkra faktorer. Det kan ändå vara viktigt att titta på de tendenser 

som scenarierna visar även om inte gradantalen eller procenthöjningarna kommer att 

stämma exakt.  

 

Något som framkommit i såväl intervjuerna som i litteraturen är att det inte alltid är 

nödvändigt att hålla sig till de rekommenderade odlingszonerna. Variationerna inom 

zonerna är stora och det kan vara svårt som odlare att veta hur mycket det lokala klimatet 

skiljer sig jämfört med zonen i övrigt. Bland andra Bengt Hansskog och Baker (1981) menar 

att det generellt är stor skillnad på lägen med olika höjd över havet. Det hade varit en fördel 

om zonkartan hade haft en högre detaljeringsgrad och mer anpassad efter lokala 

variationer. Eventuellt kunde zonkartan komma med rekommendationer för olika typer av 

lägen, även om det omöjligt skulle gå att få en fullständig beskrivning av alla de faktorer som 

påverkar hur klimatet ser ut på mikronivå. Leif Blomqvist menar att zonangivelserna endast 

ska ses som ungefärliga i Norrland generellt eftersom många sorter inte har provodlats och 

utvärderats ordentligt där. Att genomföra provodling av fler fruktträd i de norrländska 

zonerna kunde vara en väg till bättre rekommendationer.  

 

Eftersom Prunus trivs bäst på jord som är både väldränerad och har en jämn fuktighet 

(Hermelin & Bråkenhielm 1933; Blomqvist 2010) är det viktigt både med markens 

sammansättning och med odlingens placering. Det är bra att undvika låglänta områden där 

för mycket vatten kan samlas eller torrmark utan naturlig tillströmning av vatten. Sötkörsbär 

är mer känsliga än surkörsbär för såväl torka som stående vatten (Hermelin & Bråkenhielm 

1933). En luftig jord med större kornstorlek gör att humuspartiklarna i jorden kan suga upp 

grundvatten bättre (Hermelin & Bråkenhielm 1933). Detta stämmer även överens med 

rekommendationen från Hansskog att helst odla i sandjord i Umeåtrakten då den värms upp 

fortare än ler- och torvjord och hjälper träden att avmogna på hösten. För att öka 

värmeledningsförmågan i ler- och torvjordar kan de blandas med grus och sand (Eriksson et 

al. 2011; Johansson 2007) även om riskerna med detta är stora då jorden kan bli alldeles för 

kompakt (Bengtsson & Gustafsson 2006). Enligt Palmstierna (2012) bidrar en kompakt och 

våt lerjord till att odlingszonen blir betydligt högre än i en porös sandjord vilket tyder på att 

jordart har en betydande påverkan på vilka sorters Prunus som kan odlas i norra Sverige. 

Med tanke på de höga vattenstånd och översvämningar som varit några av de föregående 

åren och som förväntas i Umeåtrakten framöver (Länsstyrelsen Västerbotten 2011) bör en 
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väldränerad jord komma att bli av ännu större vikt. Nackdelen med sandjord är att de kan ha 

svårt att hålla näringsämnen och fukt (Johansson 2007) vilket kan avhjälpas med tillskott av 

organiskt material (Bengtsson och Gustafsson 2006).  

 

Det finns olika teorier om huruvida det skulle vara en fördel eller nackdel att större stenar 

som är till för att jämna ut klimatet ska vara nedgrävda eller inte för att ge bästa effekt. 

Johansson (2007) menar att stenblocken bör placeras ovanpå jordytan för att inte dra ner 

kyla i marken medan Hansskog i intervjun hävdar att de bör vara nedgrävda för att det ska 

bli någon verkan alls. Bengtsson och Gustafsson (2006) menar att sten gör mikroklimatet 

varmare när solen skiner och tvärtom kan ha en kylande verkan när den inte gör det. Det är 

alltså flera faktorer som spelar in, även vilken porositet stenen har eftersom håligheter 

lagrar värme bättre. Det kan också vara ett problem med för mycket sten och hårdgjorda 

ytor runt fruktträd då det hindrar vattnets infiltrering samt markens avdunstning vilket i sig 

kan alstra värme.  

 

Återkommande i litteratur och i intervjuer är vikten av upphöjda odlingsbäddar för att 

jorden snabbare ska värmas upp och dränera överskottsvatten bättre (Ingvarsson; Mattsson 

1979; Johansson 2007).  Södersluttningar ger maximalt med solstrålning och höjden är bra 

för dräneringen. Växtplatsen bör å andra sidan inte vara för högt placerad i förhållande till 

havet då det där är lägre temperaturer och högre nederbördsnivåer eller på en plats där 

växtligheten stänger in kall luft och skapar en ”frostficka” (Eriksson et al 2011; Johansson 

2007).  

 

Det kan vara svårt att som odlare avgöra om spaljéring eller placering av träd vid södervägg 

innebär en fördel för trädet. Båda alternativen kan bidra till att knopparna slår ut tidigt och 

därmed blir extra känsliga. Samtidigt som trädet kan vara mer förskonat mot frost nära en 

vägg då den liksom sten lagrar värme som avges nattetid. Metoderna för frostskydd som har 

med spridning av rök eller vattendimma samt uppvärmning med brännare har nackdelen att 

de inte kan anses ekologiska då det krävs fossil energi för att åstadkomma. De är dessutom 

inte särskilt väl anpassade till hemträdgården utan främst för större fruktodlingar. I privata 

trädgårdar kan täckning av stammar och grenverk användas. Däremot skulle principen med 

brännare kunna användas utan fossil energi genom värmemagasin som värms upp av solen. 

Värmemagasinen kan exempelvis bestå av vatten som avger insamlad solenergi i form av 

värme under natten vilket jämnar ut temperaturen mellan dag och natt. Ytterligare ett sätt 
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att förbättra mikroklimatet väsentligt är användandet av vindskydd. Väl fungerande 

vindskydd minskar avdunstningen från marken vilket kan vara en fördel i en sommartorr 

region som Umeå. Nederbörden förväntas förvisso bli högre de närmaste hundra åren enligt 

klimatanalyserna (Länsstyrelsen Västerbotten 2011) men inte främst under sommaren. 

 

Vid en jämförelse mellan de olika stenfrukterna som rapporten tagit upp kan märkas att 

surkörsbär förutom att de har fler härdiga sorter än sötkörsbär även lättare kan skyddas mot 

frost eftersom de är lägre i höjd. Speciellt buskvarianterna kan ha en stor fördel i att de 

skyddas bättre av ett snötäcke eller annat isoleringsmaterial. Bland surkörsbär och plommon 

finns många lämpliga sorter för Umeå med omnejd medan det finns få sorter av sötkörsbär 

och persika som är tillräckligt härdiga. För härdigheten har grundstammen en avgörande 

betydelse och att beskärning sker måttligt är viktigt för att Prunus ska trivas i Umeåtrakten. 

  

7.2. Metoddiskussion 
Det har varit svårt att få tag på litteratur som berör Prunus i det norrländska klimatet. I 

litteraturen om fruktträd ur Prunussläktet anges ofta odlingsråd, mognadstid, blomning etc. 

för södra Sveriges klimat och odlingsförutsättningar. Det har gjort att jag fått försöka 

anpassa råden och att blomningstiderna i sorttabellerna kan skilja sig mot verkligheten i 

Umeåtrakten. På samma sätt har det varit bristfälligt med vetenskapliga artiklar om odling 

av Prunus i norra Sverige varför jag har valt att använda mig av artiklar från Kanada och USA 

där klimatet inte överensstämmer helt men ändå har likheter med det svenska. Det har inte 

heller varit enkelt att hitta litteratur om mikroklimatförbättring för fruktträd eller Prunus 

specifikt. Litteraturen om mikroklimat är ofta mer allmänt hållen men mycket av det har 

dock varit tillämpbart även på Prunus. 

 

Att använda intervju som metod vid sidan av litteraturundersökning var positivt då mer 

lokalanpassad information kom fram. I efterhand kan jag se att jag hade kunnat ställa mer 

utförliga frågor under intervjuerna. Om det funnits utrymme hade det även varit en fördel 

om fler intervjuer kunnat genomföras. 

 

I urvalet av sorter till sortlistorna utgick jag från RSTs zonangivelser och från litteratur om 

Prunus-sorterna. Jag har märkt att angivelserna kan skilja sig åt med flera zoner mellan olika 

litteratur och olika försäljningsställen. Jag har vid sådana tillfällen valt att ange den eller de 

zoner som oftast förekommer och som kommer från tillförlitliga källor. Jag valde att främst 
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ta med sorter som är angivna som zon IV eller högre. Sorter som är angivna som zon III kan 

gå bra om mikroklimatet är gott. Såväl litteraturen som intervjupersonerna menade att det 

ofta går att gå upp minst en – två zoner jämfört med vad som är angivet.  

 

Det finns ett behov av vidare studier om hur mikroklimatet kan påverkas och de mest 

gynnsamma åtgärderna för olika växtslag. Det skulle även vara intressant med organiserade 

och dokumenterade odlingsförsök för att avgöra om fler sorter av Prunus än vad som idag 

anses härdiga kan klara zon V och högre.   

 

7.3. Slutsatser 
Hur klimatet förväntas bli i Umeåtrakten de närmaste hundra åren har stor inverkan på 

behoven av att modifiera mikroklimatet. Åtgärder för att öka temperaturen kan bli av 

mindre vikt än idag medan förbättringar av dräneringen kan bli viktigare. Det är svårt att 

säga hur den förväntade förlängningen av växtsäsongen kommer att påverka förekomsten 

av tillfällig frost och övervintringen av Prunus. 

 

De ståndortsfaktorer som kommit fram som de viktigaste för Prunus är en jord som både är 

fuktighetshållande och väldränerad. För att uppnå detta i Umeå kan en sandhaltig jord 

användas. Sandjordar blir snabbt varma på våren och kan ge träden bättre förutsättningar 

att avmogna på hösten. För att öka mullhalt och fuktighetshållande förmåga kan organiskt 

material tillföras. Genom att det finns inslag av större eller mindre stenar i jorden kan jorden 

få en varmare och jämnare temperatur. Att höja upp odlingsbädden från marken gör även 

det att jorden blir varmare och dräneringen fungerar bättre.  

 

Ett annat sätt att skapa ett gynnsamt klimat för Prunus är att odlingen placeras i en 

södervänd sluttning. Det bör även finnas väl fungerande vindskydd för att minska 

avdunstningen från jorden, öka temperaturen och skydda knoppar och andra växtdelar från 

skada. Spaljéring kan skydda från frost men även bidra till för tidig knoppsprickning och 

extra känslighet. Metoder för frostskydd skulle, förutom täckning med skyddande material, 

kunna vara ett solcellsdrivet system med magasinerad värme.  

 

Det finns ett flertal sorter av Prunus på marknaden som är lämpade att odla i Umeå med 

omnejd. Med ett bra mikroklimat och riktiga skötselåtgärder är förutsättningarna goda att 

de ska trivas. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
 
- Vilka ståndortsfaktorer påverkar odling av fruktträd ur Prunussläktet  i Umeåtrakten? 

 

- Hur går det att arbeta för att förbättra mikroklimatet specifikt för Prunus? Ge gärna 

exempel!  

 

- Vilka faktorer kan skilja sig i arbetet med mikroklimat i offentliga miljöer jämfört med i 

hemträdgårdar? 

 

- Hur mycket kan det gå att tänja på zonangivelserna om mikroklimatet/läget är riktigt 

gynnsamt? 

 

- Vilka sorters fruktbärande Prunus skulle du rekommendera för odling i Umeåtrakten? 

 

 
 


