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Sammanfattning 

I det här arbetet redovisas bakgrunden till och arbetet med ett designförslag för en frukt- 

och bärträdgård i Norrlands inland. I arbetet besvaras frågeställningarna vilka 

förutsättningarna för odling av frukt och bär i Norrlands inland är samt vilka arter och 

sorter som kan lämpa sig för användning i en frukt- och bärträdgård belägen i detta 

klimat. Arbetet tar upp faktorerna jord, temperatur, nederbörd, vind och 

vegetationsperiodens längd och vad som är typiskt hos dessa i Norrlands inland samt 

vad detta får konsekvenser för odlingen. Det behandlar också vilka faktorer som spelar 

in när en plantas härdighet bedöms. Metodmässigt innehåller uppsatsen dels en kort 

litteraturstudie där klimatförutsättningarna som påverkat designen och växtvalen 

beskrivs, designförslaget i sig samt en beskrivning av designen och processen med att 

jobba med denna. 

Resultatdelen består av litteraturstudien, designförslaget och processbeskrivningen samt 

en diskussion där designöverväganden och kritiska punkter i arbetet behandlas. Det som 

påverkat växtvalen och designen är faktorer som den korta växtsäsongen, de ljusa 

sommarnätterna, de stabilt kalla vintrarna och jordtypen lätt moränjord med hög halt av 

sten, grus, sand och mo. För att göra valet av växter enklare sattes ett antal 

urvalskriterier upp. I korthet handlar dessa om att växterna bör vara härdiga för klimatet 

samt friska. I designen kopplas formgivningen ihop med odlingstekniska lösningar för 

att förbättra mikroklimat, som t.ex. upphöjda bäddar. I designen finns också en strävan 

efter att placera varje enskild växtsort så gynnsamt som möjligt. 

Lättillgänglig och tillförlitlig information om odling i och växtsortiment anpassade för 

Norrlands inland är inte alltid helt lätt att komma över. Källor kan vara föråldrade, 

hävda olika saker eller på andra sätt kunna ifrågasättas. Slutsatsen som kan göras efter 

detta arbete är att det behövs mer systematiska provodlingar av fler arter och sorter som 

tros kunna vara härdiga i högre zoner och kärvare klimat, likt det i Norrlands inland. 

 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Det här arbetet handlar om icke-kommersiell odling av frukt och bär i Norrlands inland. 

Min stipulativa definition av Norrlands inland är det stora, avlånga området i Sverige 

norr om Dalälven och mitt emellan kustlandet och fjällen. Ett av ursprungen till arbetet 
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ligger i mina egna upplevelser kring den information som finns tillgänglig, och 

någorlunda lätt att ta till sig, om odling i landets ”kärvare” klimat. Mina erfarenheter av 

detta har varit ett ständigt bortsållande. I växtkataloger och trädgårdslitteraturen finns en 

nästan oändlig källa av kunskap och information som är relevant för södra Sverige men 

som inte går att applicera på samma sätt när det gäller Norrlands inland. Växtlistorna 

och tipsen är många och långa, men antalet sorter som påstås fungera i de högre 

växtzonerna är desto färre. I de större svenska standardverken om äppelsorter (Nilsson 

1986; Näslund 2010; Svensson 2003) behandlas hundratals namnsorter och deras 

egenskaper. Antalet som anges vara härdiga för zon 7 är sammanlagt noll, och antalet 

där zon 6 är få. Något som dock går att se är hur härdighetsangivelserna blir högre i takt 

med att utgivningsåret stiger. 

Även sökningar i forskningsdatabaser ger få resultat av publicerade vetenskapliga 

artiklar som behandlar härdiga sorter och provodlingar i de nordligaste delarna av 

landet. Tidskrifter, böcker och tv-program, de kanaler som riktar sig till 

trädgårdsintresserade i Sverige, har sitt fokus i söder och blickar sällan norrut. 

Lappmarkens Trädgårdssällskap presenterade en budkavle på trädgårdsmässan i 

Stockholm 2012 (Lappmarkens Trädgårdssällskap, 2014). I denna uppmanar de, 

tillsammans med tolv andra trädgårdsföreningar från landets nordligare delar, hela 

trädgårdssverige att nu rikta det fokus mot Norrland som hittills saknats. I texten 

utmanas tidskrifter, tv-program, utbildningsinstitut och resten av trädgårdssverige att se 

och synliggöra de bortglömda fördelar som finns med att odla i landets nordligare delar 

och trädgårdsnäringen till att i större mån börja tillgodose de lite andra behov som finns 

hos odlare i zon 5 och uppåt. 

I ett examensarbete från 2014 visar Edith Johansson på hur odlare i Norr- och 

Västerbotten använder Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta. Genom en 

enkätundersökning blir det tydligt att många med framgång odlar vedartade växter i 

högre växtzoner än vad som rekommenderats (Johannson 2014). 

Riksförbundet Svensk Trädgård utförde 2013 också själva en enkät där resultatet visade 

att mer än hälften av alla deltagande kunde odla vedartade växter som egentligen 

inte ”skulle fungera” i deras odlingszon (Riksförbundet Svensk Trädgård, 2014). 

Allt detta tyder på att det finns ett glapp vad gäller publicerad kunskap om odling och 

förutsättningar för detta i det ”norrländska” klimatet. Dels överensstämmer den 

information som finns tillgänglig vad gäller t.ex. zonangivelser och vinterhärdighet inte 
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alltid med verkligheten. Dels saknas information om de härdiga sorter som faktiskt 

finns. Dessutom råder det en brist på vetenskapligt baserade provodlingar i Sveriges 

nordligaste delar, något som skulle kunna ge kunskap både om zoner och sorter. 

Sommaren 2014 praktiserade jag på en plantskola i norra Finland och fick där ta del av 

kunskap och erfarenheter av fruktodling i norr. Jag fick också uppleva en tradition och 

kultur kring odling för husbehov som skiljer sig från den svenska. Kanske har detta med 

krig att göra, att odlingstraditionen i Finland och ”den egna täppan” varit mer obruten 

än i Sverige? Med ett större inflöde av fruktsorter, främst äpplen, i kontakten med 

Ryssland har dessutom tillgången på härdiga sorter väl anpassade för ett hårdare 

odlingsklimat varit bättre. Detta gör att också det kommersiella utbudet av härdiga 

frukt- och bärsorter är större än på den svenska sidan av Bottenviken. Ett exempel är hur 

det i boken Våra fruktsorter (Blomqvist 2010) finns hela 30 st. äppelsorter med zon 7 i 

Sverige angiven som härdighet jämfört med siffran 0 st. i de svenska standardverken om 

äpplen. 

I det här arbetet vill jag förmedla information kring odling av ett antal sorter frukt och 

bär som passar klimatet i Norrlands inland. Jag vill lyfta fram mindre kända sorter och 

använda dessa i en estetiskt tilltalande och funktionell trädgårdsdesign. Fokus ligger på 

härdiga sorter lämpliga för ekologisk odling och målgruppen för arbetet är främst 

hobbyodlare med intresse för självhushållning. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att skapa ett designförslag för en trädgård 

innehållande ett antal härdiga, perenna sorter av frukt och bär lämpliga för odling i 

Norrlands inland. För att kunna göra detta behöver arbetet besvara följande frågor: 

Vilka är förutsättningarna för odling av frukt och bär i detta klimat? Vad innebär 

klimatet för svårigheter och vad finns det för odlingstekniska lösningar? Vilka arter och 

sorter kan lämpa sig för användning i en frukt- och bärträdgård belägen i Norrlands 

inland? Hur kan en frukt- och bärträdgård utformas med hänsyn till klimatets 

förutsättningar och de sorter som lämpar sig för odling i detta? 

1.3. Avgränsningar 

I detta arbete används ”frukt” och ”bär” i dess vardagliga bemärkelse. Jag använder mig 

alltså inte av några botaniska definitioner. Detta görs med tanke på målgruppen för 

examensarbetet. Andra ätbara perenna växter som skulle kunna ingå i arbetet om det 
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behandlade frukt och bär i dess botaniska bemärkelse behandlas alltså inte. 

Jag har inte heller möjlighet att ta upp alla arter och sorter som skulle vara möjliga att 

använda i detta arbete, då arbetets och designförslagets storlek begränsar omfattningen. 

Jag kommer att göra ett urval av lämpliga arter och sorter baserat på uppsatta kriterier, 

och det är sedan dessa som behandlas i arbetet. 

Fokus i den här uppsatsen ligger på hobbyodling, och växternas lämplighet för 

kommersiell odling är ej något jag går in närmre på. Jag fördjupar mig heller inte i 

plantering och skötsel. 

1.4. Metod 

Slutprodukten för det här arbetet är ett designförslag. I processen med att ta fram detta 

har jag arbetat med klimat- och odlingsförutsättningar, växtval och estetisk och 

funktionell formgivning i designen. Den plats jag arbetat med är fiktiv, men är tänkt att 

befinna sig inom ett reellt område, Norrlands inland. Detta innebär att jag valt att utföra 

en litteraturstudie för att kunna återskapa det klimat platsen har, samt ta hänsyn till de 

odlingsförutsättningar som finns för frukt och bär i området. Jag fastställde sedan ett 

antal urvalskriterier för växtval baserade på litteraturstudien. Därefter har jag sökt 

information om arter och sorter som skulle kunna vara lämpliga att använda i detta 

klimat och gjort ett urval utifrån de fastställda kriterierna. Jag har slutligen, i samband 

med växtvalet, tagit fram en fiktiv plats baserad på data från litteraturstudien med 

skissande som metod. Litteraturstudien är utgångspunkten för designen, 

arbetsmomenten har dock överlappat varandra och jag har i processen återkommit till 

tidigare moment flera gånger. 

Jag har genomfört litteratursökningar både i Discovery och Epsilon samt manuellt på 

HiG-biblioteken i Ockelbo och Gävle samt biblioteket på SLU i Ultuna och 

Stadsbiblioteket i Uppsala. Den relevanta litteratur inom ämnet jag funnit består både av 

böcker och vetenskapliga artiklar som främst behandlar odling i hårda klimat, frukt- och 

bärsorter samt klimatdata. 

Resultatavsnittet är uppdelat i tre delar: en faktabakgrund där litteraturstudiens uppgifter 

om norrländskt inlandsklimat behandlas, en del där designen och växtvalen presenteras 

samt en del där jag beskriver processen kring framtagandet av slutprodukten. 
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2. Faktabakgrund 

2.1. Zonkartan: vad, hur och varför? 

Den ursprungliga zonkartan togs fram av Sveriges Pomologiska Förening i början av 

förra seklet med syftet att kunna ge bättre härdighetsanvisningar för växter, och då 

framför allt fruktträd. Den tidigare 

härdighetsinformationen som fanns var indelad efter län 

(Larsson 2009, 3). Den första versionen av kartan 

baserades på meteorologiska mätningar (Carlsson & 

Lundberg 1970, 13) men är sedan omarbetad i nya 

versioner där hushållssällskapen, dess 

trädgårdskonsulenter och yrkesodlare har kunnat bidra 

med sina erfarenheter om härdighet vad gäller olika 

arter och sorter av både fruktträd och prydnadslignoser 

(Larsson 2009, 4). Det är stora skillnader mellan den 

första upplagan av kartan gentemot den version som 

används idag, och detta gäller särskilt för Norrland. Till 

skillnad från idag var endast en liten del av området i 

söder och vid kusten markerat som zon V, medan större 

delen av Norrlands kust och hela inlandet inte ens 

definierades enligt det nya zonsystemet. Redan då 

kritiserades kartan för saker som detta, det menades 

t.ex. från vissa håll att klimatskillnaderna i Norrland var 

större än de i resten av landet tillsammans (Larsson 

2009, 4). I takt med att kartan fått ny respons som t.ex. 

denna har den reviderats för att bättre stämma med 

verkligheten. Att zonkartan ej bör tolkas som en 

definitiv anvisning vad gäller växters härdighet har 

Riksförbundet Svensk Trädgård, dåvarande Sveriges 

Pomologiska Förening, varit konsekvent tydliga med 

från början och detta gäller även idag (Larsson 2009, 7). 

Huruvida en växt kan klassas som härdig eller ej beror på flera faktorer, och zonkartan 

med tillhörande härdighetsanvisningar kan inte ses som något facit över detta. Faktorer 

utöver klimatzon som påverkar en art eller sorts härdighet är också t.ex. mikroklimat 

Figur 1: Riksförbundet Svensk Trädgårds 

zonkarta. 2015. Kartan är publicerad 

med tillstånd av Riksförbundet Svensk 

Trädgård.
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samt vad det är för plantmaterial i fråga. En beskrivning av detta följer längre ned i 

texten. 

2.2. Klimatet och dess konsekvenser 

Norrlands inland, dvs. det område som definierats tidigare i bakgrunden, berörs främst 

av zon 7 på Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta. Detta är ett väldigt stort område 

och klimatet skiljer sig åt beroende på var någonstans en befinner sig. I den här delen av 

arbetet följer en kortfattad beskrivning av det som är typiskt för klimatet i Norrlands 

inland och vad detta får för konsekvenser vad gäller växtval och i vissa fall 

designelement (som t.ex. kan förbättra mikroklimatet). 

Mikroklimat, är som hörs på namnet, en beteckning som används för att beskriva 

mycket lokala klimatförhållanden, t.ex. alldeles intill en vägg. Klimatet i ett 

vindskyddat läge intill en husvägg i söder och en sänka i ett skuggigt hörn av trädgården 

kan skilja sig ganska mycket, ibland så mycket som en till två zoner. Detta innebär 

också att mikroklimat är något som går att påverka (Mattson 2011). 

Alla växter tillhör en ståndort. Med detta menas från vilken typ av miljö växten 

ursprungligen härstammar och trivs bäst i. En växt trivs t.ex. i sandjord och full sol 

medan en annan vill ha fukt och skugga (Hansson och Hansson 2008). Mer om hur 

växtens ursprung påverkar följer under rubriken Proveniens och köldtålighet. 

2.2.1. Jorden 

I Norrlands inland förekommer flera olika sorters jordar. Längs med älvdalarna finns det 

t.ex. rena sedimentjordar av mjäla och lera och i barrskogarna torvjordar. Dock är det 

allra vanligast med lätta moränjordar. Lätta moränjordar har ett högt innehåll av sten, 

grus, sand och mo (Mattson 2011, 2; Sandström 2009, 30). Steninnehållet och 

väldränerande egenskaper gör att jorden torkar och värms upp snabbt på våren (Mattson 

2011). Stenen i jorden ackumulerar dessutom värme vilket medverkar till att den sedan 

håller sig varm (Sandström 2009, 30). 

Dessa egenskaper innebär flera positiva saker för odling. Att jorden är varm och värms 

upp snabbt på våren gör t.ex. risken för att växternas rötter fryser sönder när 

markfrosten kommer på hösten mindre. Den lätta, varma jorden är också positiv för 

vedartade växters möjligheter till en god invintring. Detta dels eftersom deras invintring 

sätter igång i basen för att sedan gå upp och ut mot de yttersta delarna (Johansson 2014, 

12, 13). Detta också för att invintringsprocessen i sig går fortare i denna torra jord då 
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tillväxten avtar p.g.a. begränsad näringstillgång. Detta gör att växterna inte luras att 

fortsätta växa utan istället fokuserar på invintringen. Om en vedartad växt inte hinner 

invintra i tid ökar risken för frostskador, t.ex. att årsskott och knoppar fryser in helt 

(Ericsson 2009, 39). Ju mer energi växterna kan tillgodogöra sig under sommaren desto 

större möjlighet har de till en god invintring och att klara sig under vintervilan 

(Sandström 2009, 10). 

Rötter vill varken ha det för blött eller torrt. Även om t.ex. många bärsorter behöver 

extra vatten när karten sväller och mognar så får jorden inte innehålla för mycket vatten, 

då detta medför att den blir syrefattig. Detta kan t.ex. bli ett problem hos lerjordar då de 

tenderar att slamma igen. Ännu ett problem med jordar som inte är tillräckligt 

väldränerade är att växterna riskerar att frysa sönder om rötterna blir stående i vatten när 

marken fryser. Också därför är en lätt moränjord bra. Om jorden däremot har en dålig 

förmåga att hålla vatten, är för väldränerad, kan detta bidra till att t.ex. svagväxande 

äppelträd lättare drabbas av vinterskador. Deras små och grunda rotsystem får inte 

tillräckligt med vatten och invintringen sätter igång för tidigt (Blomqvist 2010, 20, 22; 

Khanizadeh 2007). Detta är en anledning till att välja starkväxande träd i Norrlands 

inland, jag återkommer till fler anledningar vad gäller t.ex. vinterhärdighet senare i 

arbetet. 

En risk med väldränerade jordar, om humusinnehållet är lågt, är att jorden lakas ur 

lättare och växterna får för lite näring (Sandström 2009, 88). 

Fruktträd kan trivas i många olika jordar (Wirén 2000), men smak och arom kan i vissa 

fall påverkas negativt (Blomqvist 2010, 61) om trädet planteras i t.ex. en för torr och 

sandig jord. Bra odlingsjordar för frukt och bär är t.ex. mo-, morän-, eller sandjordar 

med ett tillräckligt högt innehåll av humusämnen (Blomqvist 2007, 13; Carlsson och 

Lundberg 1970, 14). 

Det är viktigt att veta vad för typ av jord en har i trädgården så att rätt typ av 

jordförbättring kan tillämpas (Sandström 2009, 27). Jordförbättring är dock ingenting 

jag går in närmre på i detta arbete då det har med skötsel att göra. 

Att odla i upphöjda bäddar har också en positiv inverkan. Jorden värms upp och 

syresätts lättare och överskottsvatten dräneras bättre. Detta är ett effektivt sätt att 

förbättra mikroklimatet (Mattson 2011; Blomqvist 2010, 43). Upphöjda bäddar har 

dessutom visat sig kunna medverka till högre skördar hos äppelträd (Jonsson 2012, 15), 

vilket ju kan vara av intresse i detta arbete. 
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2.2.2. Temperaturen 

I norra Norrlands inland förekommer det lägst medeltemperaturer under vintern, 

omkring -15°C till -17°C (Jonsson 2012, 5) och gemensamt för hela Norrlands inland är 

den stabilitet som finns hos kylan under vinterhalvåret (Sandström 2009, 10). Denna 

stabilitet är bra, då växter skadas mer av att det kommer milda perioder under vintern 

som sedan följs av kallare åter igen, än stabil kyla (Jonsson 2012, 6). 

Om sommaren är nätterna visserligen svala, men också korta och ljusa, vilket gör att 

temperaturen inte sjunker ned till riktigt låga temperaturer (Mattson 2011). Detta 

innebär att även om sommaren är kort så är den också intensiv, vilket gör att växter 

anpassade till den här typen av klimat ”hinner ikapp” odlingarna söderut och kan lagra 

tillräckligt med energi inför vintern (Larsson 2009, 18; Mattson 2011). 

Hur en växt reagerar på kyla beror mycket på när denna inträffar. Kulturväxter påverkas 

i regel negativt av kyla, men förutsatt att denna kyla infaller under vintern efter att 

växten i fråga hunnit invintra klarar de lägre kyla. Sen vårfrost efter att växtens 

vegetationsperiod börjat påverkar negativt och kan orsaka skador, då växten inte längre 

har det skydd mot kylan den haft under vintervilan (Sandström 2003, 9). Tidig höstfrost 

likaså för växter som ej hunnit klart, eller ens hunnit påbörja, sin invintringsprocess 

(Jonsson 2012, 6). I Norrlands inland kan det förekomma vårfrost i juni (Jonsson 2012, 

12), och den första nattliga höstfrosten i mitten av augusti (Jonsson 2012, 6). 

När det kommer till växtval är det därför mycket viktigt att välja arter och sorter med 

rätt proveniens (se rubriken Proveniens och köldtålighet), väl anpassade för detta klimat 

och dess temperaturer. Det gäller att välja sorter som varken vaknar och börjar sin 

vegetationsperiod för tidigt eller påbörjar invintringen för sent, växter som klarar av 

låga temperaturer och som hinner tillgodogöra sig tillräckligt med energi under 

sommaren inför vintern. 

I designen av en trädgård i Norrlands inland kan det, förutom att göra goda sortval, 

också vara relevant att arbeta med att skapa bra mikroklimat, då detta kan höja 

temperaturen inom odlingen (Blomqvist 2010, 43). 

2.2.3. Ljuset 

Växtsäsongen i Norrlands inland är kort, dock är nätterna korta och ljusa. Tack vare 

detta blir den intensiv (Mattson 2011). För växterna kan ljuset bland annat förhindra 

nattfrost efter vegetationsperiodens början (Sandström 2009, 9). Det innebär också, som 
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tidigare nämnt, att växterna i nordliga odlingar kan ”hinna ikapp” de i södra delar av 

landet (Larsson 2009, 18, Mattson 2011). 

Odling av frukt och bär får en fördel i norr, då de många timmar solljus de får under sin 

vegetationsperiod gör att de bildar mycket socker och blir sötare (Mattson 2011). De får 

dessutom en högre halt antioxidanter (Mogren 2004). När ljuset kommer åter på våren 

kan solens strålar orsaka brännskador hos växterna. Marken är fortfarande frusen och 

temperaturen för kall, vilket gör att barken som värms upp av solen på dagen och fryser 

igen på natten skadas. Att skydda stammarna, genom att t.ex. täcka eller vitmåla dem 

(en ljus stam absorberar inte lika mycket ljus som en mörk) kan förhindra detta 

(Blomqvist 2010, 45). 

Andra saker att tänka på vid planering av en trädgård för frukt och bär när det är denna 

typ av ljusförhållanden som råder är såklart att utnyttja detta! Växterna kan placeras så 

att de har så bra förutsättningar som möjligt att ta vara på solljuset. Växterna bör t.ex. ej 

planteras så tätt att de skuggar varandra för mycket. 

2.2.4. Nederbörd 

Vintrarna är i regel långa och kalla i Norrlands inland, vilket får konsekvensen att en 

stor del av den nederbörd som faller är i form av snö. Ett tjockt snötäcke är därför 

typiskt för klimatet. För växternas möjligheter att klara av vintern är detta positivt, 

förutsatt att det är frost i marken innan. Ett snötäcke fungerar nämligen isolerande och 

miljön för växterna under täcket håller en högre temperatur. Att det är varmare där 

inunder medför dock också att gnagare som sork trivs bättre och ev. kan gnaga sönder 

barken på träd och buskar. Denna risk är särskilt stor om marken inte hunnit frysa innan 

snön lägger sig. Grenar kan också knäckas av snön när det töar då snön blir blöt och 

tung (Sandström 2009, 19). 

Det är viktigt att tänka in att det kommer att vila ett snötäcke över trädgården en stor del 

av året vid planeringen och designen. Både praktiskt, t.ex. att det finns plats för 

snöskottning och snöhögar, men också att det finns något att titta på under vintern, 

exempelvis genom att jobba arkitektoniskt med växter, bäddar och t.ex. växtstöd. 

2.2.5. Vind 

Till skillnad från kusterna, där vinden oftast kommer ifrån havet så påverkas vinden i 

inlandsklimat mer av topografin. Detta innebär för Norrlands inland att vinden ofta 

blåser genom dalgångarna (SMHI, 2014). Att en växtplats är vindskyddad är viktigt. 
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Växter som blir utsatta för mycket blåst riskerar att torka ut (Blomqvist 2007, 12), 

särskilt under vintervilan då de inte kan tillgodogöra sig något vatten från marken. 

Blåsten försvårar också för pollinerare (Wirén 2000). När det kommer till frukt och bär 

är värme viktigt både för fruktsättning och mognad samt smak och arom. Blåst sänker 

temperaturen så detta är viktigt att ta i beaktning. Att växterna inte är för utsatta för 

starka vindar är viktigt, även om det finns undantag av vindtåliga sorter som t.ex. 

havtorn, men det är också viktigt att luften inte står helt stilla på växtplatsen. När luften 

står stilla torkar växterna upp sämre efter regn och dagg, vilket höjer risken för att 

svampsjukdomar angriper odlingarna (Blomqvist 2007, 12). 

I designen går det att arbeta med att skapa vindskyddade mikroklimat genom att t.ex. 

använda staket eller häckar som vindskydd. Det är också viktigt att ha rätt 

planteringsavstånd i odlingsbäddarna, så att det inte blir för mycket stillastående luft i 

dem. 

2.2.6. Vegetationsperiodens längd 

Med vegetationsperiodens längd menas växtsäsongen, alltså den tid på året då växterna 

är i tillväxt. Hur lång denna är påverkas av de ovan beskrivna förutsättningarna men är 

också platsberoende (Larsson 2009, 15). Vegetationsperiodens längd är t.ex. ca 180 

dagar lång i Mora, 150 dagar lång i Arjeplog och bara 130 dagar lång i Karesuando 

(Sandström 2009, 10). Vad vegetationsperiodens längd och väderförhållanden får för 

konsekvenser för växter och därför växtval behandlas under rubriken Värmesumma. 

2.3. Plantmaterial: vad påverkar härdigheten hos en växt? 

Som tidigare nämnt är det flera faktorer som påverkar huruvida en växt kan anses härdig 

för ett visst klimat eller ej. Då klimatet i Norrlands inland bland annat karaktäriseras av 

långa och kalla vintrar är t.ex. köldtåligheten en viktig faktor hos växterna. Växterna, 

som ju i detta arbete består av fruktträd och bärbuskar, bör också vara anpassade för att 

klara av den korta växtsäsongen. De bör kunna tillgodogöra sig tillräckligt mycket 

näring under säsongen för att klara av vinterhalvåret samt börja sin invintringsprocess i 

tid (Sandström 2009, 9, 11). Följande underrubrik behandlar fler faktorer som påverkar 

växternas härdighet. 

2.3.1. Proveniens och köldtålighet 

Begreppet proveniens syftar på en växtindivids genetiska härkomst. Detta innebär att 

det i växten är programmerat bland annat under vilka ljus- och värmeförhållanden den 
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ska vakna på våren samt börja sin invintring på hösten beroende på moderplantan. 

Proveniensen hos en växt innebär att det t.ex. kan bli problem att plantera träd med en 

sydlig proveniens i norra Sverige, eller än värre träd från Tyskland eller Holland. Trädet 

kommer att vakna för tidigt på våren samt börja sin invintring för sent på hösten och 

troligen bli frostskadat på grund av detta. Det är helt enkelt inte anpassat efter de nya 

klimatförutsättningarna (Sandström 2009, 14) 

Det kan också vara problematiskt att flytta växter mellan kustklimat och inlandsklimat. 

Ett kustklimat, eller maritimt klimat som det också kallas, påverkas i stor utsträckning 

av vattnets temperaturutjämnande förmåga (Larsson 2009, 16; Sandström 2009, 23). 

Tack vare detta påverkas arter som härstammar ifrån ett kustklimat mer av 

ljusförhållanden när de ska vakna och invintra, eftersom ju ljusare det är desto mindre 

än chansen för köldknäppar. För arter från inlandet spelar temperaturen in mer. I Sverige 

där vi befinner oss mellan två stora vatten, Östersjön och Atlanten, räknas klimatet som 

maritimt påverkat. Dock sträcker det sig mellan mer eller mindre påverkade områden, 

med andra ord lokalmaritima och lokalkontinentala (Larsson 2009, 16, 17; Vedin 1995, 

45). 

Arter som härstammar från kustklimat är känsliga för inlandets låga vintertemperaturer 

medan arter som härstammar från inlandet är känsliga för kustklimatets instabila 

temperaturskiftningar. Arter från inlandet behöver en tydlig övergång från vinter till vår 

för att börja växa. I ett kustklimat finns inte samma stabila kyla, vilket innebär att 

inlandsarterna kan vakna och börja växa för tidigt, t.ex. vid en tillfällig värmeknäpp, för 

att sedan skadas när kylan återkommer. Detta innebär att det också kan bli problematiskt 

att flytta växter från norr till söder, då klimatet i norr är mer kontinentalt och klimatet i 

söder mer maritimt (Larsson 2009, 16, 17). 

Havtorn är ett tydligt exempel på hur det kan bli problematiskt om en inte tar hänsyn till 

proveniensen. Tidigare var flera av de sorter som fanns i handeln inte anpassade till 

klimatet de såldes i utan hade sitt ursprung t.ex. i det sibiriska inlandet. Detta förde med 

sig att de, främst hanplantorna, kunde vakna mitt i vintern om temperaturen översteg 0 

C° och sätta igång sin vegetationsperiod, för att sedan skadas av kylan (Blomqvist 2007, 

66, 71). 

2.3.2. Värmesumma 

Det här arbetet riktar in sig på frukt och bär, och därför är det extra viktigt att prata om 

begreppet värmesumma. Värmesumma är ett sätt att mäta ackumulerad temperatur 
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under en säsong. Summan räknas ut genom att dagen då den termiska växtsäsongen 

(dagen då medeltemperaturen varit minst +5 C° fem dagar i rad) sätter igång mäta 

dygnets medeltemperatur, och sedan dra bort tröskelvärdet 5. Detta görs för varje dygn 

under hela säsongen och adderas sedan ihop till årets värmesumma. En kall/kort 

sommar får en lägre värmesumma än en varm/lång. Olika frukt- och bärsorter kräver 

olika värmesumma för att utvecklas och mogna. En växt som kräver en mycket hög 

värmesumma är därför mindre lämplig att använda ju kallare och kortare säsongen 

brukar vara. Det är bra att ta i beaktande när växtval ska göras (Blomqvist 2010, 25). I 

litteraturen och växtkataloger idag är det inte norm att värmesumman anges, men om 

det blev vanligare skulle det underlätta för odlare i norr. 

2.2.3. ”Friska och starka” 

Det kan tyckas att det säger sig självt att välja ut friska exemplar när växtval ska göras. 

Att från början välja namnsorter som är resistenta eller motståndskraftiga mot 

sjukdomar och utöver det oskadade och friska exemplar, samt att tillämpa rätt 

odlingsteknik och skötsel, kan förebygga många framtida problem (Blomqvist 2007, 16, 

17; Wirén 2013). 

E-planta är en certifiering av växter. Varumärket ägs av Stiftelsen Trädgårdsodlingens 

Elitplantstation, där träd och buskar (fruktträd och bärbuskar inkluderade) väljs ut och 

certifieras. Växter märkta E-planta i handeln garanterar att de är utvalda för svenskt 

klimat, provodlade på flera platser i Sverige för att ge en ”säker zonangivelse”, 

svenskproducerade, art- och sortäkta samt friska. Sortimentet är under ständig 

uppbyggnad, men i nuläget finns inga E-plantor med zonangivelse högre än zon 6 (E-

planta, 2014). 

Ålder på plantexemplaret har också visat sig spela roll. Några år äldre vedartade växter 

lägger inte lika mycket energi på tillväxt som yngre exemplar och har visat sig invintra 

bättre och fortare än yngre exemplar (Johansson 2014, 13). 

Inom ekologisk odling är det om möjligt ännu viktigare att välja friska och 

motståndskraftiga plantor eftersom konstgjorda bekämpningsmedel inte kan användas 

för att åtgärda sjukdomsangrepp och parasiter. 

2.2.4. Grundstammar 

Om ett fruktträd i fråga också är ympat på en grundstam, vilket de flesta är, spelar också 

kvalitén på grundstamen in. Hur trädet kommer att bete sig påverkas av om 
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grundstammen är svagväxande eller starkväxande, hur vinterhärdig och köldtålig den är, 

hur stor skörd den ger samt när den första skörden infaller (Blomqvist 2010, 20). 

Det finns ett antal grundstammar med olika egenskaper som används och är vanliga i 

Sverige. Dessa kan delas in i kategorierna frögrundstammar, klonade grundstammar och 

dvärggrundstammar och det hörs på namnen vad det huvudsakligen är som skiljer dem. 

Frögrundstammar är fröförökade. De är lätta att föröka, friska från virussjukdomar, har 

lång livslängd och växer sig stora. Klonade grundstammar å andra sidan är vegetativt 

förökade. Exemplaren blir helt identiska, vilket innebär att frukter av samma sort 

smakar så likt varandra som möjligt, de växer i samma takt samt avmognar vid samma 

tidpunkt. Den tredje underkategorin kallas dvärggrundstammar. Dessa är främst ett 

alternativ i små trädgårdar där ett starkväxande och stort träd inte får plats. Träden blir 

glesa i växtsättet vilket kan påverka frukterna positivt då de nås av mer ljus. Träd 

ympade på dvärggrundstammar ger också skörd fortare. Dock har de en betydligt 

kortare livslängd, ungefär 15-20 år. Som jämförelse kan ett vanligt träd bli över 100 år. 

Med dvärggrundstammar är det också petigare med skötseln, då de mindre rotsystemen 

kräver bevattning för att de ska orka försörja resten av trädet med vatten, samt att träden 

måste ha stöd under hela sin livstid (Blomqvist 2010, 20-22). 

Vad gäller vinterhärdighet hos dvärggrundstammar finns det hittills inte särskilt mycket 

forskning, men sorten B9 tros vara den mest härdiga. Denna härstammar från Moskva 

och blir ca 30 % av storleken av ett vanligt träd. Tre andra, vanliga och vinterhärdiga 

grundstammar är A2, Antonovka och MTT1. A2 är en starkväxande grundstam som är 

vanlig att använda här i Sverige både inom yrkes- och hobbyodling och börjar ge skörd 

relativt snabbt. MTT1 är en ”halvdvärgväxande” sort från trädgårdsforskningsstationen i 

Pikis, Finland. Grundstammen används av många yrkesodlare i landet. Att den beskrivs 

som ”dvärghalvväxande” beror på att de träd som är ympade på denna får en storlek 

ungefär 40 % av ett vanligt träd. Växtstöd behövs inte nödvändigtvis, däremot är extra 

bevattning önskvärd. Antonovka finns över hela norra halvklotet men har använts mest i 

Finland och på senare tid även i Kanada. Sorten är härdigare än t.ex. den i Sverige 

vanligt använda A2, blir 20 % större än denna samt har en medelsnabb tillväxt 

(Blomqvist 2010, 20-22, 54). Detta är den absolut härdigaste grundstammen och 

rekommenderas för odling i landets kallaste växtzoner (Mattson 2011; Blomqvist 2010, 

22; Johnsson 2010, 11). 

Om rotsystemet hos ett träd fryser sönder på grund av för dålig härdighet hos 
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grundstammen så spelar det ingen roll hur härdig/härdiga de påympade sorterna är. Det 

är alltså mycket viktigt att välja en grundstam väl anpassad till klimatet (Mattson 2011). 

 

3. Designen 

3.1. Kriterier för sortval 

Det är ett antal faktorer som påverkar växtligheten i norr, och utifrån dessa har jag 

fastställt ett antal kriterier att använda i växtvalen till designen. De urvalsprinciper jag 

använt i valet av namnsorter bygger på två grundkriterier som skall uppfyllas av alla 

växter. Sedan har ytterligare två urvalskriterier/önskemål använts för att sålla bland de 

möjliga sorterna. 

Grundkriterier som skall uppfyllas av alla namnsorter i designen: 

1. Namnsorterna ska vara vinterhärdiga och väl anpassade för de gällande 

klimatförutsättningarna inom Norrlands inland, dvs. huvudsakligen zon 7, som 

behandlas tidigare i arbetet. 

2. Namnsorterna ska vara friska. I detta arbete definieras frisk som att sorterna i 

litteraturen omnämns som motståndskraftiga eller resistenta mot sjukdomar 

alternativt ej beskrivs som lätt utsatta för enskilda sjukdomar. 

Ytterligare önskemål utöver grundkriterierna: 

3. Att det inom gruppen av valda namnsorter finns en variation vad gäller tid för 

skörd. 

4. Hos arter där det är relevant, t.ex. hos Malus, ska namnsorterna i största 

möjligaste mån ha bra grenvinklar. Detta för att grenarna inte ska fläkas/brytas 

av de stora snömängder som kan förekomma i Norrlands inland. 

3.2. Växtlista 

1. Amelanchier alnifolnia 'Martin', Saskatoonbär 

2. Fragaria moschata, Parksmultron 

3. Fragaria x ananassa 'Honoye', Jordgubbar 

4. Hippophae rhamnoides 'Lord', Havtorn 

5. Hippophae rhamnoides 'Tehri', Havtorn 
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6. Hippophae rhamnoides 'Tytti', Havtorn 

7. Lonicera caerulea var. kamtschatica 'Aurora', Bärtry 

8. Lonicera caerulea var. kamtschatica 'Borealis', Bärtry 

9. Lonicera caerulea var. kamtschatica 'Gordost', Bärtry 

10. Lonicera caerulea var. kamtschatica 'Honeybee', Bärtry 

11. Lonicera caerulea var. kamtschatica 'Silginka', Bärtry 

12. Lonicera caerulea var. kamtschatica 'Strezhevchanka', Bärtry 

13. Malus domestica 'Antonovka', Äpple 

14. Malus domestica 'Esters päronäpple', Äpple 

15. Malus domestica 'Grenman', Äpple 

16. Malus domestica 'Hibernal', Äpple 

17. Malus domestica 'Junost', Äpple 

18. Malus domestica 'Lepaas Melon', Äpple 

19. Malus domestica 'Oton Omena', Äpple 

20. Malus domestica 'Tsarens sköld', Äpple 

21. Malus 'Hyvingiensis' el. 'Järnvägshängapel', Äpple 

22. Prunus cerasus 'Lettisk Låg', Buskkörsbär 

23. Ribes aureum 'Black Gem', Fyrbär 

24. Ribes aureum 'Black Pearl', Fyrbär 

25. Ribes nigrum 'Innat', Svarta vinbär 

26. Ribes nigrum 'Melalahti', Svarta vinbär 

27. Ribes nigrum 'Öjebyn', Svarta vinbär 

28. Ribes rubrum 'Röd Holländsk', Röda vinbär 

29. Ribes uva-crispa 'Gul Hinnonmäki', Krusbär 

30. Ribes uva-crispa 'Houghton', Krusbär 

31. Rosa rugosa 'Alba', Vresros 

32. Rubus arcticus ssp. stellarcticus 'Aura', Allåkerbär 

33. Rubus arcticus ssp. arcticus 'Pima', Åkerbär 
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34. Rubus arcticus ssp. arcticus 'Susanna', Åkerbär 

35. Rubus fruticosus, Sibiriska björnbär 

36. Rubus idaeus 'Haida E', Hallon 

37. Rubus idaeus 'Maurin makea', Hallon 

38. Rubus x binatus 'Heisa', Åkerbärshallon 

39. Vaccinium corumbosum 'Northsky', Buskblåbär 

40. Vaccinium vitis-idaea 'Linnea', Lingon 

41. Vaccinium vitis-idaea 'Sussi', Lingon 

42. Vitis labrusca 'Zilga', Staketdruva 
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3.1. Illustrationsplan 

 

Figur 2: Elin Sundin. 2015: Illustrationsplan ”Frukt och bär i Norrlands inland”. 

 

4. Processbeskrivning 

4.1. Att skapa en plats: klimatförutsättningar och målgrupp 

Jag har i designen utgått från de klimatförutsättningar för Norrlands inland som finns 

beskrivna i faktabakgrunden i detta arbete. Då området Norrlands inland är väldigt stort 
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och de rådande lokala klimatfaktorerna är skiftande (se t.ex. tidigare beskrivning av hur 

områdena längs med älvarna urskiljer sig vad gäller jordtyp och vindförhållanden) har 

jag valt att hålla förutsättningarna för min fiktiva plats på en mer generell nivå. Detta 

också med min målgrupp, hobbyodlare och trädgårdsintresserade, i åtanke. 

Designförslaget är tänkt att fungera som pedagogiskt verktyg. Därför ska det vara 

möjligt att applicera förslaget på så många reella platser som möjligt, för att det sedan 

ska gå att välja ut de delar som inspirerar en, anpassa och skräddarsy dessa till 

verkligheten. 

Den fiktiva platsen i designförslaget har en kort men intensiv växtsäsong med svala och 

mycket ljusa nätter, ”stabilt kalla” vintrar med ett relativt tjockt snötäcke ovanpå en lätt 

moränjord med ett högt innehåll av sten, grus, sand och mo. Väderstreck framgår av 

ritningen. I designförslaget har jag också arbetat med att skapa gynnsamma 

mikroklimat. 

4.2. Designförslaget 

Syftet med detta examensarbete är, som tidigare nämnt, att skapa ett designförslag för 

en trädgård innehållande ett antal härdiga, perenna sorter av frukt och bär lämpliga för 

ekologisk odling i Norrlands inland. Detta är trädgårdens funktion, vilken jag ständigt 

återkommit till genom designprocessen. Jag har också designat efter devisen att 

funktion är skönhet, men skönhet är också funktion. Odlingen och växtvalen står i 

fokus, men i vissa designöverväganden har det rent estetiska fällt eller friat. 

Då frukt- och bärodlingen står i fokus i denna uppsats har jag arbetat för att ge de olika 

växtsorterna så bra förutsättningar som möjligt i trädgården för att få god skörd. 

Växterna är t.ex. till störst del placerade i raka rader, till skillnad från växtgrupperingar 

och bäddar i mer organiska former. Detta är för att alla bär och frukter i så hög grad som 

möjligt ska få lika möjligheter till att fånga ljuset under de många soltimmarna. 

Storleken på den här trädgården är 20 m x 30 m och är tänkt att befinna sig någonstans 

mitt emellan en liten radhusträdgård och en större gård. Tanken med detta är att kunna 

presentera en mångfald av frukt- och bärsorter samtidigt som trädgårdens storlek och 

innehåll ändå fortfarande är anpassade till målgruppen. Tomten är fiktiv med 

motiveringen att förslaget ej skulle bli alltför platsbundet, då området jag arbetat inom, 

som tidigare nämnt, är stort och förutsättningarna olika. För att kunna presentera 

designen på ett så pedagogiskt sätt som möjligt har jag valt att, i texten, dela in 

trädgården i olika delar för att sedan gå igenom dess förutsättningar, utformning och 
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växtval. 

Alla odlingsbäddar, både för buskar, träd och perenner, är upphöjda. Detta för att värma 

upp jorden, ytterligare dränera överskottsvatten samt förenkla syresättningen 

(Blomqvist 2010, 43, Mattson 2011). Upphöjda bäddar har också visat sig kunna 

medverka till högre skördar hos äppelträd (Jonsson 2012, 15) samt ger trädgården 

ytterligare former under vinterhalvåret då den täcks av snö (Mattson 2011). 

4.3. Trädgårdens form 

Tidigt i processen var jag intresserad av att gå ifrån de mer klassiska formerna, med 

raka rader, som brukar förekomma hos fruktträdgårdar och bärodlingar och skapa något 

mer organiskt. När jag skissade på trädgårdens form tittade jag både på detaljplaner över 

olika bygder i Norrlands inland samt diverse tomtkartor från hemsidor på internet för 

bostadsförsäljning. Med någorlunda liknande storlekar skissade jag på och i ett antal 

olika former, allt ifrån en enkel rektangel till en helt cirkulär form på trädgården. Jag 

försökte tänka mig hur trädgården skulle kunna göras mer lik en vild skogsträdgård och 

mindre lik odlingarna med de raka raderna. I takt med att det i litteraturstudierna, samt 

sökandet i växtkataloger, blev mer och mer tydligt hur viktigt solljuset är för just frukt 

och bär och hur det särskilt innebär en fördel för växter i Norrlands inland, så började 

jag tänka om. Tanken om organiska former fanns fortfarande kvar, men istället för att 

rita njurformade rabatter och skapa en skog blev det i slutändan en ganska strikt 

rektangelformig trädgård där gångarna, de hårda ytorna och växtmaterialet har fått 

utgöra det organiska och frodiga. Trädgårdens funktion och dess växtinnehåll fick leda 

vägen vad gäller former. Det klassiska som jag velat gå ifrån i början av processen blev 

nu istället inspirationen. Jag började blicka mot slutna klosterträdgårdar i ett medeltida 

Europa, självhushållning i Sverige á la förra sekelskiftet, och småländska 

ängsfruktodlingar med tillhörande kobete (Hallberg 2008). Särskilt inspirerad blev jag 

av boken Äppelkungar – de sista ängsfruktodlarna i vildapelns rike (Hallberg 2008). 

Jag tilltalades av hur odlingar kan upplevas ostrukturerade och vilda, trots att de är väl 

genomtänkta och att det verkligen rör sig om ett kulturlandskap. Jag har strävat efter att 

skapa en funktionell och organiserad miljö och ett frodigt intryck med rumskänsla, 

siktlinjer samt inspirerande former och material. Jag har jobbat med bland annat  

gångarnas rundade form och markmaterial för att skapa ett mjukt formspråk. Runt hela 

trädgården, förutom i norr där en stenmur är placerad, sträcker sig ett staket av 

granslanor. Staketets funktion är att sila vinden och skydda växterna från för hård blåst. 
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Dessutom håller det, förhoppningsvis, större djur ute. Höjden varierar mellan 100 cm 

och 200 cm. 

4.3.1. Första rummet 

Trädgården är helt sluten förutom en 

ingång genom en stenmur i norr. I 

verkligheten skulle detta också kunna 

vara sidan av ett hus. Jag har valt att 

placera en stenmur här för att skapa 

bättre mikroklimat både för trädgården 

som helhet samt för växterna i bädden 

placerad närmast muren, staketdruvan 'Zilga' och de sibiriska björnbär som få klättra på 

en spaljé. Ett vindskydd mot norr och en värmeackumulerande stenyta i söderläge 

skapas. Att stenen ackumulerar värme jämnar ut dygnstemperaturen, vilket i sin tur 

förlänger växtsäsongen för de närmsta växterna. Den ackumulerande förmågan skiljer 

sig mellan olika stenmaterial och det är här viktigt att välja ett som uppfyller 

funktionen. 

I denna första del av trädgården närmast muren har jag placerat bärbuskar i raka, 

parallella, upphöjda bäddar. Gångarna är 120 cm breda för att underlätta skötsel och 

skörd, samt för att ge växterna ordentligt med utrymme. Gångmaterialet är träflis. 

4.3.2. Gräsrundeln 

Från början var tanken att bara använda frukt- och bärsorter i 

designen. Under arbetets gång så kom jag dock fram till att jag ville 

ha en yta främst för njutning, och att gräsmatta nog skulle passa för 

denna yta. Gräsklippet som blir över efter klippning är kväverikt, och 

bör därför inte användas direkt som gödsling till bären men läggs på 

komposten. Tanken att plantera bärbuskar även på denna yta fanns i ett skede, men i 

slutändan fick det istället bli en funktionell plats för både avlastning och vila. Här går 

det att ställa ifrån sig t.ex. hinkar vid skörd eller sitta och rensa bär eller skotta upp 

snöhögar under vintern samtidigt som det också är en plats för vila och t.ex. fikapauser. 

Gräsrundeln utgör ett viktigt element då dess runda form pratar med gångarnas och 

detta förstärker trädgårdens helhetsintryck formmässigt. 
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4.3.3. Äppelängen 

Centralt i trädgården är Äppelängen placerad. 

Åtta namnsorter av Malus domestica får växa 

sig stora på en yta där en äng skapas. Jag har 

valt Antonovka för samtliga åtta som grundstam 

på grund av dess härdighet. Ytan under träden 

sköts som en äng där slåtter sker varje år. Den 

här delen är inspirerad av traditionella 

äppelängsodlingar (Hallberg, 2008). Träden planteras med sex meters avstånd för att ge 

dem tillräckligt med plats och marken höjs upp runt träden. Trädens placering följer 

gångarnas form. Äppelängen innebär ett skifte från trädgårdens första, mer strikta rum 

och den klippta gräsrundeln till något mer frisläppt och mer ”vilt”. 

4.3.4. Planen 

Trädgårdens södra ände, Planen, är en plats för funktion och praktikaliteter. Här finns 

både kompost, redskapsbod och jordkällare. Här står växterna planterade i små grupper 

eller som solitärer. Det systematiska och de ordnade raderna i norra änden har här sin 

kontrast i mer oregelbundna former, dock ej såpass att växterna ger varandra för mycket 

skugga. Förutom staketet silar redskapsboden, jordkällaren/lingonberget samt de högre 

växterna, t.ex. havtornsbuskarna vinden för resten av trädgården. 

I jordkällaren förvaras endast frukt, t.ex. äpplen som ska lagras, då de utsöndrar 

mognadshormonet etylen som kan förstöra annan skörd, t.ex. grönsaker. Ingången är 

placerad i nord-ost, då källartemperaturen störs minst när källardörren ligger i denna 

riktning (Thor 1994) 

En av gångarna utgör trädgårdens centralaxel 

som sträcker sig från ingången till ett exemplar 

av Malus hyvingiensis, Järnvägshängapel, i 

trädgårdens bortre ände. Äppelträdet blir ett 

blickfång och skapar, sett från ingången, 

nyfikenhet på vad som finns längre bort i trädgården. 
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4.4. Växterna 

4.4.1. Första rummet 

Amelanchier alnifolnia 'Martin' (Saskatoonbär) 

Amelanchier alnifolia är en typ av mycket härdig bärhäggmispel (Fernqvist 1993: 11; 

Sandström 2009, 107). Sorten går också under namnet ”Sakskatoonbär”, och 'Martin' är 

en av de sorter som ger störst skörd och bär. Busken blir upp till tre meter, skjuter ej 

många rotskott och har en rund form. 'Martin' blommar medeltidigt, vilket gör att den ej 

är särskilt känslig för kalla frostnätter under våren och är därför väl lämpad för odling i 

kallare klimat. Bären mognar sedan under en kort tidsperiod. (Blomqvist 2007, 25, 26). 

Lonicera caerulea var. kamtschatica (Bärtry) 

Bärtry är en extremt vinterhärdig buske som får söta bär med hög halt antioxidanter och 

mycket C-vitamin, vilket gör den mycket väl lämpad för trädgårdar i Norrlands inland. 

Blommorna klarar temperaturer ner till -8 grader och busken har under vintern uppmätt 

klara sig bra i temperaturer ner till -46. Bärtry bör samplanteras för god skörd. Jag har 

valt ut sex sorter där de inbördes går att dela in i två mindre grupper baserat på 

pollinering och tid för mognad. 'Aurora', 'Borealis' (ca 140 cm) och 'Honeybee' (120-

150 cm) mognar i slutet av juni och 'Gordost' (ca 160 cm), 'Silginka' (120 cm) och 

'Strezhevchanka' (ca 180 cm) mognar i början av juli. Buskarna är planterade ”ytterst” 

i trädgården med deras härdighet i åtanke och får en funktion att sila vind för växterna 

innanför (Blomqvist 2007, 76-78; Blomqvist plantskola 2015). 

Rubus allegheniensis (Sibiriska björnbär) 

Detta är inte den allra härdigaste växten i den här designen och har därför fått det mest 

gynnsamma läget. Björnbär behöver mycket värme för att mogna och här hjälper 

stenmuren i söderläge och den upphöjda bädden till (Blomqvist 2010, 43; Mattson 

2011). Längre söderut kanske skörden blir större eftersom bären fortsätter att mogna in 

på hösten men jag har ändå valt att inkludera den här sorten i designen då jag anser den 

vara relevant och odlingsvärd i ett gynnsamt läge samt i detta fall viktig för designen 

och trädgårdens uttryck där den klättrar på muren (Blomqvist 2007, 142-144; Rydlinge 

2015). 

Vitis labrusca 'Zilga' (Staketdruva) 

'Zilga' har sitt ursprung i Lettland och har både dykt upp och försvunnit från växtlistan 

till detta designarbetet flera gånger under processen. Det som gjort mig tveksam är 

huruvida druvorna hinner mogna eller ej. Dock är 'Zilga' en extremt vinterhärdig (har 
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rapporterats klara temperaturer ner till -40) sort som avmognar snabbt. Frukterna är 

goda även vid låga sockerhalter samt ska mogna tidigt, vilket också är positivt i detta 

sammanhang. Detta talar för att inkludera 'Zilga', vilket jag också gjort i slutändan. 

Dock med förbehållet att det kanske inte blir skörd varje år (Blomqvist 2007, 175-176; 

Rydlinge 2015). 

Ribes aureum (Fyrbär) 

Jag stötte på Fyrbär för första gången när jag praktiserade i Finland sommaren 2014. 

Det finns i nuläget ingen, för mig, tillgänglig information om den här arten byggd på 

långsiktiga försök. Det är dock en typ av Gullrips som tagits fram med bären i fokus. 

Busken är släkt med vinbär och har stora svarta bär. 'Black Gem' och 'Black Pearl' är 

två sorter tillgängliga i handeln just nu. Båda har en höjd på 1,2–1,5 m och vill ha 

halvskugga-sol. Buskarna blommar rikligt och doftande i gult på våren samt får en 

intensiv höstfärg. Blomqvists plantskola i Lepplax, Finland säljer dessa och har nyligen 

höjt zonangivelsen baserat på egna erfarenheter. Jag motiverar att ta med denna sort 

med dess lovande härdighet, dess estetiska värde både under vår och höst samt min vilja 

att kunna inkludera lite ovanliga sorter i det här arbetet. 

Ribes nigrum 'Innat' (Svarta vinbär) 

'Innat' är en mycket vinterhärdig sort från Över-Kalix. Den är resistent mot mjöldagg 

(Rumpunen och Öberg 2011; Blomqvist 2007, 96) och är motståndskraftig mot 

vinbärsgallkvalster (Blomqvist 2007, 96). Busken är högavkastande (Rumpunen och 

Öberg 2011) samt har tidigt mognande bär som sitter kvar länge på busken utan att 

mogna över (Blomqvist 2007, 96). 

Ribes nigrum 'Melalahti' (Svarta vinbär) 

Upphittad i Kajanatrakten, Finland (Blomqvist 2007, 97). 'Melalathi' är väl anpassad för 

odling norröver (Sandström 2009, 90), längre söderut kan den drabbas av gråmögel 

samt ger inte lika bra skörd. Busken har en upprättväxande växtsätt, brukar mogna 

ungefär en vecka innan Öjebyn och är mycket härdig (Blomqvist 2007, 97). 

Ribes nigrum 'Öjebyn' (Svarta vinbär) 

'Öjebyn' är en mycket vanligt förekommande sort av svarta vinbär. Sorten är mycket 

vinterhärdig samt har god resistens mot sjukdomar som mjöldagg (Blomqvist 2007, 99; 

Carlsson och Lundberg 1970, 155; Israelsson 2011, 447), bladfallssjuka och 

bladfläckssjuka. Skörden är riklig och bären stora (Blomqvist 2007, 99; Carlsson och 

Lundberg 1970, 155). 
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Ribes rubrum 'Röd Holländsk' (Röda vinbär) 

'Röd Holländsk' har funnits i mer än hundra år och är en frisk sort med god 

vinterhärdighet. Busken är medelstor och växer upprätt. Den producerar många grenar 

och bären är syrliga (Blomqvist 2007, 90, Carlsson och Lundberg 1970; 155; Israelsson 

2011, 447; Rydlinge 2015). 

Ribes uva-crispa 'Houghton' (Krusbär, ibland kallad Bergkrusbär) 

'Houghton' har sitt ursprung i Amerika och har varit en ganska allmän sort i 

hemträdgårdar här. Sorten har mycket god vinterhärdighet, är mycket frisk och blir inte 

angripen av krusbärsmjöldagg. Skörden är stor och består av söta, ganska små bär. 

Busken är upprättväxande och blir ganska stor (Blomqvist 2007, 107, 108). 

Ribes uva-crispa 'Gul Hinnonmäki' (Krusbär) 

Gammal mycket härdig och frisk sort. Motståndskraftig mot mjöldagg (Blomqvist 2007, 

106; Carlsson och Lundberg 1970, 155; Israelsson 2011, 493; Rydlinge 2015). 

Fragaria moschata (Parksmultron) 

Inom släktet Fragaria finns det många sorter med olika egenskaper. Parksmultron är en 

av de två sorter jag valt att inkludera i designen. Den anses vara bättre anpassad för 

kalla klimat än många andra sorters Fragaria och är resistent mot både bladmögel och 

mjöldagg, vilket annars är relativt vanliga sjukdomar vid odling av Fragaria. 

Parksmultron trivs i skugga och är bra marktäckare. Jag har därför i designen använt 

arten som underplantering till de andra växtarterna i trädgården. Bären är mycket 

aromatiska och det behövs både hon- och hanplantor när parksmultron odlas för bärens 

skull (Palm 2013, 22). 

Fragaria x ananassa 'Honoye' (Jordgubbar) 

Vanliga jordgubbar är den andra sortens Fragaria jag har inkluderat i arbetet. Ekologisk 

odling av jordgubbar är lite känsligt, då de lätt drabbas av sjukdomar. Jag har valt sorten 

'Honoye', då denna är en av de friskaste sorterna och har relativt hög motståndskraft 

mot gråmögel (Öberg 2009). Sorten kan dra nytta av att täckas på vintern, då den annars 

kan frostskadas om det t.ex. blir en snöfattig vinter (Blomqvist 2007, 49) och för att 

förlänga säsongen och fruktbildningen. Detta brukar ju dock inte vara något större 

problem i Norrlands inland. De flesta jordgubssorter är härdiga i hela landet (Sandström 

2009, 87). För att dock ytterligare förbättra förutsättningarna planteras dessa i upphöjda 

bäddar för att minska risken för att rötterna ska frysa. 

Rubus idaeus 'Haida E' (Hallon) 
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Den rätta benämningen på Rubus idaeus är egentligen halvbuske då skotten dör efter två 

år, när de burit frukt, men plantan har ett flerårigt rotsystem. Skotten utvecklas från 

knoppar på rothalsen och rotsystemet (Petterson & Sjöstedt, 1997). 'Haida E' är en 

kanadensisk sort (Rydlinge 2015) men finns numera som certifierad e-planta. Sorten har 

både mycket god vinterhärdighet samt är motståndskraftig mot hallonskottssjuka 

och ”bushy dwarf virus”. 'Haida E' skjuter många skott och har ett kompakt växtsätt och 

behöver därför oftast inte bindas upp. Detta kan vara positivt vid stora snömängder. 

Bären är små och fasta med syrlig smak (E-planta, 2015). Jag har valt att ta med 'Haida 

E' i designen, trots att sorten bara anges härdig i zon 6, då plantan både är mycket 

vinterhärdig och friskt samt har ett fördelaktigt växtsätt för klimatet. 

Rubus idaeus 'Maurin makea' (Hallon) 

'Maurin makea' är en spontan korsning mellan odlade och vildväxande hallonsorter. 

Sorten är mycket härdig och bären medelstora samt lossnar lätt från bärskaftet 

(Blomqvist 2007, 117). 

Rubus x binatus 'Heisa', (Åkerbärshallon) 

'Heisa' är en härdig hallonsort anpassat för kallt klimat (Sandström 2009, 89). Sorten är 

en korsning mellan hallonsorten 'Malling Promise' och åkerbärssorten 'Merva', vilket 

har resulterat i ett hallon där det går att ana åkerbärssmak hos bären när de är mogna, på 

gränsen till övermogna. Bären är ganska små jämfört med större sorter men 'Heisa' kan 

däremot ge ganska stora skördar (Blomqvist 2007, 116). 

Vaccinium corumbosum 'Northsky' (Buskblåbär) 

'Northsky' är en låg sort av buskblåbär framtagen på University of Minnesota i USA. 

'Northsky' är mycket vinterhärdig och har visat sig klara vintertemperaturer ner till -42 

C. Busken har ett lågt (30-45cm) och kompakt växtsätt och kan fungera väl som 

marktäckare. Bären är små, söta och sägs påminna om kanadensiska vildblåbär i smak. 

Skörden blir ungefär en liter/år och namnsorten är helt självfertil och behöver alltså ej 

samplanteras (Blomqvist 2007, 157, 158). Att sorten är låg och kompakt är en fördel då 

buskblåbär inte trivs i stark blåst och lätt frostskadas på vintern om den utsätts för detta 

(Gustavsson 1998). 

4.4.2. Äppelängen 

Malus domestica 'Antonovka' (Äpple) 

Äppelsorten 'Antonovka' härstammar från Ukraina men har odlats i Finland sedan 1800-

talet och är på grund av dess härdighet spridd över stora delar av världen där klimaten är 



 

 

27 

 

hårda (Blomqvist 2010, 54). Sorten har klarat av -46°C utan skador på xylemet (Jonsson 

2012, 6). Den i Finland vanligaste, och mycket härdiga, grundstammen Antonovka 

fröförökas dessutom ifrån sortens frukt (Blomqvist 2010, 20), vilket också torde säga 

någonting om dess härdighet. 'Antonovka' växer långsamt men blir stabila träd med 

kraftiga grenar. Denna kraftighet är fördelaktig i klimatet då snömängderna kan vara 

stora. Trädet ger ofta stora skördar av fasta, stora frukter lämpliga som hushållsfrukter. 

Frukterna är gulgröna, ibland med brunaktiga korkbildningar (Blomqvist 2010, 54; 

Näslund 2010, 34). Skördas i månadsskiftet september-oktober och mognar ungefär en 

månad senare (Jonsson 2012, 20; Sveriges Lantbruksuniversitet, 2015). 

Malus domestica 'Esters päronäpple' (Äpple) 

'Esters päronäpple' går också under namnen 'Långsjöns päronäpple' och 'Sagulis 

päronäpple' och är troligen identisk med sorten 'Korobovka'. 'Esters päronäpple' är ett 

mycket härdigt litet delikatess-äpple med en stark päronarom. Trädet är 

motståndskraftigt mot sjukdomar och blir med tiden stort. Frukterna är mycket söta och 

saftiga med en aning vinsyrlighet och lämpar sig därför att äta direkt. De mognar i 

mitten av september och plockas efterhand (Blomqvist 2010, 66; Sandström 2009, 121). 

Malus domestica 'Grenman' (Äpple) 

'Grenman'  är en mycket vinterhärdig sort som härstammar från Rantakylä herrgård nära 

St. Mickel i Finland. Sorten är frisk och utvecklas med tiden till ett robust träd med bra 

grenvinklar som sällan ger vika. Trädet uppfyller med andra ord urvalskriterierna 

utmärkt. Det tar några år för det att börja ge frukt så detta är en sort där det kan vara bra 

att välja en äldre individ. Frukterna är vanligtvis mogna att plocka i mitten av september 

och kan sedan lagras mellan fem och åtta veckor, passar både som färskfrukt men också 

inom hushållet till saft och mos. De är små, jämt formade, fasta med ett gulvitt och 

saftigt fruktkött. Smaken är kryddig, söt och har en vinsyrlighet (Blomqvist 2010, 73, 

Sandström 2009, 121). 

Malus domestica 'Hibernal' (Äpple) 

'Hibernal' är en frisk och mycket vinterhärdig äppelsort från Ryssland. Grenarna blir 

korta och stabila, vilket passar väl för att klara av tyngden från snötäcket i Norrlands 

inland. Sorten är triploid, vilket har konsekvensen att den inte kommer att kunna 

pollinera de andra äppelträden. Antalet andra sorter försäkrar dock detta. 'Hibernal' 

mognar i oktober och kan lagras i upp till tre månader (Blomqvist 2010, 81; Jonsson 

2012, 20). 
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Malus domestica 'Junost' (Äpple) 

'Junost' är en rysk korsning mellan 'Gul Kanel' och 'Transparente Blanche' och är ett 

friskt och härdigt träd väl lämpat för ekologisk odling (Blomqvist 2010, 87; Jonsson 

2012, 20). Trädet växer sig stort och börjar ge frukt fort. Frukterna mognar i september 

och är medelstora med ett saftigt sött, svagt kryddigt och mört fruktkött (Blomqvist 

2010, 87). 

Malus domestica 'Lepaas Melon' (Äpple) 

'Lepaas Melon' härstammar ifrån en gammal fruktodling i Lepaa, nära Tavastehus i 

Finland och är en av de härdigaste fruktsorterna jäms med sorterna 'Tsarens Sköld' och 

'Borgovskoje'. Det är en starkväxande, god pollineringssort med bra grenvinklar. Trädet 

tar upp emot fem och sju år på sig att börja ge frukt så i detta fall finns det ännu en 

poäng i att plantera ett träd med några år på nacken. Sorten har en speciellt hög C-

vitaminhalt och det går att förnimma en melonarom i smaken. Frukterna mognar i 

början av september och kan lagras i ungefär tre till fyra veckor. Ett sött äpple med 

endast lite vinsyrlighet (Blomqvist 2010, 102; Jonsson 2012, 20; Sandström 2009, 122). 

Malus domestica 'Oton Omena' (Äpple) 

'Oton Omena' är en sort som troligen har sitt ursprung i Ilmajoki i Sydösterbotten, 

Finland. Denna äppelsort är ganska ovanlig, men både vinterhärdig och frisk utan 

problem med sjukdomar (Blomqvist 2010, 113; Jonsson 2012, 20). Trädet växer kraftigt 

som ungt men saktar ner när det börjar ge skörd, vilket det gör fort. De söta frukterna är 

stora samt har ingen nämnvärd syrlighet, passar som ätfrukter (Blomqvist 2010, 113), 

mognar i september och har en hållbarhet på några veckor (Jonsson 2012, 20). 

Malus domestica 'Tsarens sköld' (Äpple) 

'Tsarens sköld' härstammar från Estland och är en mycket frisk och väldigt härdig sort. 

Trädet ger mycket stora skördar och bildar en ljus och öppen krona med vackra 

hängande grenar. Frukterna mognar i september, har kort hållbarhet, är medelstora till 

stora och smakar mer sött än syrligt med ett saftigt, fint och löst fruktkött. Fungerar som 

bordsfrukt, passar till mos (Blomqvist 2010, 150; Jonsson 2012, 20; Sandström 2009, 

122). 

4.4.3. Planen 

Hippophae rhamnoides 'Terhi' (Havtorn) 

Det har på senare år bedrivits forskning om- och provodlingar av havtorn och nya sorter, 

t.ex. SLU-projektet ”Bär med unika smak- och hälsomervärden, Ekohavtorn” 
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(EkoHavtorn 2015). 

'Tytti' är en finsk sort med god härdighet (Blomqvist 2007, 71; Jensen 2009, 2) 

framtagen för bärproduktion (Jensen 2005, 17; Woldhek 2013, 8) på Finlands 

Elitplantstation och har sitt ursprung i frösådder av finländska vilda havtorn. 

Sjukdomsresistenen god (Jensen 2005, 17) tack vare detta (Blomqvist 2007, 71). 

Busken blir ungefär två meter hög och bären är lättplockade samt har ett högt C-

vitamininnehåll (Blomqvist 2007, 71; Jensen 2005, 17). 

Hippophae rhamnoides 'Tytti' (Havtorn) 

'Tytti' kommer, liksom 'Terhi', från Elitplantstationen i Finland (Jensen 2005, 17) och 

har mycket liknande egenskaper. Sorten är mycket härdig (Blomqvist 2007, 71, Jensen 

2009, 2), har god sjukdomsresistens (Jensen 2005, 17) och är framtagen för 

bärproduktion (Jensen 2005, 17; Woldhek 2013, 8). En skillnad mellan sorterna är att 

'Tytti' får större bär men 'Terhi' högre skörd (Jensen 2009, 2). 

Hippophae rhamnoides 'Lord' (Havtorn) 

'Lord' är en av de härdigaste hanplantorna (Jensen 2009, 2; Blomqvist 2007, 71-72). 

Sorten är framtagen i Lettland och är en av de få sorterna med resistens mot 

sjukdomarna Verticillium dahliae och Pseudomona och klarar av temperaturskiftningar 

om vintern bra. Detta är relevant även för klimatet i Norrlands inland då hanplantor 

annars kan vara extra känsliga och lättare vaknar ur vintervilan om temperaturen skulle 

stiga över 0. (Blomqvist 2007, 71-72). Till skillnad från flera andra hansorter är 'Lord' 

också en god pollinerare med aktivt och livskraftigt pollen (Blomqvist 2007, 71-72; 

Woldhek 2013, 8) 

Malus 'Hyvingiensis' el. 'Järnvägshängapel' (Äpple) 

'Hyvingiensis' är, till skillnad från de andra äppelträden jag använder i detta arbete, inte 

ett Malus domestica, utan ett Malus prunifolia. Sorten brukar klassas som ett 

prydnadsträd och planteras oftast för sin form och rika blomning, men frukterna 

fungerar likväl inom hushållet. Trädet stammas upp till en höjd på minst 2,5m och har 

en hängande paraplyform. 'Hyvingiensis' är extremt härdigt (Blomqvist 2010, 84) och 

används i detta arbete främst av estetiska skäl. Att frukterna är användbara är en god 

bieffekt. Trädets form blir en blickpunkt längst bort i trädgården samt skapar intressanta 

former när det är täckt av snö under vintern (Blomqvist 2010, 84). 

Prunus cerasus 'Lettisk Låg' (Buskkörsbär) 

'Lettisk Låg' härstammar från Lettland och är den buskkörsbärssort som anses vara 
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vinterhärdigast i Sverige. Storleksmässigt blir busken, som i detta arbete stammas upp 

till ett litet träd, 2-2,5 m hög och 1,5-2 m bred. Då 'Lettisk Låg' är ett surkörsbär är 

bären inte lika söta som bigarråer, men helt utan bitter smak. Sorten är självfertil och 

mognar väldigt tidigt, dock tar det några år innan den ger en bra skörd vilket kan vara 

ett skäl till att välja en äldre planta. Skörd från en normalstor buske/träd brukar variera 

mellan 10 och 20 liter och bären är relativt stora (Blomqvist 2007, 85). 

Rosa rugosa 'Alba' (Vresros) 

De flesta nypon som finns inom livsmedelsindustrin i Sverige importeras från södra 

Europa, trots att försök visat på att vitaminhalten blir betydligt högre hos nypon odlade i 

norr. Nypon kan till och med innehålla mer C-vitamin än havtorn(!), och vid SLU i 

Balsgård har rosförädlarna tagit fram sorter där nyponen innehåller den höga halten 

4000 mg per 100g nypon. Nypon innehåller dessutom mycket karoten (förstadium till 

A-vitamin), B-, K- och P-vitaminer och magnesium. Detta är en god anledning till att 

odla rosor och ta till vara på nyponen (Blomqvist 2007, 112; Israelsson 2011, 451). 

Vresrosor är både mycket härdiga och relativt anspråkslösa när det gäller odlingskrav. 

De stora nyponen lämpar sig särskilt att äta färska. 'Alba' är en sort med vita, enkla 

blommor. (Blomqvist 2007, 112; Sandström 2009, 112). 

Rubus arcticus ssp. arcticus och Rubus arcticus ssp. stellarcticus, Åkerbär och 

Allåkerbär 

Åkerbär växer vilt i norra Europa och Asien och är omtyckt för sin fantastiska smak. 

Allåkerbär är förädlade korsningar av det vilda åkerbäret som förekommer här och 

åkerbär från Alaska. De har ett frodigare växtsätt, ger större skörd och är lättare att 

plocka men har inte en lika framträdande smak som åkerbär. Båda sorterna är dock 

mycket vinterhärdiga, och eftersom de förädlade sorterna ännu är nära besläktade med 

de vilda bären är problemen med sjukdomar mycket små. I designen planteras både 

åkerbär och allåkerbär i den trekantsformade bädden. Både åkerbär och allåkerbär är 

självsterila och behöver samplanteras med en annan sort. Allåkerbär och åkerbär 

pollinerar lyckligtvis varandra, och detta kan till och med vara att föredra då problem 

med för nära släktskap ej förekommer, vilket det annars kan göra namnsorter emellan 

inom arterna. Rubus arcticus ssp. stellarcticus 'Aura' är en allåkerbärssort som korsats 

fram i Finland. Den har ett kraftigt växtsätt och ger en mycket riklig skörd bestående av 

stora ljust röda bär med mycket åkerbärsarom. Rubus arcticus ssp. arcticus 'Pima' är 

en åkerbärssort som också har sitt ursprung i Finland. Sorten är mycket vinterhärdig och 
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bärens färg varierar från ljust röda till mörka beroende på om busken stått i sol eller 

skugga. Rubus arcticus ssp. arcticus 'Susanna' är en vildväxande åkerbärssort som 

förökas av MTT (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi) i Laukas, 

Finland. Bären är större än de vanliga åkerbären och ger stor skörd (Blomqvist 2007, 

136-140). 

Vaccinium vitis-idaea 'Linnea' (Lingon) 

Lingon är en mycket härdig art och angrips mycket sällan av sjukdomar. Det finns 

mycket lingon i skogen och det är kanske inte en bärsort som är särskilt lönsam att odla 

till försäljning. Dock kan plantorna, under rätt förutsättningar, ge god skörd i 

hemträdgården. I denna design används de för att nyttja takytan på jordkällaren. Lingon 

har mycket grunda rotsystem som ej söker sig djupt i marken, och jag tänker mig därför 

att de kan vara passande att plantera på jordkällarens tak. Innan blandas barr och 

barkflis från tall ner i jorden för att försura växtplatsen då lingon föredrar ett pH kring 

4,5 (Blomqvist 2007, 162-166). Jorden täcks sedan också med barkflis för att hålla borta 

ogräs, då lingon har svårt att konkurrera med detta (Garkava-Gustavsson & Gustavsson 

2005). 'Linnea' blir 20-30cm hög och har stora bärklasar. Skörden kan bli upp till 0,8 

liter per planta och 'Linnea' är en frisk sort med god motståndskraft mot sjukdomar 

(Blomqvist 2007, 164). 

Vaccinium vitis-idaea 'Sussi' (Lingon) 

'Sussi' kommer från Balsgård och är en bredväxande lingonbuske med medelstora bär 

som producerar mycket jordstammar (Blomqvist 2007, 165). 

 

5. Diskussion 

5.1. Växtval och design 

En önskan hos mig från början och genom hela processen har varit att få med ett brett 

urval av arter och sorter i designen. I ett tidigt skede hoppades jag att jag skulle kunna 

hitta och inkludera arter som t.ex. plommon och päron i arbetet, men efter att ha sökt i 

litteraturen efter tillräckligt härdiga sorter fick jag ge vika och utelämna dessa. 

Päronsorten Pyrus communis 'Pepi' var med ganska länge i tanken då det är en mycket 

härdig namnsort, men efter att beslutat mig för att använda de kriterier för sortval jag 

använt mig av fick den också sållas bort. Jag var osäker på huruvida grundstammen 

skulle klara av klimatet och hittade inget i litteraturen som kunde styrka och motivera 
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att ta med den. Detsamma gäller de plommonsorter jag tittade på. I slutändan handlade 

det om härdighet och då fick de sållas bort. Värt att nämna är dock att jag privat skulle 

testa att ha med fler sorter där härdigheten angetts för låg för detta arbete. 

Härdighetsinformation och zonangivelser uppdateras ständigt och jag hade helt enkelt 

vågat chansa lite mer i privatlivet. En önskan som hängde med ganska länge var att ta 

med en rönn eller sötrönn i designen. Dels för att locka bort rönnbärsspinnmal från 

äpplena och dels för rönnbären. Detta träd skulle ha placerats tillsammans med 

äppelträden på ängen eller där Järnvägshängapeln står. Valet föll dock sist och slutligen 

att inte ta med rönnen. Jag ville behålla helhetsintrycket av äppelängen och 

'Hyvingiensis' som växtval vägde tyngre, tack vare kombinationen av dess skulpturella 

form, blomningen och frukterna. 

Havtorn, Hippophae rhamnoides, är en art som varit lite knepig när det gäller att hitta 

bra information vad gäller härdighet. Olika källor hävdar olika härdighet, men framför 

allt berör de inte samma sorter och/eller har ett relativt många år mellan 

publikationsdatum. Detta har gjort det svårt att göra en bedömning vad gäller hur det 

egentligen står till med härdigheten, och framför allt vilka honplantor som är härdigast. 

Havtornssorterna 'Terhi' och 'Tytti' var med bland sorterna jag valde mellan från början, 

baserat på de finska härdighetsangivelser jag hittat för dem. Jag sökt i svenska 

forskningspublikationer, annan litteratur och plantskolekataloger för att hitta aktuell 

information om andra sorter för att se om det finns några likvärdiga, eller ännu 

vinterhärdigare, sorter på marknaden just nu men tyvärr inte funnit några. Dominansen 

av finska sorter är jag medveten om, men i slutändan har jag i växtvalen använt mig av 

urvalskriterierna jag fastställt och därför använt de sorter jag funnit som tros ha bäst 

härdighet och med högst zonangivelse. 

Det var också flera namnsorter inom olika arter jag var intresserad av att ta med där den 

information jag hittade var för bristfällig för att kunna göra en riktig bedömning av 

växtmaterialet. När informationen varit på t.ex. språk som ryska, lettiska eller finska, 

har det också varit omöjligt för mig att bedöma materialet. 

Många av sorterna i designförslaget kommer ifrån Finland. När det gäller detta går det 

att ställa frågan huruvida det går att översätta finska zonhänvisningar till svenska, då 

zonkartorna är framtagna baserade på olika typer av information. Går det att jämföra ett 

finskt inlandsklimat med det svenska? Norrlands inland och den Skandinaviska halvön 

har ju relativt sett en högre maritim påverkan med Atlanten och Östersjön på varsin 
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sida. Den översättning av den finska zonkartan till den svenska jag funnit i litteraturen 

har jag bedömt trovärdig, och jag har gjort växtval som, så långt det går att läsa sig till, 

bör fungera även i Sverige. Det går också att ifrågasätta varför jag inte valt mer svenska 

sorter, dokumenterat anpassade efter det svenska klimatet. Detta motiverar jag med att 

det helt enkelt finns många fler vinterhärdiga sorter på den finska sidan, åtminstone i 

litteraturen. I bakgrunden beskrev jag hur antalet härdiga äppelsorter i standardverken är 

ytterst få, och detsamma gäller den litteratur jag hittat där frukt- och bärsorter 

behandlas. En önskan från min sida var att välja lite ovanligare sorter och därav föll det 

sig också mer eller mindre naturligt att blicka mot öst. 

Om designen i detta arbete skulle anläggas i verkligheten skulle det vara av vikt att välja 

plantor med rätt proveniens. Idag är utbudet av plantmaterial i Sverige anpassat för 

klimatet i Norrlands inland inte så stort. De större plantskolorna ligger i södra delen av 

landet och någon större kommersiell produktion av plantor inom Norrland inland finns 

inte. Därför skulle det bli lite knepigare, och jag skulle kanske begränsats i mitt urval på 

grund av att arter och sorter, som i sig skulle klara klimatet, inte fanns att tillgå med rätt 

proveniens. 

Värmesumma är mycket intressant att titta på vid växtval för frukt och bär i Norrlands 

inland. Detta är dock inget som brukar anges och i litteraturen jag hittat i min 

litteratursökning anges detta endast för ett fåtal sorter, då endast äppelsorter. Jag har 

därför inte tagit någon hänsyn till värmesumma i växtvalen, då det inte skulle kunna gå 

att göra en rättvis jämförelse mellan olika arter och sorter på grund av 

informationsbristen. Om det hade funnits tillräckligt med information om den 

värmesumma som krävs för att frukt och bär ska utvecklas och mogna och det var norm 

att detta angavs i litteraturen skulle detta däremot ha varit med i mina urvalskriterier. 

E-plantsystemet är också utelämnat ur mina urvalskriterier. Detta för att det inte finns 

några sorter (inom båda kategorierna frukt- och bärväxter) där zonangivelsen anges till 

zon 7, och de frukt- och bärväxter med härdighetsangivelsen 6 är mycket få. Jag har 

visserligen inte stirrat mig blind på zonangivelser i detta arbete, då det är något som 

ständigt uppdateras i takt med ny forskning och nya erfarenheter från provodlingar. 

Dock säger det ändå något att den del av sortimentet som är riktigt vinterhärdig är så 

liten. Det är inte en tillräckligt stort antal arter och sorter att välja bland, inte på långa 

vägar. 

I arbetet har jag använt mig av många sorter från Finland med Leif Blomqvist som 
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källa. Detta är värt att problematisera och diskutera på flera sätt. Dels så driver Leif 

Blomqvist en plantskola och kan antas ha en del ekonomiska intressen bakom den 

publicerade litteraturen jag använt som källa vad gäller sortinformation. Mer om denna 

problematik vad gäller källor följer längre ned i texten. Dels så går det att ifrågasätta det 

som jag nämnt tidigare, huruvida det går att översätta finska zonangivelser till det 

svenska klimatet i Norrlands inland. Jag motiverar ändå detta val av källa med att jag i 

största möjliga mån försökt att komplettera med svenska källor. Som tidigare nämnt i 

inledningen finns det heller ej särskilt mycket tillgänglig information om sorter härdiga 

för klimatet i Norrlands inland. Då menar jag att en får använda det som ändå finns, 

även om det inte är optimalt att en röst/källa blir såpass dominerande som t.ex. 

Blomqvists i det här fallet. 

Jag är nöjd med disponeringen av ytan. Den innehåller relativt många sorter på en 

medelstor yta samtidigt som det är luftigt och finns plats för funktioner som 

snöskottning, redskap, kompost m.m. Det går dock att fråga sig huruvida min målgrupp, 

t.ex. ”hobbyodlaren”, har tid att sköta om hela trädgården samt skulle hinna med all 

skörd. Vid första anblick kan det kanske ses som lite oproportionellt många äppelträd i 

designförslaget och den plats dessa får ta. Detta motiverar jag med designförslagets 

funktion som pedagogiskt redskap samt som inspiration. Jag inspirerades av 

äppelängarna i södra Sverige och ville skapa den typen av intryck. Om jag funnit 

tillräckligt härdiga päron, plommon och sötkörsbär m.m. hade alla växtval för denna del 

i trädgården ej heller blivit äppelträd. Hur mycket tid och kraft folk kan, och vill, ägna 

sin trädgård är mycket individuellt och ingenting jag kan spekulera kring. Idéerna i 

denna trädgård är tänkta att kunna appliceras till verkliga platser, men då får antal arter 

och sorter givetvis anpassas till platsen och innehavarens personliga önskemål. 

5.2. Metoddiskussion 

Om jag skulle göra om detta arbete så skulle jag gjort ett antal saker annorlunda. Dels så 

skulle jag ha försökt avgränsa arbetet ännu mer från början. Frukt- och bärsorter och 

deras eventuella härdighet i klimatet i Norrlands inland är ett stort ämne. Det finns 

många arter som är odlingsvärda och fungerar inom Norrlands inland. Arbetet med att 

söka bra källor samt att sålla bland dessa tog mycket längre tid än från början planerat 

och med facit i hand hade jag velat begränsa arbetet ännu mer för att kunna fördjupa 

mig mer i art- och sortval och framförallt designen. Mycket av den tid jag hade räknat 

med att kunna lägga på att jobba med designen har istället gått till att söka och värdera 
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olika källor för växtvalen. Jag hade t.ex. ambitionen att göra flera småskisser och 

perspektivbilder på olika delar av trädgården men det räckte inte tiden till denna gång. 

Detta tror jag hade varit en pedagogisk fördel med målgruppen i åtanke. Att 

metodmässigt använda sig av trädgårdsdesign för att visa upp arter och sorter för ett 

visst syfte tycker jag är relevant och befogat. En bild säger mycket och kan vara lättare 

för många att ta till sig än text. 

Som jag skrev i bakgrunden om sökande efter växter anpassade efter klimatet i 

Norrlands inland innebär det mycket sållande. Det har också varit fallet i arbetet med 

detta designförslag. Mycket information har dessutom varit bristfällig och jag har 

behövt söka nya källor flera gånger under arbetets gång. Ibland har det funnits dåligt 

med information och ofta har olika källor beskrivit namnsorter helt olika. Därav har en 

stor del av arbetet med den här examensuppsatsen handlat om att värdera information. 

Något som jag skulle vilja problematisera och diskutera är källor, och huruvida en källa 

kan anses tillförlitlig eller inte. När jag sökt litteratur inom ämnet är de vetenskapliga 

artiklar som behandlar olika namnsorter av frukt- och bärarter som sagt få. Den mesta 

av informationen kring dessa är hämtad ur populärvetenskapliga böcker, vilket i sig inte 

behöver innebära något problem. När dock populärvetenskap blandas med kommersiella 

syften och de inte, som i vetenskapligt material, redovisar sitt underlag i form av 

vetenskapliga undersökningar (data från provodling etc.) blir det lite knepigare. I dessa 

fall kan det vara svårt att bedöma hur väl grundad informationen som ges är. Mycket 

information i den typ av litteratur jag hittat bygger också på personliga erfarenheter. 

Detta behöver i sig inte heller innebära något problem för en enskild person som läser 

och använder sig av texten. Däremot kan det vara svårt att bedöma informationen som 

anges i källan när den är såpass subjektiv. Så hur ska en då gå till väga när ett arbete 

som detta ska utföras inom akademin? Jag tror inte att det bara finns ett svar på den 

frågan. Men jag tror helt enkelt att en får göra bedömningar av källornas trovärdighet 

när det gäller art- och sortinformation från fall till fall. Detta är ju dock inte alltid helt 

enkelt när det råder en brist på tillgänglig information grundad på vetenskaplig 

forskning, de ekonomiska intressen som finns i populärvetenskaplig litteratur och 

plantskolekataloger kan ifrågasätta källornas tillförlitlighet, privata erfarenheter från 

yrkes- och hobbyodlare både innebär problemet subjektivitet och platsbundenhet, och 

andrahandsinformation när det gäller t.ex. sortinformation kan vara svår att kontrollera. 
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5.3. Förslag om vidare forskning 

Att ytterligare bedriva forskning och datainsamling av värmesumma hos olika arter och 

namnsorter. 

Att upprätta fler provodlingar i Norrlands inland och andra ”kärva klimat” för att 

systematiskt och med vetenskapliga ambitioner kunna undersöka härdighet hos en större 

andel växter. 
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