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Alternativa livsmedelsgrödor för svenskt lantbruk
Inledning
Antalet grödor som odlas kommersiellt i Sverige är tämligen få. Intresset för att äta sunt ökar
och så även intresset för att handla lokalt producerade matvaror. Det finns en stor mångfald av
basvaror såsom olika gryn, baljväxter och helkorn av spannmål ute i butikerna idag. Flertalet
av dessa produceras utomlands. Det skulle finnas många vinster med en större produktion och
framförallt variation av grödor i svenskt lantbruk. Såväl inom konventionell som ekologisk odling finns stora möjligheter att bredda grödunderlaget. Broschyren du håller i din hand är tänkt
som en tankeväckare och inspiration för att prova odling av ”nya” grödor – det är inte omöjligt
och tillsammans får vi mer erfarenhet som underlättar för en mer omfattande odling!
Urvalet av grödor samt beskrivningar i denna skrift baseras på erfarenheter från demonstrationsodlingar som varit utlagda på tre platser i Mellansverige under 2011. Därutöver har uppgifter insamlats via en litteraturstudie av såväl nationellt som internationellt material samt via
intervjuer med odlare. I bakgrunden finns även en mindre marknadsundersökning där några
större aktörer på den svenska marknaden kontaktats för sondering av intresse för svenska alternativ till de idag huvudsakligen importerade produkterna.
Demonstrationsodlingarna var öppna för besökare bl a i samband med Brunnby Lantbrukardag (Västerås) samt mässan ”Tack för maten” på Öknaskolan (Tystberga). Odlingen på Hånsta
Östergärde i Vattholma har besökts av bl a projektdeltagarna från Ulva Park som är ett LRF-ägt
projekt som syftar till att sammanföra utländsk kompetens och arbetskraft med svenska landsbygdsnäringar genom odling av nya kommersiella grödor, livsmedel och affärsidéer (projektet
Ulva Park är fortsättningen på projektet Innovation Landsbygd som bedrivits inom Landsbygdsprogrammet).



Solros
Huvuddelen av de solrosor som odlas i världen går till oljeutvinning, medan endast en
mindre del går till fågelfrö, direkt till livsmedel eller som snittblomma. De största odlarna
av solrosor är EU, Argentina, Ryssland och
Ukraina. I Sverige ökar konsumtionen av
skalade hela solroskärnor till snacks och som
tillbehör till t ex sallader.
Jordart och klimat
Solrosor trivs på de flesta jordar, men en
varm, väldränerad jord på en vindskyddad
växtplats ger bäst förutsättningar. Bör kunna
odlas från Skåne, och med det tidigaste sortmaterialet upp till Mälardalen. Väl etablerad
är den motståndskraftig mot torka, men solros
svarar mycket bra på bevattning under blomningen.
Sorter
De flesta sorter som erbjuds i Sverige idag är
tänkta som snittblommor, för skörd till fågelfrö eller viltskydd. Internationellt är det sorter
för oljeframställning som är de största. De
sorter som främst används direkt till livsmedel
är sk confectionary sunflowers. Dessa sorter är
oftast randiga, stora och lätta att skala. Dessa
är tyvärr svåra att hitta utsäde av i Sverige. I
demoodlingarna har vi använt sorten Birdy
som finns hos Olssons frö och som främst är
en fågelfrösort men även används för livsmedel. Denna bedömdes gå fram till mognad 2011
men ännu tidigare sortmaterial bör eftersträvas. Det finns möjlighet att importera utsäde
från annat EU-land. Sorten Antonil (Pioneer
Hi-bred) är prövad på Hånsta Östergärde
utanför Uppsala av Ylwa och Kjell Sjelin under



många år och bedöms som odlingssäker där.
Sanluca (Syngenta seeds) odlas i Storbritannien. Dow Seeds och Saatbau Linz har sorter
som är lämpade för humankonsumtion. De
allra flesta sorter är idag hybrider varför eget
utsäde inte kan tas. Så tidiga sorter som möjligt bör användas.
Sådd
Solros har en relativt lång odlingssäsong.
Såtid från slutet av april när jordtemperaturen
är minst mellan 6-8 grader för snabb groning
och uppkomst. Sås för bästa resultat med
precisionssåmaskin, men vanlig såmaskin går
också bra. Fast, fin såbädd och ett sådjup på 3
cm med fuktig botten. Vältas direkt efter sådd.
Det är eftersträvansvärt med 80-120 000
uppkomna plantor per hektar. Den lägre utsädesmängden vid sen sådd på lättare varma
jordar. Fröstorleken varierar mycket mellan
sorterna varför det är säkrare att bedöma utsädesmängden efter grobarhet, tusenkornvikt
samt önskat antal plantor per m2. Odlas med
fördel på bredare radavstånd (24-48 cm) och
radhackas mot ogräs.
Näringsbehov
Solrosor har trots sin storlek ett ganska måttligt näringsbehov. I Storbritannien rekommenderas 25-50 kg kväve/ha efter bra förfrukter. Efter spannmål rekommenderas 75 kg
N/ha, 20 kg P samt 40-60 kg K/ha beroende
på markklass. Solros behöver relativt mycket
bor, tillförsel är främst aktuellt på lättare
jordar.
Ogräs
Väl etablerad konkurrerar solrosen bra med
ogräs, men under etableringsfasen är den

känslig. Solrosor odlas med fördel på bredare
radavstånd och radhackas för att minska
ogräsproblemen. I USA är det vanligt med en
kombination av herbicider och radhackning.
Även ogräsharvning är möjlig fram till ca 10
cm höjd. Om stor andel fröogräs kan metoden
med falsk såbädd tillämpas. Solros kan själv
bli ett fröogräs i efterföljande gröda.
Sjukdomar och skadedjur
Bomullsmögel kan orsaka problem så en bra
växtföljdsplanering är viktigt med bra avstånd
till andra mottagliga grödor såsom t ex oljeväxter. Gråmögel (Botrytis) kan orsaka skada i
blomhuvudena under svala, blöta år. Vad gäller insektsskador så vet vi lite om dessa under
svenska förhållanden. Fröna är eftertraktade
och därför kan fåglar vara ett bekymmer både
vid sådd men framförallt vid mognad. För att
minska effekterna av fågelskador bör arealen
solros inte vara för liten, en riktlinje kan vara
minst 2, men helst 5 hektar. Sniglar kan göra
skador när plantorna är små.

dan är helt mogen är bladen vissna, stjälken
börjar torka samt baksidan av blomhuvudet är
brunmarmorerat. Medelavkastning för länder
med någorlunda liknande odlingsförhållanden som Sverige är ca 1,5-2,5 ton/ha. Solrosor
torkas noga, med omrörning och mycket luft.
Efter torkning är det lättare att rensa bort
eventuella medföljande delar av stjälk och
blomställning. Lagras vid max 9 % vattenhalt.

Skörd
Skördas med spannmålströska, mest troligt
under oktober månad. Tröska med mycket
stort slagskoavstånd och lågt cylindervarvtal.
Solrosornas blomställning hänger lätt upp sig
på haspelns rör och förorsakar skärbordsspill.
Detta kan motverkas genom att till exempel
montera upp- och nervända takrännor på
rören så att diametern ökas. Så liten del som
möjligt av stammen ska komma med vid
tröskningen för att få ett så rent frö som möjligt. Vattenhalten vid skörd bör vara 30% eller
lägre. Ibland är det fåglar, främst finkar, som
bestämmer när skörden måste göras. När grö-



Bovete
Bovete är en glutenfri ört och säljs som mjöl,
gryn, kross och skalade frön. Mjölet används
bl a till pannkakor/crepes, plättar och nudlar.
Själva växten är en mycket bra biväxt samt begärlig för vilt. Kina och Ryssland är de länder
som producerar mest bovete. Bovete används
både skalad och oskalad.
Jordart och klimat
Bovete är en lättodlad gröda utan större krav
på jordart och markstatus och den trivs mycket bra i svenskt klimat. De tyngsta lerorna bör
dock undvikas. Kan odlas från Skåne upp till
åtminstone Mälardalen.
Sorter
Bovete finns i flera varianter. Det som mest
odlats i Sverige är ”vanligt” bovete som blir
svart/brunt vid mognad. Utsäde kan köpas
från bl a Olssons Frö och Lindbloms frö. Se
till att du får en sort som är lämplig att odla
till mognad eftersom bovete också är en gröda
som gärna odlas för bi- och viltändamål.
Sådd
Bovete är frostkänslig och bör därför sås efter
de vanliga spannmålsslagen när risken för
nattfrost bedöms som över, fram till början av
juni. Marktemperaturen bör vara åtminstone
8°C. Sen sådd har god påverkan på ettåriga
ogräs. Utsädesmängd ca 60 kg per hektar om
avsikten är att ta den till mogen skörd. Sådjup
ca 3 cm samt normalt radavstånd.
Näringsbehov
Vid för kraftig kvävegödsling satsar bovete
på tillväxt av gröna växtdelar och riskerar att
mogna av sent och ge dålig fröskörd. Näringsbehovet är ca 10-25 kg kväve/ha, i de flesta
fall klarar sig bovete på växtföljdseffekter av
kväve. Behovet av fosfor och kalium är 10-15
kg P/ha och 15-25 kg K per ha. Stallgödsel bör
undvikas.
Ogräs
Väl etablerat har bovete en mycket bra ogräskonkurrerande förmåga. Ogräset, i synnerhet
kvickrot, bör dock vara under kontroll för att
etableringen ska bli bra. Det finns inga registrerade kemiska preparat för ogräsbekämpning
i bovete i Sverige idag.


Sjukdomar och skadedjur
Bovete är en frisk gröda som passar bra i
spannmålsrika växtföljder. Vid för stor kvävetillgång kan bladmögel bli ett problem.
Skörd
Skördas med skördetröska, vanligen i augusti.
Skördevädret bör vara soligt och torrt. Blomningen sker i flera etapper varför avmognaden
blir ojämn. Skörden görs därför när huvuddelen av fröna är svart-bruna ca 10-12 veckor
efter sådd. Då kan plantan fortfarande vara i
blom. Lagringsduglig vattenhalt är 10-12% och
nedtorkningen bör göras inom 24 timmar för
att undvika mögelbildning. Avkastningspotentialen är ca 1-1,5 ton per hektar.



Kidneyböna
Det finns andra bönor än bruna bönor som
passar för svenskt klimat, både äldre inhemska sorter och exotiska bönor. Kidneybönan
är ett exempel. Det är en röd, njurformad,
ganska stor trädgårdsböna/fältböna. Ett
vanligt inslag i svenska butiker och på restaurangernas salladsbord. Den största delen av
de kidneybönor som säljs i Sverige är odlade i
Kina.
Jordart och klimat
Bönor vill ha varm jord. Välj fält med lätta
jordar, dock inte för torra, upp till lättlera.
Helst ett fält i söderläge med bra dränering.
Optimalt pH-värde är mellan 6,5-7,5. Odlingsområde främst sydligare delarna av Sverige
med varm/torr höst och tidig vår, men kidneybönan bedöms kunna odlas upp till strax norr
om Mälaren (Västerås/Uppsala). Bönor kräver
gott om vatten under blomning och baljsättning.
Sorter
Erfarenheten från våra demoodlingar 2011 är
att den kidneyböna vi använde (sort okänd)
hade jämn och relativt kort blomningstid
vilket gjorde att den gick fram snabbare till
mognad än sojaböna och svart böna.
Sådd
Sådden görs när marktemperaturen är över
10°C. Sådjup 5-6 cm och utsädesmängd ca
280 kg per hektar vid odling med normalt
radavstånd. Det är viktigt att utsädesmängden
beräknas utifrån sortens tusenkornvikt och
grobarhet (formel utsädesmängd =



tusenkornvikt*önskat plantantal per m2/grobarheten).
Näringsbehov
Bönor är en bra förfrukt till t ex spannmål
i växtföljden. Bönor behöver normalt sett
inget tillfört kväve. De bakterier som samverkar med kidneyböna för kvävefixering finns
naturligt i svensk åkermark varför ympning
normalt inte krävs. Fosfor och kalium är
viktiga för bönans kokegenskaper och för att
kvävefixeringen ska fungera. 30 kg fosfor och
70 kg kalium per hektar kan vara en lämplig
giva. En mindre giva stallgödsel, ca 15 ton
per hektar, kan vara lagom. På lättare jordar
kan manganbrist uppträda. Det finns flytande
manganpreparat som är godkända även för
ekologisk odling.
Ogräs
Bönorna har ett ganska lågt växtsätt varför
de inte konkurrerar särskilt bra med ogräs, i
synnerhet inte rotogräs. Så ogräsfria fält som
möjligt bör väljas. Kemiska ogräsmedel för användning i bönor mot gräsogräs är möjligt att
hitta (www.kemi.se). Bönorna bör radodlas på
24-48 cm i ekologisk odling (svårt att få raden
att sluta sig om radavståndet är för stort) för
att klara av ogräset. Blindharvning före uppkomst är också användbart mot snabbgroende
fröogräs.
Sjukdomar och skadedjur
Vi vet ganska lite om sjukdomar på trädgårdsbönor men kan misstänka att de kan drabbas
av liknande sjukdomar som vår vanliga ärt och
åkerböna. Bra växtföljden och friskt utsäde är

därför viktigt och bönor bör inte odlas oftare
än vart 5:e år. Det finns insekter som potentiellt kan orsaka skada i bönor t ex bön- och
ärtbladlus. Vissa skadedjur ger skador som
sänker bönans kvalitet som livsmedel t ex
bönsmyg som borrar hål i bönorna.
Skörd
För att bönorna ska mogna av bra och vara
lättröskade önskar vi oss en varm och torr
höst. Skörden infaller normalt från mitten
av september och framåt. Bönor kan skördas
med vanlig skördetröska. Den låga baljsättningen gör dock att det kan vara svårt vid
större stenförekomst samt att det lätt kommer med jord och växtmaterial som förorenar skörden, så det är en fördel om det finns
tillgång till s k pick-up bord som monteras på
tröskan. Ännu bättre är en riktig böntröska,
som på Öland där de stränglägger bruna
bönor och tröskar med amerikanska jordnötströskor. Detta skulle kunna vara ett alternativ
även för andra typer av bönor av trädgårdskaraktär. Skördenivån ligger någonstans mellan
1,5-2,5 ton per hektar. Skördevariationerna
är liksom för den svenska bruna bönan stor
mellan åren. Skördas vid ca 18% vattenhalt,
lagringsdugliga vid 15-16% vatten. Skördeförlusterna ökar om bönorna är torrare än
18% vatten vid tröskningen. Bönorna måste
hanteras varsamt i tork och lagring så de inte
spricker. Om möjligt används bandtransportör och undvik att lossa bönorna på hårda
betonggolv.

Brasiliansk svart böna
Även brasiliansk svart böna bedöms som möjlig att odla under samma förutsättningar som
kidneybönan. Blomningen hos denna böna är
dock mer utdragen varför skörden också infaller något senare än för kidney. Fröstorleken
är mindre varför utsädesmängden också blir
lägre, 120-150 kg per hektar är normalt.

Svenska bönor och ärter
En trädgårdsböna kallad ”Båstadbönan” har vi
provodlat i liten skala under 2012. Den hade
en väldigt bra baljansättning även om de långa
baljorna hänger ända ned i marknivå. Båstadbönan är väldigt lik den Italienska Borlottibönan men sägs härstamma från Västkusten.
Den mognade av under september månad.
Gråärt är benämningen på en äldre svensk
matärt som förädlades fram lokalt i byn eller
odlingsplatsen. Den har därmed mycket varierad storlek och utseende. Lokalt anpassad gråärt finns långt norrut, exempel finns från t ex
Jämtland. En del gråärter bildar långa rankor
vilket gör den svårodlad i lantbrukssammanhang, men det finns sortskillnader i växtsätt.
Längre sorter kan samodlas med spannmål för
att ge stadga. Utsäde av bevarandesorter kan
beställas via kontaktpersoner inom programmet för biologisk mångfald POM eller via
www.nordgen.org. Agneta Börjeson på Röttle
Natur har mycket kunskap och kontakter.
www.rottle.se



Sojaböna
Sojabönan är en av världens mest odlade
grödor och används både till foder och livsmedel. Den är mycket proteinrik (35-45%)
med en bra sammansättning av aminosyror.
I livsmedelssammanhang används den som
färsk eller fryst grönsak och som torkad vara
i allt från oljor och mjölk till köttersättning.
De största odlarna är Brasilien, Argentina och
USA.
Jordart och klimat
Precis som kidneyböna vill sojaböna ha en
varm jord, helst vindskyddade fält i söderläge.
Stenfria, lättare, varma jordar upp till lättlera
passar. Det är dock viktigt att jorden inte är
alltför torr då soja behöver mycket vatten i
samband med blomning och baljsättning. Det
är i huvudsak höstarna som gör odlingsområdet för soja begränsat. Öland, Gotland och
sydöstra Skåne bedöms som de mest lämpade
områdena. Det finns dock exempel på lyckade
odlingar även i Mälardalen. Dessutom finns
möjlighet att skörda den grön för försäljning
som färsk eller fryst, vilket utökar odlingsområdet.
Sorter
Sorten Bohemia är ett exempel på en sort som
passar svenska odlingszoner. Denna har vi
odlat i demoodlingarna och den är hyfsat bra.
Utsäde av flera sojasorter kan beställas från
Fredrik Fogelberg på JTI. Fredrik är den i Sverige som testat sojaböna mest under senare
år. Mindre frökvantiteter kan beställas från
trädgårdsfirmor. Scandinavian Seeds testar ett
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antal härdiga 000-sorter från bl a Österrike
så eventuellt kan även de hjälpa till att ta hem
utsäde eller hänvisa till förädlare i Centraleuropa. Soja ska ympas för säkert resultat
(bakteriestam Rhizobium japonicum).
Sådd
Soja är känslig för frost. Sådd från mitten till
slutet av maj då marktemperaturen har passerat 10 grader C. Tidig sådd har gett lägre skörd
i försök, men sådden bör heller inte göras för
sent på grund av risk för sen avmognad och
blöta under hösten. Kan odlas på allt från 12
till 48 cm radavstånd. Bredare radavstånd ger
möjlighet till radhackning mot ogräs. Sådd på
fuktig botten ca 4-5 cm djup. 50-60 plantor
per m2 är en riktlinje och utsädesmängden
hamnar då på ca 120 kg per hektar.
Näringsbehov
Stallgödsel har visat sig ge högre proteinhalt
än mineralgödsel varför en giva på ca 15 ton
stallgödsel kan vara bra att tillföra. Stallgödsel
bör brukas ned noggrant, och i god tid innan
sådd av sojan, på hösten eller tidig vår. Detta
på grund av att stallgödsel lockar dit bönflugor. Soja behöver normalt sett inte tillföras
kväve, men via en stallgödselgiva så får bönan
både en liten startgiva med kväve och tillförs
fosfor och kalium. Annars tillförs fosfor och
kalium utifrån markkartan såsom för t ex
ärter.
Ogräs
Fältet bör vara så fritt från ogräs som möjligt,
i synnerhet vad gäller rotogräs. I etablerings-

fasen konkurrerar soja dåligt med fröogräs,
men senare i utvecklingen sluter sig beståndet
och konkurrensen ökar. Det finns idag inga
registrerade kemiska medel att använda mot
ogräs i soja. I både ekologisk och konventionell odling är det aktuellt att satsa på mekanisk ogräskontroll. Både ogräsharvning före
uppkomst och radhackning i senare stadium
fungerar. Undvik att odla soja efter raps eftersom spillraps konkurrerar kraftigt med sojan.

steninblandning. Annars måste skärbordet gå
väldigt lågt. Det finns speciella skärbord för
soja, JTI äger det enda exemplaret i Sverige.
Stubbhöjden blir med sådant skärbord endast
ca 3 cm. Medelskörden i Sverige ligger idag
på ca 1600-2400 kg per hektar, men det finns
stor potential till avkastningsökning genom
sortval och utvecklade odlingsmetoder. Lagringsduglig vattenhalt 15-16%.

Sjukdomar och skadegörare
Det finns flera svampsjukdomar som kan
angripa soja t ex rotröta, bomullsmögel och
bladsvampar. Växtföljd och friskt utsäde är
mycket viktigt. 5-6 års uppehåll bör eftersträvas för att förebygga problem. Bönflugan
är en allvarlig skadegörare på soja. Den äter
på plantorna så fort de grott, och kan orsaka
stora skador. Som nämnts ovan är stallgödsel
på markytan en riskfaktor för bönflugeangrepp. Inga kända insekticider är verksamma
mot bönflugan. Kalla vårar kan duvor bli ett
stort problem i sojaodlingar. Undvik odlingsplatser med kända duvproblem.
Skörd
Vid mognad har sojan fällt bladen och baljorna är bruna. Mognaden infaller från slutet
av september. Baljorna är sega vilket gör att
bönorna normalt inte drösar. Kan direkttröskas med vanlig skördetröska inställd
med lågt cylindervarvtal. Det sitter baljor
längs hela stjälken varför det är en fördel om
skärbordet är ersatt med ett pick-up-bord så
att alla baljorna kan plockas med utan risk för
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Små gröna linser/gröna linser/
röda linser
Det finns en mängd färgvarianter och storlekar av linser där de gröna och röda linserna är
vanligast. Linser används främst för humankonsumtion i sallader, soppor och grytor och
är en viktig ingrediens i vegetariska rätter,
de är både protein- och kolhydratrika. Linser
odlas mest i Kanada, USA, Turkiet och Indien.
Kanada är den största exportören medan
Indien är den största konsumenten.
Jordart och klimat
Lättlera och lättare väldränerad jord med liten
stenförekomst passar för linsodling. Linser
har ett grunt rotsystem som inte tål stående
vatten. pH över 6. Linser odlas med fördel efter en tärande gröda såsom spannmål. Om det
finns för mycket kväve tillgängligt tenderar
grödan att satsa på vegetativ tillväxt istället
för fröproduktion.
Sorter
Den lins vi provodlat 2011 är en liten grön
lins. Den var spräcklig i färgen. Flera sorter
går att få fram till mognad relativt tidigt,
under andra hälften av augusti åtminstone
upp till Mälardalen. I Linser är ofta sent mognande. Exempel på sorter är Du Puy, Easton,
Milestone, Royale, Robin och Redcap.
Sådd
Normalt sett krävs ingen ympning av linser då
de har samma bakteriekultur som ärter. Vi har
inte ympat utsädet vi använt i demoodlingarna vilket inte heller behövts. Linser bör sås
tidigt så att förutsättningarna för tidig skörd i
varmt väder ökar. Jordtemperaturen bör dock
vara över 5 grader och upptorkad. Sådjup ca
3-6 cm beroende på storlek och markfukt.
Fast, ogräsfri såbädd, och vältning efter sådd.
130 plantor per m2 är önskvärt. Utsädesmängden varierar beroende på tusenkornvikten hos den aktuella sorten men hamnar
någonstans mellan 45-90 kg i normalfallet.
Falsk såbädd kan vara bra mot ogräs. Försök
har visat att ju tätare radavstånd desto högre
plant- och baljhöjd, samt ökad avkastning.
Täta radavstånd på ända ner till 12 cm kan
därför vara lämpligt. I Kanada odlas linser
oftast på 25 cm.
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Näringsbehov
Eftersom linser tillhör baljväxterna har de inte
behov av tillfört kväve. Den baljväxtbakterie
som linser samverkar med finns naturligt
förekommande i våra jordar varför ympning
inte behövs. Linser gödslas lämpligen som till
ärter, tills vi vet mer om linsodling i Sverige.
Fosfor bör ej placeras i närheten av fröet
eftersom det kan skada groddarna. Max 15 ton
stallgödsel per hektar.
Ogräs
Linser har mycket dålig ogräskonkurrerande
förmåga. Stjälken är kort och ganska vek.
Både rotogräs och fröogräs bör vara under
kontroll på fältet. Odling på större radavstånd
kombinerat med radhackning kan vara ett
alternativ. Kan samodlas med spannmål för
att öka ogräskonkurrerande förmågan och
erbjuda stöd till plantorna, och sedan rensas
isär. Se till att fröstorleken skiljer sig så det
är möjligt i praktiken. Även spillsäd från t ex
raps och lin behöver kontrolleras. Ogräsharvning kan enligt kanadensiska erfarenheter
utföras fram tills grödan är ca 10 cm.
Sjukdomar och skadedjur
För att undvika uppförökning av växtföljdssjukdomar bör inte linser odlas oftare än vart
4:e år. Man bör också hålla avstånd till andra
grödor som är mottagliga för bomullsmögel t
ex solros och oljeväxter däribland senap. Bladlöss kan orsaka skada liksom rotröta.
Skörd
Direkttröskas med vanligt skördetröska med
lågt cylindertal eller strängläggs. I Kanada
ligger skördarna på mellan 1500-2500 kg
per hektar. I danska sortförsök har man
tagit skördar upp emot 4000 kg per hektar.
Mognadstiden är olika lång för olika sorter,
normalt mellan 80 och 110 dagar. I demoodlingarna låg mognadstiden på ca 3 månader.
Vid direktskörd bör vattenhalten ha sjunkit
till 16-22%. Linserna skördas normalt när det
skallrar i de äldsta baljorna och när minst en
tredjedel av de lägst sittande baljorna ändrat
färg från gul till brun. Lagringsduglig vattenhalt är 14% för gröna linser och 13% för röda
linser (ibland lägre för att industriell skalning
ska fungera effektivt).
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Hampfrö
Hampa används främst för sina slitstarka
fibrer och som energigröda. Idag finns ingen
frösort av hampa som är godkänd i Sverige.
Det är ett slags moment 22 då sorter som inte
klarat gränsvärdena inte får provodlas trots
att de under vissa odlingsförutsättningar
troligen skulle klara gränsvärdena för den
narkotikaklassade substansen (THC-halt lägre
än 0,2%). Vi har ändå valt att ta med hampan
i denna skrift då den med stor säkerhet är en
framtidsgröda ur många olika aspekter. Hampa är rik på proteiner och nyttiga fetter och ur
livsmedelspespektiv kan hampa användas till
kallpressad matlagningsolja, smör, gröt, mjöl,
kan groddas för framställning av mjölk och
vegetariskt kött, hälsokostpreparat m m.
Jordart och klimat
Hampan trivs på vattenhållande, väldränerade
jordar med hög mullhalt. Den är mycket tålig
mot kyla och kan troligen odlas ända upp till
Tornedalen.

energiutvinning men har tyvärr inte så hög
avkastning. Bionic Scandinavia är det företag
som idag kan tillhandahålla flest sorter www.
bionic.nu.
Sådd
På grund av den långa mognadstiden måste
hampa sås så tidigt som möjligt. Fedora 17
har en mognadstid på ca 180 dagar. Övriga
sorter allt mellan 140 och 220 dagar. Om det
blir möjligt att odla rena frösorter framöver så
bör tidighet eftersträvas. Om enbart fröproduktion eftersträvas kan sådden senareläggas
till maj eller början av juni. Då kommer inte
beståndet att bli så kraftigt och högt, utan
chansen att kunna tröska grödan med vanlig
skördetröska ökar väsentligt. Utsädesmängd
20-30 kg per hektar för bra ogräskonkurrens.
Sådjup ca 2-3 cm, välta så snart som möjligt
efter sådd. Fröhampa kan odlas på 12-24 cm
radavstånd, plantantal 50-100 per m2.

Sorter
För att hampaodling ska vara laglig i Sverige
krävs att en godkänd sort används samt att
gårdsstöd söks. Etiketten från utsädessäcken
ska skickas till Länsstyrelsen. EU’s sortlista
återfinns på www.jordbruksverket.se. I Finland har frösorten Finola åter blivit godkänd
efter några års testodlingar med registrerade
värden som understiger maxtaket. I väntan
på godkända frösorter i Sverige kan en kombinationssort t ex Fedora 17, Benico eller USO
31 användas. Dessa funkar både till frö och

Näringsbehov
Det finns vitt skilda uppgifter på vad som är
en lämplig kvävegiva till hampa och rekommendationerna rör i första hand fiberhampa.
Alltifrån 80 till 200 kg N per hektar. Hampa
för fröproduktion ska dock inte gödslas lika
hårt utan 70-80 kg per hektar kan vara en
lämplig nivå. Hampa är bra på att plocka
upp näring under en lång tidsperiod varför
stallgödsel till hampa är ett bra val. Det bör
dock vara gödsel som också släpper ifrån sig
kväve tidigt under grödans utveckling, varför
flytgödsel är att föredra. Gör en bedömning
av markens och förfruktens kvävelevererande

Industrihampa

Fröhampa
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förmåga. Erfarenheterna kring gödslingen är
knapphändiga i Sverige, danska rekommendationer säger 15-20 kg P respektive 50-100 kg
K. Hampa har även ett stort behov av kalcium. En bra strategi kan t ex vara att lägga in
hampan efter gröngödsling eller klövrrik vall
och tilläggsgödsla med snabbverkande kväve i
form av mineralkväve, urin eller flytgödsel.
Ogräs
Ogräset är generellt sett inget problem i
hampa på grund av dess kraftiga växtsätt.
Hampan konkurrerar mycket bra med ogräs
och i ett tätt bestånd är det i det närmaste
ogräsfritt på marken. På vissa jordar med
snabbgroende ogräs kan det dock vara befogat
med någon typ av fördröjd sådd för att minska
konkurrensen under etableringsfasen. Detta
kan passa vid senare sådd av frösorter. Likaså
kan vårplöjning av mer mullrika och lätta
jordar göra att kvickroten sätts tillbaka och att
hampan sedan klarar av att konkurrera bra.
Däremot är de speciella frösorterna betydligt
mer kortväxta än sorterna för energiproduktion.

Skörd
Om plantorna är relativt lågväxande kan det
fungera med en vanlig skördetröska, alternativt med tillsats av reparbord. Stjälkarna
kan sedan skördas senare på hösten eller stå
kvar över vintern och sedan skördas med
slåtterbalk. De kombisorter som är godkända
idag avkastar 700-900 kg frö per hektar, rena
frösorter har betydligt högre potential och bör
kunna avkasta 1000-3000 kg frö per hektar.
Finola har en mognadstid på ca 135 dagar.

Sjukdomar och skadegörare
Fågelskador är det största bekymret vid odling
av fröhampa. Investering i skrämselmetoder
krävs. Hampa kan drabbas av bomullsmögel
så den bör inte ingå i samma växtföljd som
oljeväxter alternativt att det får gå ca 6 år mellan mottagliga grödor.

Fröhampa

Fröhampa
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Senap
Senap odlades i större skala i Sverige under
tidigt 1900-tal tills den efter andra världskriget konkurrerades ut av raps och rybs som
har högre oljehalt. Odling för senapsindustrin
fortgick även senare men idag är även denna
odling mycket liten. Det mesta senapsfröet
importeras idag från världens största senapsproducent, Kanada. De växter som gemensamt kallas senap är egentligen flera olika
arter. I Sverige idag odlas framförallt vit eller
gul senap (Sinapis alba) och brun senap (Brassica juncea).
Jordart och klimat
Senap har liknande odlingskrav som raps och
rybs. Välj fält med varm, inte alltför styv jord.
Slamningsbenägna jordar bör undvikas på
grund av risk för skorpa. pH minst 6,0.
Sorter
Senap används även som fånggröda. Det är
viktigt att se till att välja sort avsedd för fröproduktion då fånggrödesorterna är förädlade
ur andra aspekter. Utsäde i mindre poster kan
beställas från frö- och trädgårdsfirmor.
Sådd
Senap är en småfröig växt som kräver jämn
såbädd och fint såbruk. Sådjup 2-3 cm. Sådden görs vanligen med normalt radavstånd,
utsädesmängd 10-15 kg/ha, eller 300 grobara
frön per m2. Senap bör sås relativt tidigt för
att hinna mogna av i tid. Växtperioden är
normalt 100-120 dagar. En tidig sådd är också
viktig för att senapen ska hinna så långt som
möjligt i sin utveckling innan rapsbaggarna
invaderar.
Näringsbehov
Senap gödslas ungefär som vårsäd, ca 80 kg
kväve per hektar kan vara en riktgiva. Gödsling av fosfor och kalium utifrån markkartan
som för vårrybs.
Ogräs
Det finns inga preparat registerade i Sverige
för användning mot ogräs i senap. Senap har
en snabb tillväxt och blir snabbt tät varför
ogräskonkurrensen är relativt god. Välj dock
fält som är fria från rotogräs. Undvik odling
på fält med spillraps/rybs och närbesläktade
ogräs.
16

Sjukdomar och skadegörare
Senap drabbas av samma sjukdomar som sina
släktingar raps och rybs. Växtföljden är viktig
för att minska risken för t ex klumprotsjuka
och bomullsmögel, minst 6 år bör gå mellan
mottagliga grödor. I äldre litteratur framhålls
ofta att senap inte är så attraktiv för rapsbaggar. Detta är dock inte de erfarenheter vi kan
dra från demoodlingarna. Odlingarna har
varit kraftigt ansatta av rapsbaggar som sänkt
skörden drastiskt. Odling i större skala skulle
troligen minska problemen, men det är troligt
det kommer att bli angrepp. Baggarna i senap
kan naturligtvis bekämpas på samma sätt som
i konventionell raps och rybs. Om priserna
för ekologisk senap skulle bli höga så kan det
vara värt en bekämpning med KRAV-godkänd
Raptol.
Skörd
Tröskning med vanlig skördetröska med
inställningar som för raps/rybs. Medelavkastning uppskattas till ca 1,2 ton/ha d v s något
lägre än vårrybs. Lagringsduglig vattenhalt
8-9%.
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Kummin
Kumminfrö används som krydda i t ex ost och
bröd eller för utvinning av eteriska oljor som
bl a används som smaksättning i drycker och
läkemedel. Kummin är en relativt stor gröda i
Finland medan den är lite känd i Sverige.

hektar på lättare jord. PK-giva bör läggas som
för spannmål utifrån aktuell markkarta. Fosforgödslingen görs i regel insåningsåret medan
kalium gödslas varje år. Bor är viktigt för
frösättningen och på lättare jordar bör jordprov
tas för boranalys.

Jordart och klimat
Kummin är en tvåårig ört vilket innebär att fröskörden kommer först år 2. Till följd av att vissa
plantor inte utvecklar blommande skott andra
året kan det gå att skörda kummin flera år i rad.
Det vanligaste är två skördeår. Odlingen bör
kunna ske ganska långt norrut med tanke på att
oljehalten påverkas positivt av nordligare klimat
åtminstone upp till Sundsvall, det finns exempel
på odlingar ända upp i Finska Lappland. I första
hand väljs väldränerade mineraljordar med pH
> 6,0 (likställs med korn). Fröet är relativt litet
och groningen långsam varför jordar med benägenhet till skorpa bör undvikas.

Ogräs
Vid etableringen har kummin svårt att konkurrera med ogräs, det tar ca 3 veckor för kummin
att gro. Ogräset måste hållas på en låg nivå
eftersom konkurrens kan påverka grödans utveckling och riskerar att försena frösättningen.
I ett väl etablerat bestånd är konkurrensen mot
fröogräs god. Fältet bör dock vara fritt från baldersbrå, tistlar, kvickrot och andra gräs. Under
insåningsåret kan grödan pustas för att trycka
tillbaka ogräs. Odling på större radavstånd och
radhackning kan vara ett alternativ i kummin.
Det finns ogräsmedel som är registrerade för
användning i kummin.

Sorter
I Finland är sorten Sylvia vanligast. Det går att
köpa frö via trädgårdshandeln i Sverige men det
är då svårt att få uppgift om sort, dessa sorter
bör provodlas innan de odlas i större skala. Det
har visat sig vara svårt att få köpa utsäde från
Finland.

Sjukdomar och skadegörare
Fjärilen kumminmal orsakar ibland stora
skador i Finland. Den bekämpas med kemiska
preparat. Preparat för ekologisk odling kan
eventuellt finnas om behov uppstår. Bomullsmögel kan vara ett problem speciellt i väl
gödslade fält.

Sådd
I Finland är det vanligast med sådd i renbestånd
för att roten ska hinna utvecklas tillräckligt och
frösättning kunna ske året efter. Det skulle troligen vara möjligt att så in kummin i en gles gröda
såsom lin eller en spannmålsgröda sådd med låg
utsädesmängd alt sådd med varannan bill. Det
viktigaste är att insåningsgrödan inte blir för
tät då risken är att kumminen då tar ytterligare
ett år på sig att sätta frö. Lämplig såtidpunkt är
relativt vidsträckt men tidpunkt för normal vårsådd kan vara ett riktmärke. Kummin sås grunt
1-2 cm vanligen på normalt radavstånd och det
är viktigt att det finns gott om groningsfukt.
Utsädesmängd 15-25 kg/ha eller ca 500 plantor
per m2.

Skörd
Det är svårt att avgöra bästa tidpunkt för skörd,
alla frön mognar inte samtidigt. Tröskningen
brukar infalla i början av augusti. Fröna är
mörkbruna vid mognad, sidoblommorna ger
den största skörden och det kan hända att frön
från huvudblomman redan drösat. Kummin
skördas i regel med vanlig skördetröska med
samma grundinställningar som för rybs eller
timotej. Slutinställningarna görs sedan efter
tröskresultatet. Exempel på strängläggning för
att minska drösningen finns också. Skörden bör
kunna hamna någonstans mellan 500-1500 kg
per hektar. Troligen kan skördarna bli mycket
bra i södra Sverige medan oljekvaliteten blir
bättre längre norrut. Lagringsduglig vattenhalt
10-11%. Kuriosa: rötterna kan ätas som palsternacka kanske ett sätt att öka utkomsten av grödan? En framgångsrik kumminodlare i Sverige
är Hans Svensson på Petersborgs gård i Skåne,
kontakta gärna honom om du är intresserad.
Hans odlar också andra kryddor samt senap,
linfrö och solrosfrö, www.petersborg.se.

Näringsbehov
Kvävegödslingen ska hållas på en relativt låg
nivå för att inte riskera att grödan lägger sig.
Insåningsåret rekommenderas 40-60 kg kväve
per hektar på lerjord och 30-50 kg/ha på lättare
jord. Under skördeåren rekommenderas 70-90
kg kväve per hektar på lerjord och 60-80 kg per
18
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Quinoa
Quinoa kallas även mjölmålla och är en ört
som växer vilt i Sydamerika. De ätliga fröna
har ett högt näringsvärde. Quinoa började
odlas av inkaindianer och används i matlagning ungefär som ris eller couscous. Smaken
är neutral, ungefär som ris.
Jordart och klimat
Quinoa kan odlas på de flesta jordarter,
men de allra blötaste och sena jordarna bör
undvikas. Fröet är litet vilket kräver en fin
såbädd och gott om markfukt. Har en lång
odlingssäsong och kan sås tidigt då den inte är
frostkänslig. Den bör hinna mogna innan det
blir för fuktigt på hösten. Är en mycket bra avbrottsgröda i en spannmålsintensiv växtföljd.
Passar i ekologisk odling. På grund av lång
odlingssäsong så funkar den troligen bäst i
varma sydligare lägen i vårt land. Vissa tycker
att quinoa inte alls passar i Sverige eftersom vi
har svinmålla här och det är mycket svårt att
rensa bort svinmålla ur quinoa.
Sorter
I Danmark och Storbritannien pågår förädlingsförsök med quinoa. En sort som är anpassad till nordiskt klimat bör användas. I demoförsöken har sorten Titicaca använts vilken för
tillfället är den tidigaste sorten på marknaden.
Det finns frö att beställa från bl a Storbritannien, Danmark och i mindre mängder från
svenska fröfirmor (trädgård).
Sådd
Så tidig sådd som möjligt när temperaturen
passerat > 4°C i finbrukad såbädd på 1-2 cm
djup. Utsädesmängd 5-10 kg/ha (gäller detta
även vid större radavstånd).I Danmark har
50 cm radavstånd med radhackning gett den
högsta skörden.
Näringsbehov
Quinoa bör gödslas med 80-120 kg kväve
beroende på förfrukt, gärna i form av stallgödsel. Behovet av fosfor och kalium är inte känt
men en gödsling utifrån markkartan såsom för
spannmål bör vara tillräckligt. Den tillgodgör
sig kväve från förfrukten bra och blir väldigt
kraftig liksom svinmållan när det finns gott
om lättillgängligt kväve i marken.
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Ogräs
Quinoa är mycket känslig för ogräskonkurrens varför valet av fält med lågt ogrästryck
är viktigt. Fältet bör vara fritt från framförallt
målla. Breda radavstånd ger möjlighet till radhackning vilket är att föredra då det också ger
ett luftigt bestånd som borde minska risken
för svampangrepp i fröställningarna senare
på säsongen. Kan ogräsharvas. Idag finns inga
registrerade ogräspreparat i Sverige.
Sjukdomar och skadedjur
Quinoa är en frisk gröda med små skadeproblem. I fuktigt klimat angripas den dock lätt
av mjöldagg även om detta normalt sett inte
orsakar några stora skador och under fuktiga höstar även av andra svampsjukdomar.
Under fuktiga höstar angrips den lätt av mögel
i blomhuvudena varför tidig sådd är ytterst
viktigt.
Skörd
Tidig skörd eftersträvas i vårt klimat för att
undvika kall och fuktig väderlek som sätter ner frökvaliteten och försvårar skörden.
Skörden görs med skördetröska med speciella
inställningar och reducerad fläkthastighet. I
Danmark har skördenivån legat runt 2000
kg/ha med de sorter som är lämpliga för
danska förhållanden. I Sverige får vi troligen
räkna med lägre skördenivå. Vid skördedags
har plantan torkat, blommställningen blivit
blekt gul eller röd och bladen faller av. Om
man trycker med nageln på ett frö så ska man
nätt och jämnt se märket. Fröna måste torkas
före lagring.
Erfarenheter från demonstrationsodlingar
2011 för quinoa var att det var svårt med
etableringen då våren var mycket torr. På Öknaskolan, Tystberga (Södermanland) blev etableringen hyfsad. På fältet trivdes svinmålla
mycket väl och här var det tydligt att quinoan
hade samma preferenser. Frösättningen blev
mycket dålig till följd av sen sådd, ej värt att ta
hand om skörden.

Ouinoa

Ouinoa, mogen för skörd

Äldre svenskt sortmaterial
Det finns en hel del äldre spannmålssorter
som ser intressanta ut för att återuppta i produktion. Köpare av sådan spannmål återfinns
oftast på det lokala planet t ex innehavare av
mindre kvarnar. Det finns lokalt anpassade
sorter som kan vara intressanta ur bevarandeperspektiv. Flera av de äldre sorterna
har borst vilket skulle kunna göra dem mer
odlingsvärda i vilttäta områden. Äldre sorter
är ofta långstråiga, friska och har mindre krav
på växtnäring. En stor fördel är att de också i
regel har en stor halmmassa. Tips om odlingsvärda spannmålssorter kan fås från föreningen Allkorn (www.allkorn.se).

under fuktiga höstar. Tork och lagringsfickor
ska naturligtvis alltid vara väl rengjorda. Den
skördade varan måste snabbt tas om hand och
torkas försiktigt ner till lagringsduglig vattenhalt. I de flesta fall måste temperaturen hållas
låg eftersom flera av grödorna är känsliga för
höga temperaturer. Bönor och linser riskerar t
ex att spricka om temperaturen är för hög och
i kummin kan oljorna förstöras (för kummin
gäller max 40 grader torktemp). Torkningsmetoder där en god genomluftning tillses
och volymen som hanteras är relativt liten åt
gången är att föredra t ex planbottentork där
det är möjligt att röra om hela volymen. Det
är lätt att småfröiga och oljehaltiga frön tar
värme så torkningsprocessen måste övervakas
noggrant. (Varning för brandfara!) I vissa fall
är en mer hantverksmässig skördemetod att
föredra t ex för att underlätta torkningen via
hässjning/krakning (torkning i fält, men ej på
marken). Flera av grödorna kan även strängläggas/skårläggas före tröskning för att snabba
på torkningen samt underlätta skörden.

Torkning, lagring och kvalitet
Odling av livsmedelsgrödor ställer mycket
stora krav på hygienisk kvalitet. Det är viktigt
att följa grödorna i fält för att studera svamp
och mögelangrepp och vid behov särhantera
partier i samband med skörd. Quinoa angrips
till exempel lätt av mögel i fröställningarna
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Viltproblem
Fågelskador är ett bekymmer i flera av de
grödor som tas upp i denna skrift. Det gäller
framförallt de småfröiga arterna. De flesta
grödorna är också mycket begärliga för vilt av
olika slag. Det gäller att välja odlingsplats väl
av flera skäl.
Växtskyddspreparat
Då preparatlistorna ständigt uppdateras är
det inte möjligt att ange i denna skrift vilka
växtskyddspreparat som ska användas i vilken
gröda. Generellt kan sägas att det finns/funnits preparat som varit möjliga att använda
(ibland UPMA, off-label) registrerade mot
ogräs och/eller skadegörare i bönor, senap
och kummin. I solros, bovete, quinoa m fl är
det mer tveksamt om det idag går att hitta
godkända preparat.
Marknad och avsättning
Intresset för lokal produktion är stort även om
det för vissa grödor snarare handlar om odling
på ett nationellt plan. I starten får vi tänka oss
odling av dessa grödor i mindre skala och att
bearbeta specifika marknadsaktörer. För vissa
av grödorna krävs även investeringar i specialmaskiner om inte uppköparen har möjlighet
att ta emot varan oskalad. De flesta marknadsaktörer är intresserade av svenskodlade
produkter under förutsättning att kvaliteten
är god och volymen lämplig. Det kan även
vara viktigt att stämma av med köparen om
denne har några särskilda sortpreferenser för
den gröda du planerar att odla. För flera av
de grödor som tas upp i denna skrift finns en
alternativ avsättning som foder. För senap och
kummin är dock foderanvändningen tveksam.
Quinoa för foderändamål till enkelmagade
djur ska helst skalas och bönor till enkelmagade djur bör värmebehandlas. Fredrik
Fogelberg på JTI har tillgång till teknik för att
rosta bönor, tag gärna kontakt med honom.
Bovete till foder behöver skalas eller blandas
med spannmål p g a att en stort intag, främst
hos ljushyade djur, kan leda till problem med
klåda och irritation i huden.
Exempel på marknadskontakter att bearbeta
är: Kung Markatta, Saltå Kvarn, Risenta, Lantmännen, Zeta, Kockens, Santa Maria, Agortus
samt givetvis lokala kvarnar och bagerier.
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Andra potentiella grödor
Under arbetets gång har vi stött på fler grödor
som under vissa odlingsförutsättningar kan
vara intressanta. Exempel på dessa är vallmo,
teff, anis, timjan, nässlor, hasselnötter och
Goji-bär (Bocktörne). Kolvhirs hade vi med i
demoodlingarna men den etablerade sig inte
på någon av odlingsplatserna under 2011.
Hirs är mycket småfröig och våren var torr.
Vipphirs kan vara mer odlingssäker, än kolvhirs, det finns sorter som är härdiga upp till
och med Mälardalen.
Mest intressant
Slutsatserna som kan dras av detta projektarbete kring alternativa livsmedelsgrödor är
att kummin och bovete är mycket intressanta
grödor för svenskt lantbruk och kan hanteras med den maskinpark som finns på de
flesta gårdar idag. Dessa två grödor har även
potential att odlas långt norrut i landet. På
lättare jordar med möjlighet till radhackning
från Mälardalen och söderut är det troligt att
Kidneybönor och andra sorters bönor kan odlas med framgång. Senap, hampfrö och solros
är också mycket intressant där kontrollen av
rapsbaggar och fåglar kan lösas. För den som
är intresserad av att bearbeta marknadskanaler eller jobba med egen avsättning finns stora
möjligheter att hitta nya grödfavoriter och
potentiella inkomstkällor!

Författarens tack
Stort tack till alla, odlare, forskare och entusiaster som bidragit med kunskap och erfarenheter
till detta projekt!
Varmt lycka till med Dina Odlingar!
Erika Adolfsson, växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet/HS Konsult AB

Sojabönor, brasilianska svarta bönor samt kidneybönor
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