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Inledning 

Det finns ett ökat intresse för att odla grönsaker i tunnlar. Motiven är främst att man vill minska 

effekten av dåligt väder och förlänga odlingssäsongen. Att odla i odlingstunnel innebär i princip att 
odla på friland fast under tak där tunneln erbjuder skydd mot vind, vatten och stark sol. 

Odling i tunnel ger flera viktiga fördelar för odlaren. En odlingstunnel är en relativt billig investering 
som ger höjd odlingssäkerhet med ökade skördar. Detta ger i sin tur mer grönsaker på den svenska 

marknaden samt större och mer säkra inkomster för odlaren. En odlingstunnel förlänger också 
odlingssäsongen till perioder under vår och höst när man annars inte kan odla på friland. Tunnelodling 

medför att odlaren kan producera tidigare primörer, odla mer värmekrävande växter samt odla och 
sälja färska grönsaker sent in på hösten. Tunnelodlade produkter får dessutom ofta en bättre kvalitét.  

Det finns olika modeller och olika märken på odlingstunnlar. Priset varierar och beror på vilken modell 
man väjer, hur stort man bygger och vilken längd man har 

på tunnlarna. Generellt kan man säga att det är dyrare att 

bygga en lång tunnel istället för att bygga flera på bredden 
eftersom tunnlarna då delar ben. En ensam tunnel är också 

känsligare för vind. Ett bra riktmärke är att bygga minst 
1000 kvm, priset ligger då på 50-60 kr/kvm för materialet. 

Det ger ett pris på 500 000 - 600 000 kr/ha. Standardhöjd 

är 3,5 m i nockhöjd men det går att få den höjd man 
önskar.   

Det finns olika typer av tunnlar. De låga tunnlarna (ca 50 

cm hög och ca 80 cm bred) som finns på marknaden 

täcker endast en mindre yta, oftast en rad. 

Tunnlar 

Det vanligaste är att tunneln står på samma plats från år 

till år. Vi tänker då på de mest förkommande tunnlarna i 

Sverige som är höga och ofta är flera stycken som är 
sammankopplade. En del odlare använder även 

bågväxthus. Ett bågväxthus är en enklare typ av växthus 
med väggar och tak av plastfolie men med en mer robust 

bågkonstruktion än en odlingstunnel. Bågväxthuset är 

stationärt och det finns alltid gavlar och dörrar på dessa. 
 

Det finns företag som experimenterar med flyttbara tunnlar där tunneln står på en skena och kan 
flyttas mellan två positioner. Detta gör det möjligt att starta en tidig kultur i tunneln, för att sedan 

flytta tunneln över en känslig gröda som behöver skydd även på sommaren. Det går också att göra 

omvänt på hösten då en gröda etableras utan tunnel och sedan flyttas tunneln över grödan när det 
blir kallare ute. 

 

Caterpillartunnlar 
En tredje typ av tunnlar är de mer mobila tunnlarna som kan flyttas enklare. I bl.a. USA finns en 
enklare typ av odlingstunnlar som kallas för Caterpillar tunnel. Dessa tunnlar är ofta låga, inte högre 

än normal ståhöjd. Tunnelkonstruktionen påminner om en larv (engelska ordet för larv är caterpillar). 
Tunneln har segmenterade sektioner. I de båda ändarna av odlingstunneln binds tunnelplasten ihop 

med rep och förankras med en påle, så att de båda ändarna blir konformade. Takplasten vilar på de 

bågformade rören och binds fast med rep/band. Tunnelns tak går relativt enkelt att ta upp längs 
sidorna för att ventilera. De höga tunnlarna har till skillnad från Caterpillartunnlar riktiga ändväggar 

ofta utrustade med någon form av port eller dörr. Caterpillartunneln är enklare att sätta upp en vanlig 
hög tunnel. Den är dessutom billigare än de höga tunnlarna. Caterpillartunneln betraktas oftast som 

en mer tillfällig lösning för odling än de höga tunnlarna. Tunnlarna sätts upp relativt enkelt och kan på 

Odlarkommentar 

Jag förstår inte varför inte fler odlar 

i tunnel! Kunderna förväntar sig att 

närodlade produkter ska finnas under 

en lång säsong och detta är odlarens 

sätt att gå dem till mötes! Vi har 

själva material till 10 000 kvm 

odlingstunnel som ska sättas upp på 

sikt! 

Odlarkommentar 

Man kan räkna med att temperaturen 

blir 3-5 grader varmare i tunneln. Det 

behövs ingen tillskottsbelysning från 

och med 1 mars tom 1 november. 



samma sätt tas ner om man vill byta odlingsplats. Denna 

typ av tunnlar passar extra bra om man arrenderar mark 
och inte vill göra stora fasta inventeringar. Tunnlarnas enkla 

konstruktion klarar normalt inte av tyngden från snö. För att 
minska slitage på plasten och undvika för hög belastning 

från snö tas antingen plasten av under vintern eller rullas 

upp till toppen av taket.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera företag utomlands marknadsför färdiga kit med caterpillartunnlar. Dessa fyra bilder 

kommer från företaget Tunnel Vision Hoops, ett amerikanskt företag som säljer 

växthustunnlar. Enlig tillverkarna kan tunnels monteras av två personer på ett par 

timmar. Tunneln är ca 30 x 5 m.  

Odlarkommentar 

Det är inte svårt att sätta upp en 

tunnel. Man kan dessutom själv bocka 

rören till bågarna. Det allra 

viktigaste är att se till så att de 

blir väl förankrade och sitter 

ordentligt fast i marken! 



 
 

  

Bågväxthus/tunnelväxthus 

Kallas Hoop houses på engelska. 

Dessa är dyrare än en odlingstunnel 

eller caterpillartunnel men billigare 

och enklare i konstruktionen än ett 

växthus. De finns också mindre 

möjlighet att reglera klimatet än i ett 

växthus. Konstruktionen med täckta 

gavlar och dörr gör att det lämpar sig 

bra för säsongsförlängning. 

 

 

Höga tunnlar 

Normalhöjd är 3,5 m i nock. Höjden 

gör att det går att köra med en 

mindre traktor i tunnel. 

Benkonstruktionen mellan tunnlarna 

delas av två tunnlar. Det blir därför 

billigare per kvm att bygga fler än en 

tunnel. Tunnlarna blir också stabilare 

när flera länkas samman. Gavlarna 

kan hållas öppna eller täckas med 

plast. Det går även att bygga 

konstruktioner för dörr eller port men 

det blir då dyrare. 

Foto: Stina Månsson 

Caterpillar-tunnel 

En typ av tunnel som är lägre och 

enklare att montera än de höga 

tunnlarna. Lämpar sig väl i den mer 

flexibla odlingen eftersom den kan 

flyttas ganska enkelt. Det kan vara 

svårt att hitta en bra konstruktion för 

att fästa plasten i ändarna, så att det 

går att ta sig in i tunneln relativt 

enkelt för att rensa, skörda och 

plantera.  

Foto: tunnelvisionhoops.com 

Foto: tunnelvisionhoops.com 



Låga tunnlar 
De låga tunnlarna är billigare att köpa jämfört med de höga tunnlarna, men skörden blir ofta lägre. De 
låga tunnlarna täcker oftast endast en odlingsrad. Grödans utveckling påskyndas i de låga tunnlarna 

av förhöjd temperatur, något lägre risk för frostskador och minskad risk för vindskador. De låga 
tunnlarna har dock flera begränsningar. På grund av det begränsade utrymmet i tunnlarna, så måste 

de tas bort efter en kort tid, annars hindras grödan från att fritt utveckla sig. Det begränsade 

utrymmet i tunnlarna försvårar jordbearbetning, ogräsrensning, besprutning och skördearbetet. 
Extremt varma vårar kan dessutom resultera i mycket höga temperaturer i tunneln som stressar 

grödan. De låga tunnlarna har en begränsad hållbarhet. Exempel på grödor som är lämpliga att odla i 
låga tunnlar är gurka, meloner, squash etc. 

 
Låg tunnel. Kan enkelt byggas av elrör och plast eller fiberväv. Täcker ofta bara en rad och värms snabbt upp på 
våren. Foto: Marie Hanson 

Placering av tunnlar 
Det är viktigt att sondera vindförhållandena på den tänkta platsen för odlingstunneln innan man 

bestämmer sig för var den skall placeras. Plasttunnlar är inte gjorda för att klara av kraftiga vindar.  

Undersökning visar att på våra nordliga breddgrader så belyses växterna bäst om raderna i tunnlarna 
är orienterade i nord-sydlig riktning. Finns det problem med att mycket vatten rinner mellan tunnlarna 

kan en dränering placeras mellan tunnlarna. Det optimala är om tunnlarna kan placeras i lite sluttning 
så vattnet kan rinna bort i en ränna. Placering med lite sluttning ger också en självventilation i 

tunneln.  

  

Arbetseffektivitet 
I de höga tunnlarna är det lättare att utföra olika arbetsuppgifter genom att tunneln ger skydd mot 
ogynnsamt klimat. Den förlängda odlingssäsongen ökar möjligheten att ge personal en längre tids 

anställning. Det krävs dock mer personal för att uppnå maximal produktion t.ex. för att ventilera 
tunneln kan tunnelsidorna behövas tas upp och sänkas flera gånger per dag.  

 
På de flesta odlingstunnlarna tas plasten av eller rullas upp på vintern. Dels för att enklare 

konstruktioner inte klarar av trycket från snö och dels för att spara plasten från slitage. Plasten rullas 

antingen upp manuellt (vilket är ganska arbetskrävande) eller med hjälp av små motorer som kopplas 
på. Motorerna kopplas till på gaveln. Längst ner på takplasten placeras ett längsgående rör som fästs 

med clips. Motorn rullar sedan röret med plasten upp till nocken där ena röret läggs över det andra för 
att inte få vattenfickor och sedan fästs med ett rep. Det är ett enkelt system och även nybörjare kan 

göra det själva. På våren kör man motorerna åt andra hållet. Har man inte en motor utan gör det 

manuellt krävs det att det är helt vindstilla när plasten ska av och på. Oavsett antal tunnlar så krävs 
bara två motorer men det krävs 2 rör per tunnel. Det krävs också elanslutning alternativt kan två 

bilbatterier användas.  



Kommentarer från odlare som deltog i intervjustudien om för och nackdelar med 
att odla i tunnel. 

Om Kulturer som 

odlas i tunneln 

Såtid Fördelar med 

tunnelodling 

Nackdelar med 

tunnelodling 
Totalt 9 stycken 
odlingstunnlar 

Tidiga omgångar av 
sallat, spenat och 
ruccola. Sedan odling av 
kryddor, blommor, bönor 
och majs i tunneln under 
odlingssäsongen. 
Jordgubbar. 

Odling under vår 
- höst 

Förlänger 
odlingssäsongen med två 
veckor. Skydd mot frost i 
bönor och majs och mot 
regn i blommorna. Mindre 
jobb än med fiberväv på 
friland. 

Svårt att lägga på 
plasten på våren. Det 
måste vara totalt 
vindstilla, så ibland blir 
det försenat. 

Totalt i nuläget 
3190 kvm, men 
ska sätta upp 
sammanlagt 
10 000 kvm 
tunnlar 

Väldigt många kulturer 
av grönsaker, bär och 
blommor. Provar allt för 
att förlänga säsongen. 

1 mars till och 
med 1 november 

Säsongsförlängning. Man 
kan på ett enkelt sätt 
skapa ett klimat som man 
inte får annars. Relativt 
billigt att köpa en tunnel. 

Svårt att få bort fukten i 
tunnlarna, framför allt 
sent på säsongen. Och 
fukt är ju gynnsamt för 
svamp. 

Tunnel 400 kvm 
som komplement 
till småskalig 
grönsaksodling på 
friland 

Hallon, squash, grönkål, 
bönor, kålrabbi, dill, 
paprika, ärtor och 
pumpa 

I omgångar från 
maj-slutet på juli 

Tidigare skörd och 
jämnare. Bättre kontroll 
och översikt. Man behöver 
inte rensa lika mycket 
ogräs som på friland 

Känsligt för ohyra 

Totalt 240 kvm 
fördelat på tre 
tunnlar. Tunnlarna 
har gavlar. 

Bladgrönsaker, morot, 
rädisa, majrova, bönor, 
gurka och tomat m.m 

Februari till 
augusti 

När man odlar sent på 
säsongen så är det inte 
lika mycket skadeinsekter. 
Ogräset växer 
långsammare och 
kulturerna kan stå 
skördeklara mycket längre 
utan att växa ifrån oss. 
Säsongsförlängning med 
tunnel för grödorna kan 
stå skördefärdiga länge.  

I blad- och vinterskörd 
måste man jobba 
mycket med att vädra 
pga av fukten som är ett 
större problem än kylan. 
 

Storlek: 250 kvm 
fördelat på 3 
tunnlar. 
Konstruktionen har 
täckta gavlar med 
dörr och står uppe 
året runt. Fasta 
bäddar.  

Morot, sådd lök, spenat, 
mangold, jättebladsallat, 
sallat, pak choi, 
vintersallat, 
vinterportlack, 
timjan, basilika, rödbeta 
och minimangold m.m. 

När värsta 
frosten är över. 
Utetemperaturen 
får inte gå under 
minus 4 grader 

 Måste ha stenkoll på 
väder och vind! 

1700 kvm fördelat 
på 3 höga tunnlar 
med öppna gavlar. 

Har sått morot och 
rödbeta men inte lyckats 
få fram dem tidigare än 
på friland.  
Squash och gurka är bra. 
Ska testa bönor bl.a 
sojabönor 

 När vi lyckas kommer det 
ge oss ett bra tillskott. 

Svårt och 
arbetskrävande att få på 
plasten. Det lägger sig 
regnvatten mellan 
tunnlarna. Känsliga för 
vind. 

Har tidigare odlat i 
låga tunnlar, ca 50 
cm höga. 

Sparris Perenn kultur Kan ge ca 2-3 v tidigare 
skörd i tunnel. 

Har man ett blåsigt läge 
är det arbetskrävande 
att lägga på och ta av 
plasten. 

Ca 2,5 m hög 
tunnel  

Färskpotatis 1 mars sätts 
potatisen men 
kan sättas 
tidigare om det 
inte är tjäle.  

För att få värme så tidigt 
som möjligt. 

Reglerna för friland 
säger att gödsel inte få 
läggas på före 1 mars. 
Det begränsar. Här 
behöver reglerna 
ändras. Andra regler 
borde gällas vid 
tunnelodling, eftersom 
det inte regnar där. 

En hög tunnel på 
230 kvm 

Sparris Perenn kultur Minskar ogräset eftersom 
det inte regnar. Ger 
tidigare skörd med ca 2 v. 
skyddar från vårfrosten.  

Inga som vi upplevt 
egentligen. Kostar att 
köpa in men det är det 
värt eftersom vi kan få 
ut det merpriset från 
våra kunder. 



Klimat  

Klimatet i tunneln styrs av klimatet utanför och tunnelns storlek. Genom att bevattna och ventilera så 

kan man påverka klimatet i tunneln men till en viss gräns. Jämfört med ett växthus så är 

möjligheterna att reglera klimatet små. Ett problem är att det ofta blir för varmt i tunneln mitt i 
sommaren. På våren och hösten blir det lätt för fuktigt i tunneln och det krävs att tunnel ventileras på 
dagen för att undvika svampsjukdomar.  

En tunnel med stor luftvolym ger en långsammare uppvärmning på morgonen och ett svalare klimat 

på dagen jämfört med en tunnel med mindre luftvolym som värms upp fort på morgonen. Ju större 
luftvolym desto jämnare temperatur. 

 
Tunnlar skyddar växande gröda från olika typer av väder som torka, kraftigt regn, hagel, vind och 

ogynnsamma temperaturer. Dagtid blir det oftast betydligt varmare i tunnlar jämfört med 

utetemperaturen, men under natten så är det endast några få grader varmare. Under vissa 
förhållanden kan det faktiskt 

t.o.m bli något kallare i 
tunnlarna. De större och 

längre tunnlarna behåller 
dock värmen under en längre 

tid på natten och ger därmed 

ett jämnare växtklimat. För 
att skydda odlingen mot 

lättare frost kan man 
använda sig av olika typer av 

värmekällor, marktäckning 

etc. 

 
 

En frostvakt är placerad i 
tunneln för att undvika att 

bladgrönsakerna fryser. 
2 november 2017  

Foto: Jonas Ringqvist 

Odlarkommentar 

Jag sår direkt på bädden och börjar 

odla på våren när värsta frosten är 

över, utetemperaturen får inte gå 

under -4 oC. Om temperaturen går 

under 0 oC ute måste fiberväv läggas 

över sådden inne i tunneln. 

Odlarkommentar 

Vattna upp jordbädden på 

förmiddagen kalla dagar – växterna 

hinner då torka upp men jorden kan 

hålla kvar mer värme i jorden under 

natten. Blir det minus 10 oC eller 

kallare - vattna inte alls. Då krävs 

det en så torr jord som möjligt plus 

två fiberdukar.  

Örtodling i 
tunnelväxthus. kryddor 
och bladgrönt bredsås i 

bäddar. 

Foto: Marie Hanson 



Ventilation 
De höga tunnlarna har ingen automatiserad ventilation. Ventilationen sker vanligast genom att 
manuellt rulla upp och ner tunnlarnas sidor. För de flesta grödor finns det ett litet behov av ventilation 

tidigt på året och lägre fram på säsongen ökar behovet. Det är viktigt att luftfuktigheten i tunneln inte 
blir alltför hög. Luftfuktigheten bör hållas under 85 % för att förebygga angrepp av flera sjukdomar. 

De höga tunnlarna har heller inte något fast värmeförsörjningsystem. En del odlare använder sig av 

portabel uppvärmning för att skydda sig mot oväntade låga temperaturer under främst vår och höst. 
En frostvakt kan vara ett bra hjälpmedel, det finns också trådlösa temperaturmätare som kan placeras 

i tunneln. Information om temperatur och fuktighet fås sedan i mobilen via en app. Det går också att 
ställa in temperaturgränser så att mobilen larmar om det blir för kallt eller varmt i tunneln. 

 

För att klara extrem värme och sol, kan plasten på sommaren bytas mot skuggväv. Detta praktiseras 
redan i Syd- och Mellaneuropa. När odlingstunnlarna ventileras ökar risken för insektsangrepp. För att 

minska denna risk kan olika typer av insektnät användas.  
 

Droppbevattning och marktäckning 
Droppbevattning används ofta i tunnlar för 

att försörja grödan med vatten och 
växtnäring. Droppbevattning ökar 

möjligheterna till att styra växtnäringen till 
grödans behov. Bevattnas hela ytan i tunnel, 

leder det till ett stort 

ogräsbekämpningsbehov som en effekt av 
det mycket gynnsamma klimatet. 

Droppbevattning leder dock till en torr miljö 
på obevattnad mark och därmed minskad 

ogrästillväxt. Det är inte ovanligt att 

droppbevattning kombineras med olika typer 
av marktäckning t.ex. plast eller geotextiler. 

Marktäckningen hindrar ogräsets utveckling 
och tillväxt etc. Svart markplast är effektivare 

mot ogräs än genomskinlig plast. 
Marktäckningen värmer dessutom upp 

jorden. En del odlare lägger ut plasten före 

planteringen för att snabba på 
uppvärmningen av jorden. Det är också 

möjligt att täcka jorden i tunneln under 
vintern för att kunna bearbeta jorden så tidigt som möjligt på våren. Det bör dock observeras att det 

finns regler för vilka datum gödsel får spridas. I enskilda fall kan kommunen medge undantag från 

bestämmelserna om spridning av gödselmedel. Regler för spridning av gödselmedel finns att läsa på 
jordbruksverkets hemsida. 

 
 
 

Efter att bäddar har formats placeras droppbevattningen ut 
varje år. Foto: Stina Månsson 

Odlarkommentar 

Tack vare droppbevattning får vi 

mindre problem med klimatet i 

tunneln.  

Det minskar också problemet med 

ogräs, eftersom vattnet kommer 

till grödan. Men ibland behöver 

jorden blötas för att näringen ska 

kunna omsättas. 



Växtskydd 

Vid tunnelodling är risken för olika typer av sjukdomar 
generellt lägre än på friland. Det finns dock en ökad risk för 

insektsangrepp p.g.a. av den gynnsamma miljön. Risken för 
olika patogener ökar om grödan växer alltför tätt. Den 

främsta anledningen till detta är försämrad ventilation. 

Problemen är större i de långt liggande kulturerna jämfört 
med de grödor som har en kortare kulturtid. Om grödans 

blad kan hållas torra t.ex. genom droppbevattning minskar 
risken för olika typer av bladsjukdomar, t.ex. Septoria och 

torrfläcksjuka (Alternaria solani) på tomater. 

 
Vid odling i tunnel kan det bli problem med korta 

växtföljder, vilket bl.a. kan leda till problem med jordburna 
sjukdomar. Ett sätt att hantera problemen är att flytta 

tunnlarna till ny odlingsmark vid odling med sådana 

odlingstunnlar som kan flyttas på räls. I en del franska 
odlingar görs detta flera gånger per säsong. För minska 

risken för jordburna sjukdomar planterar en del odlare 
ympade tomater. I bärodling löses problem med jordburna 

sjukdomar genom att odla i olika typer av substrat. Detta 
odlingssystem leder ofta till betydligt högre avkastning per 

m².  

 
Det är få växtskyddsmedel som är godkända för användning 

i tunnlar. De medel som är godkända för bekämpning i fält 
har inte alltid riskbedömts för användning i tunnel. Alla 

växtskyddsmedel som får användas i tunnelodling måste 

vara riskbedömda och godkända för tunnelodling. Att de är 
godkända för växthus eller fält räcker inte. 

Vad kan odlas i tunnlar? 

Internationellt så odlas det en hel del olika typer av grönsaker i tunnlar. Tunnlar används ofta för 

odling av t.ex. tomater, paprika, gurka, sallat och squash (zucchini). Andra grödor som odlas är 
spenat, mangold, olika typer av kålväxter som broccoli, huvudkål, salladskål, blomkål, grönkål, 

kålrabbi, sellerikål (pak choi), men även bönor, okra, kepalök, purjolök, vitlök, och olika kryddväxter. 
På Irland sås morötter i tunnlar i mitten av mars. Skörden av knippemorötterna startar i början av 

juni.    

 
Försök i England med isbergssallat och blomkål i en tunnel visade att en 4°C temperaturhöjning gav 

tidigare skörd av isbergssallat, medan blomkål fick betydligt senare skörd med 30 dagar genom 
fördröjd blombildning. Tunnelodlad spenat till industri kunde odlas i flera omgångar, vilket gav en 

ökad skörd. Här bör man vara observant på att spenaten snabbare kan gå i blom. 
 

I svensk odling används tunnlar idag främst för odling av bär. Exempelvis hallon är mycket känsliga 
för regn och odlingen lämpar sig därför väl i tunnel. I Storbritannien odlas merparten av jordgubbar i 

tunnel eftersom handeln kräver leverans av färska jordgubbar varje dag oavsett om det regnar eller 
inte.  På senare år har också grönsaksodlingen börjat flytta in i tunnlar. I Sverige finns exempel på 

företag som odlar grönsaker i tunnel som ett komplement till sin frilandsodling. Det finns ett företag 
utanför Båstad som odlar färskpotatis i tunnel för att få en så tidig skörd som möjligt.  

Det finns också odlare i Sverige som provat att odla sparris i tunnlar. Flera av odlarna menar att 

tunnelodling är arbetsamt och att lönsamheten är tveksam. Vidare upplever man att skördearbetet 
försvåras vid tunnelodling eftersom det ogräs som drivs fram under tunneln försvårar skördearbetet. 

Gaveln på tunneln kan med fördel täckas 
med olika typer av nät. Antingen en bit upp 
mot rådjur eller hela vägen upp mot 
insekter och fåglar. Foto: Marie Hanson 



Eftersom det oftast kostar mer att odla grödor i tunnel jämfört med på friland, måste odlarna 

noggrant överväga vilka grödor eller kombinationer av grödor som ger det största ekonomiska 
utbytet. Det är inte alla grödor som är ekonomiskt lönsamma att odla i tunnlar.  

De ökade investeringskostnaderna och de ökade kostnaderna för skötsel måste bäras upp av högre 
skörd eller möjlighet att ta ut högre priser för produkten. 

Förlängd odlings- och skördesäsong 
Tunnlar erbjuder möjligheten att förlänga odlingssäsongen. Flera av odlarna som deltog i en 

intervjustudie svarade att de köpte tunnlarna bland annat för att förlänga och tidigarelägga säsongen. 
Anledningar till att förlänga odlingssäsongen är att man fördelar arbete och intäkter mer över året och 

att man möter efterfrågan på grönsaker några flera månader om året. För att lyckas med en förlängd 
säsong krävs erfarenhet. Viktigt för att lyckas är: 

• En noggrann och genomtänkt planering som talar om när och vad som ska sås eller planteras 

ut. 

• Att man vågar tänka nytt, testa nya sorter och gå utanför den traditionella säsongen och dess 
så- och skördetider. 

• Att man väljer andra kulturer och sorter som tål kyla. 

• Att man vågar prova sig fram och så sent respektive tidigt på säsongen. 

• Att våga låta växter stå kvar över vintern. 

• Hålla koll på temperaturen och fuktigheten och att täcka med fiberväv om det behövs. 

Temperaturmätningar 

Figurerna visar utomhustemperatur resp. temperatur under fiberduk i ett tunnelväxthus för lägsta och 

högsta dygnsteperatur under två olika perioder. Mätningarna har gjorts av en odlare vintern 2014/15. 
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Figur 2. Utomhustemperatur resp. temperatur under fiberduk i ett tunnelväxthus för lägsta (T.v) och högsta 

dygnsteperatur (T.h) 31 jan – 9 feb 2015. 
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Figur 1. Utomhustemperatur resp. temperatur under fiberduk i ett tunnelväxthus för lägsta (T.h) och högsta 

dygnsteperatur (T.v) 26 nov – 2 dec 2014. 



Kulturer 

Det går att odla en mängd olika grönsakskulturer i tunnel. 

Om det är ekonomisk försvarbart eller inte beror på 

företaget och dess kunder. Kulturerna och exemplen på 

sorter som presenteras nedan är resultatet från intervjuer 

med odlare som provat att odla grönsaker i tunnel. 

Exempelsorterna är sorter som odlarna tyckt varit bra. 

Datum för sådd och skörd är från odlare i Västra Götaland 

och Bohuslän. Datumen beror självklart på var i landet 

odlingen finns, hur klimatet är det specifika odlingsåret 

och hur företaget jobbar med att skydda grödorna. Under 

den kallaste perioden odlas grönsakerna i låga 

fibervävstunnlar inne i tunneln. Försådd inomhus innebär 

att plantor dras upp i ett uppvärmt utrymme under den period det är för kallt utomhus eller i tunneln. 

Kulturer för sen höst- och vinterskörd i tunnel. 
Kultur Sort, 

exempel 

Försådd 

inomhus 

Utplantering Direktsådd Första 

skörd 

Sista skörd 

Huvudsallat 

 

Bobal 24-jul 25-aug  20-okt 16-nov 

Kommentar: Även senare sådd hade fungerat bra. 

Koriander 

 

Calypso   21-aug 15-okt 02-nov 

Kommentar: För tidig sådd. 

Pak Choi 

 

Paket 24-jul 12-aug  01-okt 31-okt 

Kommentar: Liksom flera andra asiatiska bladgrönsaker i kålsläktet passar Pak 
Choi för att förlänga skördesäsongen. 

Sallat 

 

Pirat, 

Bobal, 
Telex 

Ej not. 12-aug  15-sep 20-okt 

Kommentar: Alldeles för tidig sådd. 

   21-aug 01-nov övervintrar 

Odlarkommentar 

Det är viktigt att läras sig att göra en 

avvägning mellan kyla och fukt. Det är 

viktigt att lufta när luftfuktigheten blir 

för hög. Odlar man i små fibervävstunnlar 

inne i en större tunnel och temperaturen går 

under +5o i tunneln bör man vara försiktig 

med att lyfta av väven på de små 

tunnlarna. Varje odlare behöver själv testa 

sig fram. 



Vinterportulak  Kommentar: Mycket köldtålig och högavkastande grönsak. Tål att frysa rejält 

och sedan tina. Kan till och med skördas ”fryst”. Stor skörd hela vintern. Sådd 
från slutet av augusti och under september. Tillväxt länge på senhösten och 

startar igen först av alla. 
Kan skäras ner och kan komma igen 3-4 gånger under en vintersäsong. 

Dekorativa blommar på våren eller när den får växa för länge. 

 
 

 

Kultur Sort, 
exempel 

Försådd 
inomhus 

Utplantering Direktsådd Första 
skörd 

Sista skörd 

Persilja 

 

Grüne 

Perle 

05-jul 12-aug  15-okt övervintrar 

Kommentar: Härdig och med omsorg kan den klara att ge skörd hela vintern. 

Övervintrar och ger en bra skörd på senvintern och tidig vår innan den går i 
blom. Utplantering av plantor i växthuset i slutet av augusti för vinterskörd och 

övervintring. Välj en härdig sort! 
Gûne Perle blev lite väl frodig vid utplantering under första halvan av augusti. 

Vintersallat 

 

Vit   21-aug 01-nov t.o.m mars 

Kommentar: Maché är mycket köldtålig och klarar att frysa och tina. Kan 

skördas hela vintern. Så från slutet av augusti direkt eller sätt ut plantor. 
Så gärna i en lite upphöjd fåra. Kan annars bli problem med mögel under 

rosetten. Endast en skörd. Hela rosetten skördas. Fint i kombination med 
vinterportulak. 

 

Spenat/Mangold 

 

Kommentar: Direktsås i aug-sep och skördas under hösten. Kan ge skörd länge 

på hösten och dessutom övervintra för en tidig skörd på senvintern och tidig 
vår. Spenaten utvecklar en helt annan sötma på vintern. 

Välj en härdig sort. 

Broccoli och Blomkål 

 

Green 

Magic 

Augusti September  Slutet 

april- 
början på 

maj 

 

Kommentar: Ska vara en sort som sätter sidoskott. Efter utplantering växer 

sorten till sig och övervintrar. På våren skördas huvudknoppen och sidoskott. 
När sidoskotten blir för små skärs plantorna tillbaka så att ca 1/3 av plantan 

blir kvar. Gör denna föryngring 3 gånger under sommarhalvåret och ge extra 
näring. Då sätter plantorna ny fart och ger nya blomknoppar. 

Kommentar blomkål: Det finns sorter i Frankrike och Italien som övervintrar så 
som höstraps gör. Så dessa på hösten, skapa klimat så att de överlever och få 

tidig skörd på våren. 

Purjolök 

 

Rami Juni Slutet juli – 

början av aug 

  Före juni 

månad året 
efter 

Kommentar: ska vara en tidig sort. Vinterpurjo gick i blom direkt. 

Inget extra skydd förutom tunneln under vintern.  

Plantorna tål ca 10 minusgrader, de slokar lite men tar sig igen. Skörden måste 
ske före juni, sedan går plantorna i blom. 

 

 
Odlarkommentar: Det största hotet mot skörd under senhöst och vinter är fukt och mögel. Det är 

därför viktigt att sluta vattna i tid på hösten. Efter oktober är vattenbehovet nästan obefintligt. 

Dessutom kan det vara klokt att vädra växthus och täcka av fiberduken även under vintern under soliga 

dagar när temperaturen i tunneln blir några plusgrader. 



Kulturer för tidig vår- och sensommarskörd i tunnel 

Kultur Sort, 
exempel 

Försådd 
inomhus 

Utplantering Direktsådd Första skörd Sista 
skörd 

Ex 1. Brytbönor 

 

Ex 1. 

Maxi 

Ex 1.   

03-apr 

Ex 1. 

24-apr 

 Ex 1.  

10-jun 

Ex 1.     

15-jul 

Kommentar:  

Exempel 2. Från maj till slutet på juli sker sådd i omgångar var 14-21 dag.  
Direktsådd eller utplantering av plantor har inte gjort någon skillnad. Däremot är det 

mycket stor skillnad på att odla i tunnel jämfört med på friland. 

Morötter 

 

Ex 1. 

Tidig sort 

 
Ex 2. 

Mokum 

  Ex 1. 

Slutet av 

februari 
Ex 2. 

21-mar 

Ex 1. 

Slutet av maj 

 
Ex 2. 10-jun 

 

 

 
Ex 2.  

30-jun 

Kommentar: Ex 1. Blötlägg frön över en natt i slutet av februari. Låt dem förgro i en 
påse under 1-2 dygn. Så ut fröerna i en blandning med sand för att få jämnare 

uppkomst. Vattna ordentligt direkt efter sådd och sedan efter behov. Om 

temperaturen går ner till -7 grader läggs en fiberduk över sådden. Morötter tål dock 
lite frost på bladen och det kommer nya blad hela tiden om de äldre tar stryk. 

Morötterna är färdiga i slutet av maj. 5000 morotsfrön kan räcka till 4 kvm intensiv 
odlingsyta. 

Lök 

 

Forum   21-mar 01-maj 31-maj 

Kommentar: Sättlök kan sättas så fort den kan levereras, ca i vecka 10. Små 

”salladslökar” kan då skördas under maj månad. Planteras ut som sättlök. 

 

Majrova 

 

White Ball 26-feb 03-apr  14-maj 25-maj 

Kommentar: Majorvan sås i pluggbrätten och planteras ut 4 veckor efter sådd. 

Plantering brukar kunna ske i mitten av mars och en första skörd kan då vara möjlig 
i början av maj. 

Rödbeta 
 

Betty 24-feb 03-apr  31-maj 30-jun 

Kommentar: Rödbetorna sås i pluggbrätten (en per plugg) och planteras 4 veckor 

efter sådd från mitten av mars. Den första skörden kan då ske i slutet av maj. 
Vitkål 

 

Constable 24-feb 28-mar  21-maj 08-jun 

Kommentar: Vitkålen sås i plugg och planteras 4-5 veckor efter sådd. 

Spetskål 
 
 

Caraflex 24-feb 28-mar  11-jun 15-jun 

Kommentar: Vitkålen sås i plugg och planteras 4-5 veckor efter sådd. 
Huvudstorleken brukar vara 600-800 gram. 

Huvudsallat Pirat 28-feb 03-apr  01-maj 20-maj 

Pirat 14-mar 16-apr  21-maj 05-jun 



 

Kommentar: Sallad kan sås regelbundet för utplantering från mitten av mars och 

skördas då till frilandssalladen kommer igång. 

Timjan  Kommentar: Direktsås i början på mars och sedan i omgångar hela säsongen. Sista 
skörd i början på november. Kulturtid: 6-8 v beroende på när den sås. Skördas för 

hand. Sköljs direkt i ca 15 graders vatten. Kyls under högst ett dygn i 8-10 grader, 
före leverans. 

Småblad 
Röd mangold 

Kommentar: Direktsås i början på mars och sedan i omgångar hela säsongen. Sista 

skörd i början på november. Kulturtid på våren: 4-5 v. Kulturtid på sommaren: 3 v. 

Skördas för hand. Sköljs direkt i ca 15 graders vatten. Kyls under högst ett dygn i 8-
10 grader, före leverans. 

Basilika 

 

Kommentar: Direktsås i början på mars och sedan i omgångar hela säsongen. Sista 
skörd i början på november. Kulturtid: 4-8 v beroende på när den sås. Skördas för 

hand. Sköljs direkt i ca 15 graders vatten. Kyls under högst ett dygn i 8-10 grader, 

före leverans. 
 

 

 

 

 

 

 

Grödor som kan sås/planteras i flyttbar tunneln. 

I maj flyttas tunneln och grödorna täcks istället av fiberduk om så behövs 

Kultur Sort, 

exempel 

Försådd 

inomhus 

Utplantering Direktsådd Första 

skörd 

Sista 

skörd 

Rödbeta 

 

Betty 07-mar 10-apr  10-jun 7-jul 

Kommentar: Skörd maj/jun 

Lök 

 

Forum   10-apr 07-jun 15-jun 

Kommentar: Planteras ut som sättlök 

 

Odlarkommentar: möjligheten att tidigarelägga säsongen på våren är intressant för kommersiell odling. 

Normalt kan vi, i Tidaholm, komma igång i mitten på mars med utplantering och sådd i tunnelväxthuset. Vi 

planterar ut det mesta på våren, men morot direktsår vi och vi sätter sättlök.  Allt vi odlar för vinterskörd 

tål flera minusgrader. Frosten brukar inte vara ett problem för överlevnaden men det sätter självklart ned 

tillväxten. Omväxlande frost- och töväder är värre. I Tidaholm startar tillväxten ungefär då dagarna blir 

längre än 10 timmar. Det ger tillräckligt med ljus för att höja temperaturen rejält och det verkar vara den 

dagslängd som triggar växterna till att påbörja sin tillväxt.  



 

 

 

 

Kulturer för sommarodling i tunnel. 

Flera odlare vittnar om att bönor är en mycket bra kultur att ha i tunnel. Också tidig 
färskpotatis går att driva fram men det krävs att odlaren får ut ett högt pris. Marknaden för 
det finns men är inte så stor.  

Kultur Kommentar 

Bönor 

 

Bästa grödan är vaxbönor vid tunnelodling, enligt en intervjuad odlare! Ger 

skörd 2 veckor tidigare än vid odling ute på friland och plantorna håller 2 
veckor längre på hösten. Skörden kan bli 3 gånger så stor i tunneln. Sort som 

varit bra: Lomami – buskbrytböna och Ferrari – brytböna    

Dill 

 

Dill både gror snabbare och blir mycket kraftigare i tunnel än på friland. 

Dillen blev färdig 2 veckor tidigare än ute på friland. 

Färskpotatis 

 

Färskpotatisen blev färdig ca 2 veckor före odling på friland. Sättning av 

förgrodd potatis den 5 maj. På grund av droppbevattning fick man mindre 

ogräs i tunneln. Ett torrare klimat bidrog till att man slapp problem med 
bladmögel. 

Grönkål 

 

Fin kvalitet och snabbare skörd. 

 



Kulturer före utplantering av exempelvis tomat, i ouppvärmd tunnel på våren. 
Dessa kulturer kan odlas för att nyttja tunneln tidigt före tex tomat, bönor eller andra 
värmekrävande kulturer. 

Kultur Sort, 

exempel 

Försådd 

inomhus 

Utplantering Direktsådd Första 

skörd 

Sista 

skörd 

Mizuna 

 
 

 24-feb 28-mar  24 apr 8-apr 

Kommentar: Mizuna är en av de snabbaste grönsakerna man kan odla på 
vårvintern. Den växer fort och kan skördas i 2-3 omgångar innan den går i 

blom. Från mitten av april kan man räkna med skörd. 
Går i blom i mitten av maj 

Pak Choi 

 
 

Paket, Joy 

Choi 

24-feb 28-mar  24 apr 15-maj 

Kommentar: Går i blom i mitten av maj. 

Bladkål 

 
 

Pink 

Lettucy 

24-feb 28-mar  5-mar 8-apr 

Kommentar: Skördas ca 30 cm hög. Går i blom i mitten av maj. 

Sibirisk bladraps 

 
 

Red 

Russian 

24-feb 28-mar  24 apr 8-apr 

Kommentar: Härdig grönkålsliknande bladgrönsak som kan skördas 3-4 
omgångar under våren och komma igen. Dessutom är den trög att gå i blom. 

Första skörden kan tas i samband med att plantorna sätts ut i mitten av mars. 
Sedan kan man skörda igen i april-juni. 

Sallat 

 

Pirat  15-mar   1-maj  

Kommentar: Sallat går att skörda som fullstora huvuden från början av maj. 

De små plantorna tål kylan och kan sättas ut från mitten av mars. En sort som 
fungerat bra är Pirat, men även andra sorter har blivit bra. 

 

 

  



Exempelföretag  

Säsongsförlängning 

Författare Jonas Ringqvist, Bossgården Tidahom, odlingsår 2018 

För att få en riktigt lång säsong är tunnlar av olika slag det viktigaste hjälpmedlet i en småskalig 

grönsaksodling. På våren kan tunnlarna tidigarelägga säsongen med ungefär en månad jämfört med 
att använda fiberduk på friland. På hösten kan tunnlarna förlänga skördeperioden av många grönsaker 

och det går att skörda långt in på vintern. Både tidig vår samt senhöst och vinter väljer vi de växter 
som trivs när det är kallare och som specialiserat sig på överlevnad i kyla. Vi utnyttjar de soltimmar 

som trots allt finns även under vintern till att hålla den värsta kylan borta från tunnelodlingarna och 

utnyttjar att dagarna blir längre med betydande mängder ljus redan i slutet av februari.  

Temperatur  

För att ge växterna det extra skydd 
som krävs för att klara vinterkylan så 

skapar vi enkla tunnlar med fiberduk 
inuti växthusen. Under den mörkaste 

delen av året ger solen inte mycket 

värme här och kommer inte särskilt 
högt över horisonten. Ändå ger den en 

viss effekt i växthuset. Solen i 
kombination med jordens 

värmebuffrande förmåga har en 

betydande påverkan på temperaturen 
även under den allra mörkaste tiden på 

året. Temperaturskillnaden mellan den 
skyddade miljön under fiberduken i 

växthuset och utetemperaturen har 
varit betydande och trots att vi ibland 

har ner till -20 grader ute så går 

temperaturen sällan under -5 grader 
under fiberduken. Soliga dagar under 

den mörkaste tiden har 
temperaturskillnaden varit flera grader 

och även mulna dagar kan 

temperaturen stiga några grader på 
dagarna. Se figur 1 och 2 nedan.  

Vi mäter inte temperatur utan planterar 
ut så fort som möjligt när jorden reder 

sig och det inte förväntas vara många 
minusgrader ute. Vi går också mer på 

känsla och mån av tid än någon särskild 

temperatur då det gäller täckning eller 
avtäckning av fiberduken. Allt vi odlar 

för vinterskörd tål flera minusgrader. Frosten brukar inte vara ett problem för överlevnaden men det 
sätter självklart ned tillväxten. Det är värre med omväxlande frost- och töväder. Av vårgödorna är det 
bara bönor som är frostkänsliga, men de sätter vi också ut senare. 

Ljus 

Hos oss i Tidaholm startar tillväxten ungefär då dagarna blir längre än 10 timmar. Då står solen också 
lite mer över horisonten än under den mörkaste midvintern. Det ger tillräckligt med ljus för att höja 

temperaturen rejält och det verkar också vara den dagslängd som triggar växterna till att påbörja sin 

tillväxt. Vissa växter som vintersallat och vinterportulak har tillväxt även vid kortare dagar men den är 
mycket begränsad. Här är det i slutet av oktober som dagarna blir kortare än 10 timmar och i slutet 

av februari som dagslängden blir så lång igen. Tiden däremellan lever man framförallt av den tillväxt 

som skedde under hösten. 

Med enkla fiberdukstunnlar i tunnelväxthuset skapas 

ett extra skyddande lager för grödorna.  



Skydd från vind och nederbörd 

Hur svårt det är för grödorna att klara vintern handlar inte bara om temperatur. Ute i grönsakslandet 
eller på en åker är grödorna inte bara utsatta för rejäl kyla utan också vind, snö och regn påverkar 

dem avsevärt. Slipper de snö som kanske tinar och sedan fryser igen, eller om de inte står i 
smältvatten på marken så kommer de trivas mycket bättre. Kan vi dessutom eliminera vindens kraftigt 

avkylande effekt så har vi kommit en bra bit i att skydda dem. Ett växthus hjälper med båda. 

Fukt och mögel 
Det största hotet mot skörd under senhöst och vinter är fukt och mögel. Det är därför viktigt att sluta 

vattna i tid på hösten. Efter oktober är vattenbehovet nästan obefintligt. Dessutom kan det vara klokt 
att vädra växthus och täcka av fiberduken även under vintern under soliga dagar när temperaturen i 

tunneln blir några plusgrader. 

Gödsling 

Vi använder begränsat med gödsel till vinterskörden, oftast ingen alls. Det som finns i marken från 

tidigare kulturer brukar vara fullt tillräckligt och marktemperaturen är fortfarande hög nog för att 
marken skall leverera näring. För frodig tillväxt bidrar dessutom till känsligare plantor som får svårare 

att hantera vinterns utmaningar. För den tidiga vårskörden brukar vi tillföra lucernpellets eller 
komposterad stallgödsel. 

Alternativt skulle något mer snabbverkande gödselmedel kunna användas. Avgörande för plantornas 

näringsförsörjning är ändå att få upp marktemperaturen och få igång livet i jorden. Grödorna för 
säsongsförlängning ingår i en växtföljd med "sommargrödor" som tomat och gurka som får betydande 

mängder gödsel som vi utgår ifrån gör nytta även för efterföljande grödor. Kålväxter som skall 
producera mer bladmassa som t.ex. huvudkål får en stor giva. Det ger vi även till kålrabbi, rödbeta 

och lök där vi vill ha en snabb tillväxt. En stor gödselgiva ligger på ca 500 g lucern/kvm (motsvarar ca 
125 kg N/ha). Morot och bönor får inget alls. Korta kulturer med bladgrönsaker som t.ex. mizuna 

klarar sig också bra utan gödsel, men kan få mindre mängder. Vid sensommarsådd brukar vi vara 

restriktiva med gödsel för att undvika för kraftig tillväxt/frodighet. Ibland kompletterar vi med 

nässelvatten om vi tycker det verkar behövas. 

Tidig vår  

Vår erfarenhet är att det framförallt är möjligheten att tidigarelägga säsongen på våren som är riktigt 

intressant för kommersiell odling. Det är ganska enkelt att få till en bra planering och timing av sådder 

då. Möjligheten att starta i tunneln varierar något mellan åren. Normalt kan vi komma igång i mitten 
på mars med utplantering och sådd i tunnel. Vi planterar ut det mesta på våren, men morot direktsår 

vi och vi sätter sättlök.  I år hade vi en sen vinter och det var möjligt att starta först senare under 
andra hälften av mars. Det gav en försening av skördestart med ca 1 vecka för vissa grödor, jämfört 

med ett mer normalt år. För andra 
grödor kan jag inte säga att det 

gjorde någon större skillnad. Att 

temperaturen stiger och det blir mer 
ljus längre fram på våren tycks vara 

”förlåtande” och grödorna växer 
ikapp. Allt vi odlar för vinterskörd tål 

flera minusgrader. Frosten brukar inte 

vara ett problem för överlevnaden 
men det sätter självklart ned 

tillväxten. Det är värre med 
omväxlande frost- och töväder. Av 

vårgrödorna är det väl bara bönor 

som är frostkänsliga, men de sätter vi 

också ut senare. 

Nyskördat och lagringsgrönsaker som kan säljas den 5 maj.  



 

Sensommar- och höstsådder 

På sensommaren och tidig höst planterar vi ut en del saker som huvudsallat och persilja medan 

bladgrönsaker som vinterportulak och vintersallat direktsås.  

Sensommarsådderna för skörd under senhöst och vinter har jag haft mycket svårare att hitta säkra 

sådatum för. Det blir ju oftast något att skörda, men inte ett tillräckligt säkert odlingsresultat för att 
satsa på det kommersiellt. Vid en något för tidig sådd hinner plantorna förväxa med försämrad 

härdighet som följd, och med en för sen start hinner de inte växa till tillräckligt.  Värmen under  

 

hösten varierar mycket och det verkar vara olika datum som fungerar olika år. Sådderna under 

sensommaren 2017 blev allt för tidiga med följd att många av grödorna växte ifrån oss och inte 
klarade kylan under vintern särskilt bra. I år har vi senarelagt sådderna med ca 1 vecka eller mer. Vi 

får se vad som hinner bli klart innan tillväxten avstannar i slutet på oktober.  

Dessutom är det en i övrigt intensiv period under augusti och september som gör att det för oss har 

varit svårt att hinna och orka med sensommarsådderna. Den bredd som finns att skörda på friland 

långt in på hösten och det som dessutom finns i lager gör också att det inte känns riktigt lika 
motiverat med en bredd av sådder för skörd under senhöst och vinter. Min ambition just nu är att 

kunna förlänga skörden av huvudsallat så länge som möjligt i en ouppvärmd tunnel och för senare 
skörd använda en tunnel där vi tillför lite värme för att undvika de första köldknäpparna. På så sätt 

bör det vara möjligt att kunna skörda huvudsallat in i december, såvida vi inte får en för lång period 

av ordentlig kyla under den tidiga vintern. Därutöver satsar vi på en mindre mängd vintersallat, 

vinterportulak, persilja och spenat för skörd under vintern. 

 

 

Tack till Stiftelsen C R Prytz donationsfond som har finansierat projektet. Tack även till de odlare som 

deltagit i intervjuundersökningen och delat med sig av sina erfarenheter. 

 

För skörd under vintern är småbladsblandningar och vintersallat lämpliga grödor. 


