
betydelse fr)r härdigheten. Av de grund
stammar som iinns idag är A2 iör äpple
den som bäst passar det hårda klinratet i

ltorr.
Det fi nrrs nu ett stort irrtresse iör de nya

br-rsktyperna .rv krjrsbär (Kirsa, Pernilla)
och plomrron (Madame). De är förrjkade
på egen rot. Det innebär att om de frvser
ner så konrrner ändå äkta skott från ro
ten. Ännu vet man dock lör lite om här
cligh eten.

Vissa frul<tträdsorter är härcliga även
orr-r de inte hinner ge någon skörd. Tänl<
på att de då istället kan vara vackra som
pryclnadsträd och däriör ett fint komple-
nrent till ovriga blomnrande träd i träd-
gården.

Bär: De vanligaste bärslagen, vinbär,
hallon, krusbäroch jordgubbar är alla här-
diga i norr. Vissa sclrtsl<illrrader finns docl<.
Sena jordgubbssorter sonr Dulcita, Tago nr

fl hinner inte alltrd mogna ordentligt.
Andra bär: t3jörnbär l<an l<lara sig i

rrrycl<et sl<1,ddade lägen. Men de fryser
ofta tillbarl<a kraftigt över vintern och det är

sällan någon större mängd bär som hinner
nrogna på hösten. Samnra sal< gäller tay-
bär och höstbärande hallon.

Prydnadsbuskar och träd: En utförlig
växtfrjrtecl<ning iinns i Lätt onr ocJling nr
17.Hår ska enclast nänrnas några exenrpel
på växter speciellt franrtagna iör Norrland:
praktspirea, -Sprrea callosa'Oclensala',
snölrollsbrrske, Viburnurn opulus'Strön-
sund', skärmtry, Lot'ticcra involucrata
'Lycksele', ungcrsk sv16r'r, 51,rrnga josikea,
'M.ittsund'.

Gräsmattan
Cräsnrattans skötsel är viktig, eftersom
den påverkar cjvcrvintringcn. På hijsten
bijr nran unclvika att kvävegöclsla, klippa
för kort (lägre än 3 cm) och att l<lippa allt-
iör sent på säsorrgen. Frjr Norrland har iöl-
jande blarrdningar visat sig lämpligast:

Br Nelsons Royal
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Nr 16 . Att odla i norr

Norrland sträcker sig geogra-
fiskt från Gävleborgs Iän och
norrut. Odlingsmässigt kan
man utgå från Riksförbundet
Sve nsk Träd går ds zon i n d el n i ng,
där zon 5 till zon B motsvarar
norrländska förhållanden. Den
botaniskt definierade gränsen,
Limes Norrlandicus, följer
ekens nordgräns och går från
norra Värmland, genom Dalar-
na och längs Dalälven till Os-
tersjökusten.

Kort, ljus sommar
Ait odla i norr har sina begränsningar:

Västperioden är 2-3 månacJer l<ortare
än i södra Sverige och I 2 månader korta-
re än i mellansverige och medeltempera-
turcn är i genomsnitt lägre. Många växt-
slag hinner däriör inte utvecklas lill nrog-
nacJ. Den l<orta växtsäsongen begränsar
också tiden för frukt- och bärväxter att bil-
da blornknoppar vilket ger något lägrc
sl<ördar. De stränga vintrarn;r minsl<ar
desslrtom urvalet av busl<ar, träcl och pe-
ren n er.

Låg marl<tenrperatur till följd a',, långa
vintrar mecl djup tjäle begränsar odlingcn
av r",äxter som kräver m),ckct värme, t er
bijnor och gurka.

Frostnätter under ocllingssäsongen är
intc ovanliga, speciellt i lågliinta områ-

r't-,i'

'T 
._.t.

xsL.'t\å\' \\\-- 'el-)
j'

.

I 1-- 1-, j

re, -S-1 Em I l\rrl*r- _J.r-

Karta hiin'ttacl ur SMHI RMK I )(1978)

Iert:So/veig Siclblad, Te< kningar: Itan Veltntan al]] Ko on trildgådsfirrLrLrndet

FSf y"tål"ri: läruuno"r rör Kotoniträdgårdar och Fritidsbyar
\y Asögatan 149 . 116 32 Stockholm . Tel.0S-743 00 90



den. Frost kan allvarligt skada växter som
potatis, bönor, jordgubbar och många
blommor.

Näringsfattiga jordar
Jordarterna i Norrland varierar. I inlandet
är Iätta moränjordar med mest grus, sand
och mo vanliga. I kusttrakterna och upp
efter älvdalarna finns slättområden med
rena s k sedimentjordar av mjäla och lera.

Tyvärr är de flesta norrlandsjordarna
ganska näringsfattiga och med lågt pH-
värde p g a att de härstammar från närings-
fattiga och sura bergarter. De behöver där-
för en del jordförbättring.

Ta vara på fördelarna
Dessa begränsningar uppvägs lyckligtvis
av flera positiva faktorer:
. Den korta växtperioden är intensiv tack
vare de långa dagarna. Den totala ljusirr-
strålningen blir därför lika stor som i södra
Sverige under en växtperiod.
. Den snabba tillväxten ger mjällare och
sprödare grönsaker.
. Den stora mängden Ijus under en kort
period ger mer smak och arom på frukter,
bär och grönsaker.
. Många skadegörare som finns i södra
Sverige saknas i norr eftersom de inte
överlever vintern.
o Ett stabilt snötäcke under större delen av
vintern skyddar många annars köldkänsli-
ga växter.
. De vanligaste jordarna har fördelen
att de värms och torkar upp snabbt på
våren.

Motverka nackdelarna
Trädgårdsodlare i Norrland bör ta vara på
fördelarna och så mycket som möjligt
motverka nackdelarna.

Genom att välja odlingsplats, rätt be-
handling av jorden samt lämpliga växter
kan man åstadkomma prunkande trädgår-
dar och odlingar:
. Odla snabbväxande växtslag.
. Odla inte rena vintersorter av t ex morot
och kål som inte hinner utvecklas.
r Växter som vill ha mycket värme trivs på
lätta jordar i söderläge, gärna under fiber-
duk.
. Förläng säsongen genom att förkultive-
ra, d v s så inomhus och plantera ut plan-
tor av växter med Iång utvecklingstid.
Täck med fiberduk.
. Odla främst på de lätta, varma jordarna
men förbättra näringsinnehåll och vatten-
hållning genom att blanda i kompost, torv
och stallgödsel. Förbättra jordens pH-vär-
de med kalk.
. Undvik att odla på låglänta platser där
växterna lätt drabbas av frostskador. Det
gäller speciellt om det är mulljord som
håller kvar fukt och kyla länge.
. Skydda känsliga växter mot vinter- och
vårskador: Bind ihop buskarnas grenar re-
dan på hösten eller håll buskar och träd-
kronor glesa genom gallring. Skaka av snö
som hotar fläka grenar. Vattna vintergröna
växter ordentligt på hösten och täck mot
för intensiv vårsol som kan orsaka s k frost-
torka: Crenarna tinar upp och avger vatten
som de inte kan kompensera med att ta
upp vatten från jorden som är frusen.

. Satsa på härdiga växter, frå-
ga efter deras ursprung i plant-
skolan. Sorter avsedda för
Norrland finns och fler kom-
mer, se Lätt om odling num-
mer 17.
. Täck känsliga växter med
extra snö om snötäcket är
tu nt.
r Trampa till snön runt frukt-
träd, bärbusl<ar och andra träd
och buskar för att minska ris-
ken för sorkskador.

. Cödsla inte fleråriga växter med kväve
och lägg inte på gräsklipp på sensomma-
ren och hösten. Det försämrar växternas
förberedelser för vintervilan. Däremot är
det bra för vintervilan att gödsla med t ex
Algomin i slutet av sommaren.

Vill man trots allt odla lite känsligare
sorter av t ex rosor och perenner kan man
gräva upp dem på hösten och förvara dem
frostfritt i förråd eller källare. Under förva-
ringen får växterna inte ha det för varmt
och fuktigt eftersom de då kan ruttna. De
får heller inte torka ut helt.

Vad kan man odla i norr?
Grönsaker: De flesta grönsaker går att
odla. Särskilt om de förkultiveras och
odlas under fiberduk. Kålväxter, purjo,
selleri, gurl<a, squash m fl behöver för-
kultiveras. Selleri, purjolök och svartrot
hinner inte bli Iika stora som isödra Sve-
rige.

Ettåriga blommor: Alla ettåriga blom-
mor går att odla, men många behöver för-
kultiveras eller köpas som färdiga plantor
för att få en rik blomning. Flitiga Lisa, le-
jongap, lobelia, petunia och tagetes, lik-
som många eterneller hör till de blommor
som måste lörkultiveras.

Perenner: De flesta perenner klarar sig
utmärkt i norr. Det ofta tjocka snötäcket är
ett effektivt skydd mot vinterns påfrest-
n ingar.

En del perenner kräver en skyddad
och dränerad växtplats för att övervintra
vä1. Exempel: löjtnantshjärta,höstflox,
asti I be.

Några perenner övervintrar i norra Sve-
rige men hinner inte blomma längst i norr
på grund av den korta sommaren. Exem-
pel: höstastraq höstflox och gullris (sena
sorter).

Tänk på att perenner kan ruttna under
snön om inte marken är frusen. Trampa
till snön runt växterna eller skotta un-
dan snön så att kylan kan tränga ner in-
nan snön läggs tillbaka igen. Snöfattiga
vintrar kan vintertäckning behövas mot
sträng kyla. Stark vårsol kan skada skott
på tidiga sorter. Skydda med granris i

soliga lägen.
Fruktträd: Härdigheten varierar mycket

mellan olika sorter. Tidiga sorter utvecklas
bäst, d v s sommar- och tidiga höstsorter.

Några exempel på äpplen är Säfsta-
holm, Cyllenkroks Astrakan, Transparente
Blanche, Silva, Särsö, Rescue och Rödlu-
van. Päron kräver goda lägen och kan inte
odlas så långt norrut. Gråpäron och Au-
gustipäron är exempel på ett par av de här-
digaste sorterna.

Av körsbär är det surkörsbär som klarar
sig bäst, t ex Skuggmorell och Fanal. Söt-
körsbär är betydligt känsligare och kan
bara odlas i de allra gynsammaste lägena.

Plommon kräver också skyddade lägen
och kan mad fördel spalj6ras mot en varm
vägg. Experimentalfältets sviskon och Tu-
naplommon är ett par av de härdigaste
plommonträden.

Det är inte bara sorten utan i lika stor
ulslräckning grundslammen som är av


