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Sammanfattning
I agroforestry brukas marken genom att kombinera vedartade växter, perenner och annueller. 
Skogsträdgårdar, som är en typ av agroforestry, vilka besitter flera olika nyttoegenskaper som till 
exempel bevarandet av biologiska mångfalden, är en markanvändning av delvis eller endast perenna
växter, som ibland kompletteras av annueller. Några av skogsträdgårdars positiva egenskaper är att 
växterna gynnar varandra och producerar/bidrar med livsmedelsproduktion, kolbindning och 
kvävefixering. Intressant är att ta reda på huruvida livsmedlen som en skogsträdgård i Sverige kan 
bidra med kan täcka en människas dagliga näringsintag och även hur växternas kulinariska 
egenskaper fungerar. Genom att besöka och samla in växter från två av tretton skogsträdgårdar, med
gemensam odlingsdesign, som deltagit i forskningsprojektet Hållbar livsmedelsproduktion – att 

odla och äta från perenna system har näringsvärdena med avseende på kolhydrater, proteiner och 
fett undersökts. Med hjälp av optimeringsmodellen dietproblemet visade det sig att gårdarna kan 
täcka en vuxen människas dagliga intag med avseende på energi, fett, kolhydrater och protein så 
länge växterna ger tillräckligt, minst 600 gram skörd per dygn. Hasselnöt (Corylus avellana), 
bärhäggmispel (Amelanchier alnifolia), frön från sibirisk ärtbuske (Caragana arborescens) och frön
från lungrot (Chenopodium bonushenricus) är de mest energitäta och därmed nyckelarterna. Det 
finns stort behov av att utveckla beståndet av skogsodlingar för att se ytterligare se potentialen hos 
perenna växter i Sverige som livsmedelskälla.

1. Bakgrund
1.1. Agroforestry
Agroforestry är en typ av markanvändning där vedartade växter kombineras med annuella grödor – 
som då kan växa i samspel och gynna varandra (ICRAF, 2016). Agroforestry kan bidra med många 
nyttoegenskaper som vanligt jordbruk inte kan. Systemen kan ge vegetabiliska produkter – både 
livsmedel och träd (papper och virke) – samtidigt som de kan bidra med att skydda av naturresurser 
och öka den biologiska mångfalden (DeHaan m.fl. 2005; Agroforestry Research Trust, 2016;). De 
egenskaper och funktioner som agroforestry kan ha, är att växterna ger livsmedel och 
energiprodukter, de fungerar som kolsänkor och renar både vatten och luft (Montagini & Nair 
2004). De olika arterna utgör en viktig del i ekosystemet, och bidrar med olika funktioner (ICRAF, 
2016).

Något som också talar för att odla flera olika arter på samma yta – en polykultur – är bland 
annat att biomassan per volymenhet hos plantorna i en polykultur kan bli avsevärt högre än hos en 
monokultur med den enskilda arten växande (Zhang m.fl. 2014). För att avgöra huruvida 
avkastningen från en mono- eller polykultur från en specifik planta blir störst, kan LER (Land 

Equivalent Ratio) användas (Gliessman, 2007). LER anger hur stor avkastningen blir från 
respektive odlingskultur. Värdet uppskattar hur stor yta det krävs för att producera lika stor mängd 
av olika arter som en monokultur ger (Gliessman, 2007).

Agroforestry har funnits länge – till exempel i form av att kombinera odling av olika typer 
av grödor och djurhållning (silvo-pastoral system; Lagerquist, 2016). I många delar av Europa 
inklusive Sverige utgör träd, buskar, örter och gräs grunden i det historiska odlingslandskapet 
(Pehrson & Edelstam, 2002). Till skillnad från kommersiellt skogs- eller jordbruk måste man i 
agroforestry ändra synen från endast plan odling till odling i  olika nivåer. I stället för att endast 
producera i direkt förhållande till ytan, kan och ska även höjden räknas in som en bidragande faktor,
vilket förklaras i skiktodling nedan (Eksvärd m.fl. 2016).
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1.2. Skogsträdgårdar
Jag kommer fortsättningsvis att använda begreppet skogsträdgård eller edible forest garden som det
kallas i England där systemet ursprungligen utvecklats. Skogsträdgård, definieras av Crawford 

(2010) som en polykultur innehållande primärt eller endast perenna växter. Skogsträdgårdar är 
designade agronomsystem som består och baseras på perenner, buskar och träd som odlas på ett 
sådant sätt att de får en liknande struktur som en naturlig (Agroforestry Research Trust, 2016).

Intresset för skogsträdgårdar kan eventuellt bero på nyfikenheten för att testa och undersöka
de potentiella mångfacetterade nyttoegenskaper som till exempel ätbar skörd som resultat av relativt
låg arbetsbörda. Även att dessa potentiella positiva egenskaper förstärker varandra så som 
livsmedelsproduktion, kolbindning och kvävefixering, gör utveckling och kunskap om 
skogsjordbruk än mer intressant. Risken för negativa effekter som konkurrens mellan olika arter 
finns dock. På tätbevuxna arealer och torra områden har också brist på solljus och vatten påvisats 
(Campanha m.fl. 2004; Raddad & Luukkanen, 2006).

Genom kunskap om de olika växterna ska arter kunna väljas som skapar gynnsamma 
förhållanden för varandra som tillsammans bildar en än kraftigare helhet. Att odla utvalda växter i 
polykultur i stället för att odla i monokulturer, kan ge större skörd och ökad biomassa. För vissa 
näringsämnen ökat upptag och större rotsystem som resultat av näring kunnat påvisas. Tre positiva 
resultat där det ena leder till det andra. Samexisterande plantor som har olika till exempelvis 
rotsystem eller växtskikt kan vara en del till den så kallade ”nischkomplementeringen” som påvisats
i vissa polykulturer (Zhang m.fl. 2014).  Skogsträdgårdsjordbruk är ett ämnesöverskridande 
jordbruk som innefattar ekologi, ekonomi, hållbar utveckling och energi. Fenomenet berör alltså 
inte bara jordbruk, utan är tvärvetenskapligt. Skogsjordbruken är uppbyggda för att optimera 
utnyttjandet av solljus, näringsämnena och beroendet av varandra genom att kombinera växter med 
olika storlekar (Eksvärd m fl. 2016). Agroforestry innebär inte bara att försöka få vinst ur ett 
biologiskt produktivitetsperspektiv, utan syftar även till att försöka skapa ett jordbruk som binder 
mer kol och är sparsamt beroende av bekämpningsmedel (Agroforestry Research Trust, 2016). Att 
detta även kan fungera i tempererade områden har väckt nya möjligheter för svenska skogsjordbruk 
(Agroforestry Research Trust, 2016).

Flera fördelar som agroforestrysystem kan bidra med är effektivisering av 
näringsämnesanvändning genom kretslopp som är mer slutna. Trädens rötter kan medföra att 
gynnsamma fysikaliska egenskaperna i jorden bibehålls. Dessutom kan träden, som bör täcka en 
lämplig andel av agroforestrysystemet (~ 20 %) bevara den biologiska aktiviteten i jorden så som 
mikroorganismers förmåga att bryter ner växtmaterial, samt bevara det organiska materialet i 
gynnsamma nivåer för god bördighet i marken (Agroforestry Research Trust, 2016). Valet av växter
till en skogsträdgård bör delvis grundas på att de olika komponenterna fyller fler än en funktion. 
Livskraftiga agroforestrysystem bygger på att näringsämnen hålls kvar så länge som möjligt i 
systemet, att kol binds in i biomassa och mark, att olika arter gynnas och  gynnar varandra och att 
arterna som ingår i systemet har flera olika funktioner (Eksvärd m.fl. 2016). Det kan vara 
kvävefixerande, marktäckande, skadedjurskontrollerande, och gärna mer än en typ av 
matproduktion (blad, knoppar, frukt, rot) som växten bidrar med (Toensmeier, 2007). Skörden som 
en skogsträdgård ska kunna ge sammanfattas ibland med de sju F:n; Food, Fuel, Fibre, Fodder, 
Fertilizer, Farmaceuticals och Fun. Alltså; Mat, Bränsle, Fiber, Foder, Gödsel, Läkemedel samt 
Nöje (Jacke & Toensmeier, 2005) .

1.3. Perenna växter
Perenner eller fleråriga växter är växter som lever i flera år samt vanligen reproducerar sig i flera år 
(Schwartz  & Amasino, 2013), eller som en växter som lever minst tre år (Weiss m.fl. 2016). För att
få kallas perenn grönsak ska plantan dessutom överleva efter att någon ätbar del (grönsaken) av 
växten har skördats för att förtäras (Weiss m.fl. 2016). En av de viktigaste parametrarna för 
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skogsträdgårdar är att arbetsbördan ska minimeras (Weiss m.fl. 2016) vilket måste tas med i 
planeringen av arter med avseende på att skörda, tillreda/tillaga och förvara/spara.

Eftersom perenner inte behöver etableras på nytt varje år, som annueller som måste sättas på nytt 
varje år och även kan kräva mer näring i längden för att för varje år börja växa, kan man se perenner
som näringsffektiva jämfört med ettåriga växter. Dessutom minskar erosion och kol binds in i 
marken i högre utsträckning (Schwartz  & Amasino, 2013).  Om man planterar fleråriga växter 
(grönsaker) och de får tillräckligt med solljus (energi) och näring (NPK – kväve, fosfor och 
kalium), kommer de fortsätta att växa, ge skörd, kräva lite arbete och har konkurrenskraftiga rötter 
som blir etablerade och permanenta, och på så sätt vara konkurrensstarkare än annueller mot ogräs 
(Weiss m.fl. 2016). Eftersom perenner är kvar i jorden under vintern har de ett försprång mot 
vårsådda annueller. De kan ge tidigare skörd på våren, och vid milda vintrar under en längre tid på 
hösten (Toensmeier, 2007). Många fleråriga växter ger stor skörd fast under en kort period (Weiss 
m.fl. 2016). Perenna växter kan utnyttja solens ljus längre än annueller och med sina väl etablerade 
och djupgående rötter använda sig av näringsämnen på ett mer effektivt sätt än ettåriga växter 
(Weiss m.fl. 2016). Naturligtvis varierar livslängden på olika perenna växter. Träd – så som äpple, 
päron, plommon och hassel kan bli upp till hundra år, medan andra mindre, örtartade växter inte 
lever mer än tre, fyra år (Weiss m.fl. 2016). Eftersom perenner är kvar i jorden under vintern har de 
ett försprång mot vårsådda annueller.

1.4. Ätbara växter och dess delar
Att producera livsmedel är ett av kriterierna för skogsträdgårdarna. Olika delar av växterna går att 
äta. Leijonhufvud (2014) anger vilka delar av växter som ses som ätbara och generellt vilka delar 
som innehåller vad för slag näringsämnen. Det innefattar blad, stjälkar, knoppar, blommor, 
blomknoppar, skott, frön, frukt eventuellt bär och rötter. Ibland är hela växten ätbar. Skott, stjälkar 
och blad innehåller i många fall kolhydrater, vitaminer och mineraler. Frön kan innehålla bland 
annat kolhydrater, protein och fett (i vissa vissa fall). Blommor kan ha flera näringsämnen – 
vitaminer, mineraler, men även kolhydrater, fett och protein (Grzeszczuk m.fl. 2016). Bären, i 
synnerhet de söta är rika på snabba kolhydrater. Nötter är den viktigaste källan till olika typer av fett
och protein. I rötterna lagrar växter sin näring som stärkelse eller sockerarter. Oftast är 
näringshalterna högst det första året (Leijonhufvud, 2014).

1.5. Historiskt
För att sätta samman en fungerande skogsträdgård går det att blanda för vårt klimat redan 
introducerade växter med ”nya”. Sverige har en gedigen historia av köks- och medicinalväxter. Det 
finns redan flertal redan beprövade perenna ätbara växter som visat sig fungera och ge god 
avkastning. Flera flockblommiga växter (Apiaceae) som selleri (dock tvåårig), spansk körvel, dansk
körvel, sockerrot och libbsticka har odlats sedan medeltiden i Sverige med framgång. Även humle, 
pepparrot, lungrot, svartsenap och flertal ettåriga kryddväxter, samt lökväxter (vitlök, purjolök) har 
en lång historia i Sverige. Större träd och buskar som förekommit i köksträdgårdar i Sverige 
innefattar äpple, päron, sötkörsbär, röda och vita vinbär samt krusbär som är bekant idag, men 
också mullbär och krikon vilka är något mer obekanta och svårtillagade (Hansson & Hansson, 
2002).

Kålväxter har haft och har även idag en stor potential ur ett närings- och smakperspektiv. 
Historiskt sett har man odlat kålsorter som är ettåriga. Idag finns fleråriga kålsorter att tillgå. I och 
med att skogsträdgårdarna ska kombinera ett- och fleråriga växter är kålväxter av båda sorterna ett 
bra alternativ. Det som också talar för kålväxter är att de i många fall kan skördas sent på året, ända 
till och med vintern när snön har lagt sig. Till de gamla ettåriga sorterna tillhör vit- och rödkål, 
blomkål och krusbladig grönkål (Hansson & Hansson, 2002). Nykomlingar som idag används i 
skogsträdgårdar är bland annat bitterkrassing, pepparrot (förekom även förr), vattenkrasse, 
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ryssgubbe, sandsenap, strandkål och stäppkål. Utöver dessa kålsorter finns det många andra 
fleråriga, men som dessvärre inte klarar det svenska klimatet. De kräver för mycket skötsel för att 
passa in i skogsträdgården då ett kriterium är att minimera skötseln (Weis m.fl. 2016).

1.6. Projektet Hållbar livsmedelsproduktion
I forskningsprojektet Hållbar livsmedelsproduktion – att odla och äta från perenna system vid 
Örebro universitet, har syftet varit att undersöka hur utveckling av agroforestrysystem under 
svenska förhållanden kan fungera, och i samband med det analysera och utvärdera deras potential 
för hållbart jordbruk (Eksvärd m.fl. 2016). Man har tittat på hur hög avkastning av livsmedel som 
kan kombineras med att bibehålla eller tillföra viktiga funktioner i agroforestrysystemet (kolsänkor, 
rena vatten, biologisk mångfald etcetera). Fokus har bland annat legat på vilka arter som är mest 
gynnsamma ur ett livsmedelsförsörjningsperspektiv och ett energiperspektiv (både 
energisparande/krävande att odla och energiinnehåll i växterna) samt hur de olika arterna kan 
samverka med varandra (Björklund, 2016). I projektet har syftet varit att kartlägga skogsträdgårdars
potentialen att fungera som (kolsänkor, rena vatten, biologisk mångfald etcetera (Björklund, 2016). 
Fokus har bland annat legat på vilka arter som är mest gynnsamma ur ett 
livsmedelsförsörjningsperspektiv, energiperspektiv (både energisparande/krävande att odla och 
energiinnehåll i växterna) och hur de olika arterna kan samverka med varandra (Björklund, 2016). 
Tanken är att få ett livsuppehållande system med biologisk mångfald, energi, produktion och 
reparation (återställande av näringsämnen till) av jorden som motiv (Sjelin, Kjell; bonde och 
gårdsägare i Östra Hånsta, Uppland. Muntligen 2016.) 

Målet med projektet har delvis varit att kunna sprida kunskap om hur man kan använda och
utveckla agroforestrysystem i Sverige och under svenska klimatförhållanden. 

2. Syfte och frågeställning
I mitt arbete var syftet att undersöka näringsvärdet hos arterna i skogsträdgårdarna i det 
deltagardrivna aktionsforskningsprojektet. Jag valde att samla in växter från två gårdar  – Hånsta 
Östergärde och Tystinge. Jag identifierade arter som växte på gårdarna och räknade på om deras 
näringsinnehåll räckte för att täcka en vuxen människas dagliga energibehov.

2.1. Frågeställningar:
1) Vilka arter växer i skogsträdgårdarna?
2) Vilka av dessa arter är energitätast och därmed nyckelarter i skogsträdgårdarna utifrån ett 

makronäringsämnesperspektiv/energiperspektiv?
3) Kan olika växter användas för att täcka det dagliga energi- och näringsbehovet och hur ser 

en bra kombination av växter ut?

3. Material och metod  
3.1. Material
I projektet som helhet har 13 skogsträdgårdar ingått (storlek 60 m2/lskogsträdgård, cirka 6 x 10 
meter) (figur 1) (Björklund, Johanna; Universitetslektor vid Örebro universitet. Muntligen 2016). 
Lundarna har satts upp efter en gemensam gårdsdesign. Gårdarna är uppbyggda i sju olika växtskikt
– rotväxter, marktäckare, örter, klängväxter, buskar, lågväxande träd och högväxande träd 
(Björklund, 2016) – alla med olika huvudsakliga funktioner  som till exempel ge protein, fixera 
kväve och locka pollinerare -  men som växer i samspel, gynnar varandra och håller tillbaka 
varandra i ett fungerande system (Björklund, 2016). 

Etableringsdesignen av skogsträdgårdarna och valet av växter byggde på hållbarhet med avseende 
på miljön som resultat av mångfunktionalitet. Kolbindning, fotosyntes, näringskretslopp (bland 
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annat N), biologisk mångfald och självreglering var några av funktionerna som låg till grund för 
skogsträdgårdarna (Eksvärd m.fl. 2016).

I mitt arbete samlade jag in växter från två av lokalerna. 
Tysting skogsträdgård och Hånsta Östergärde (Tabell 1) skogsträdgård. Dessa och övriga elva 
skogsträdgårdar som deltog i projektet var uppbyggda efter samma mall som består av buskar, träd 
och ett välvuxet markskikt som gav bladgrönsaker och örtkryddor (figur 1). 

Figur 1. Gemensam ursprungsdesign uppifrån för de 13 gårdarna (Eksvärd m.fl. 2016).
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Tabell 1. Skogsträdgårdarnas läge och insamlade arter. 

Skogsträdgård Koordinater Odlingszon Insamlade arter

Tysting skogsträdgård Latitud: 59,04N
Longitud: 14,97O

4 Havtorn, sibirisk 
ärtbuske, 
aronia/bärhäggmispel, 
björnbär, marktäckare, 
minikiwi, jordgubbar, 
smultron, rankspenat, 
rosenkvitten, koreansk 
silverbuske och lungrot

Hånsta Östergärde 
skogsträdgård

Latitud: 60,01N
Longitud: 17,69O

4 Bärhäggmispel, äpple, 
lungrot, havtorn, 
jordgubbar, smultron, 
rosenkvitten, björnbär, 
vindruvor och 
marktäckare.

3.1.1. Arternas näringsvärden
I och med att ett flertal av skogsträdgårdens växter inte är allmänt vedertagna som konsumtionskälla
saknas data om näringsvärden för dessa. Avsaknaden av näringsdata förhindrade fullständiga 
näringsberäkningar för skogsträdgårdarnas alla växter (se kapitel 4.3.). Källor för näringsdata var 
Green & Mazza (1986), Guil-Guerrero m.fl. (1999), Turan m.fl. (2003), Eurofins (2016), Hanyu 
m.fl. (2016), Livsmedelsverket (2016),  USDA (2016) och Weiss m.fl. (2016).  I forskningprojektet 
Hållbar livsmedelsproduktion – att odla och äta från perenna system har man tidigare också tagit 
fram näringsvärden på blad från rankspenat samt frön och blad från lungrot. I mitt examensarbete 
togs näringsdata fram för frön från sibirisk ärtbuske.

3.2. Metoder
3.2.1. Inventering och insamling av växter
Första steget i studien var att identifiera de olika växter som växte i skogsträdgårdarna. Jag samlade 
också in växter på de två projektplatserna – Tystinge skogsträdgård i södra delen av Örebro län, 
samt Hånsta Östergärde i Vattholma i Uppsala län. Valet av växterna baserades på vad som fanns 
tillgängligt i augusti, vad som lyckats etablera sig och vad som det fanns rikligt av samt vilka växter
som hade mindre utvärderade kulinariska egenskaper.

För frågeställning 2 plockades ärtor/frön från sibirisk ärtbuske i Tystinge för tillagning och 
för att skickas på analys –  torkade och sedan blötlagda och kokta i vatten 30 minuter –  men frysta, 
för analys, till Eurofins Food and Feed AB. Sibirisk ärtbuske valdes på grund av avsaknaden av 
redan befintliga data. Liknande data från Eurofins fanns redan att tillgå från projektet på lungrot och
rankspenat.

Näringsanalys gjordes av energi (metod EU nr 11692011),  fett (metod SLV VF 1580), 
proteiner (metod NMKL 62003), kolhydrater (metod EU nr 11692011) samt mineralerna järn (ICP–
AES), fosfor (ICP–AES), kalium (ICP–AES), selen (ICP–AES) och magnesium (ICP–AES). För 
detaljer om metoder, se Erofins website  https://www.eurofins.se/tjaenster/livsmedel/).

Även anisisopblad, lungrotsfrön och blad och frön från havtorn fanns det rikligt av i båda 
skogsträdgårdarna, vilket också plockades för provtillagning.
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3.2.2. Sammanställning och analys av litteratur
För att besvara frågeställning 2 gjordes artikelsökningar i Web of Science med sökorden 
agroforestry, edible perennial, samt arternas namn och vetenskapliga namn (Tabell 3). Även böcker 
i ämnet studerades. Detta gav data för näringsinnehåll. Flera hundratals artiklar hittades, men 
avgränsades till Eeuropeiska och i största möjliga mån nordiska forskningsområden när det var 
fältarbeten. 30 artiklar valdes ut då de hjälpte till att besvara mina frågor. Flera källor är inte 
vetenskapligt publicerade, beroende på avsaknaden av forskning i området, men skrivna av 
människor som arbetet med perenna ätbara växter en längre tid.

3.2.3. Optimering
I skogsträdgårdarna förekommer växter som vanligtvis inte brukar användas i matlagning. Därför är
det inte känt om växterna kan täcka det dagliga energi- och näringsbehovet. Här behövdes en 
metodik för att bestämma vilka mängder av de olika växterna som behövs för att täcka behoven, 
och kontrollera om det är möjligt. Detta kan göras med hjälp av det så kallade dietproblemet 
(Dantzig, 1990, 43–45; Stigler, 1945, 303–314). För att besvara fråga 3 användes näringsresultaten 
från sammanställningen i tabell 3 för att sätta upp en optimeringsmodell som löstes med 
programmet GLPK (GNU Linear Programming Kit) som är ett fritt tillgängligt optimeringsverktyg 
för linjära optimeringsproblem  (https://www.gnu.org/software/glpk/). GLPK använder 
simplexmetoden som ger exakt optimum till linjära programmeringsproblem som dietproblemet är. 

Beräkningarna gjordes med krav på makronäringsämnena - kolhydrater, proteiner och fett. 
Jag har valt att inte ta hänsyn till kostfiber som energikälla då det inte fanns tillräckligt mycket data 
för skogsträdgårdarnas växter.

3.2.4. Dietproblemet
Här ges en generell beskrivning av dietproblemet. Man har ett antal (n) olika födoämnen och krav 
på ett minsta intag av ett antal (m) olika näringsämnen. Frågan är hur mycket av varje födoämne 
man behöver. Man minimerar den totala “kostnaden” men vad är då kostnaden? Det är en stor 
nackdel att det kan vara svårt att skörda tillräckligt, vilket motiverar att i en matematisk modell 
kunna minimera skördemängden. Det är detta vi väjer att ha kostnad i modellen i detta 
examensarbete. 

Genom att sätta alla koefficienter lika kommer kostnaden att vara totalvikt (g). 
Koefficienterna och alltså kostnaden skulle alternativt kunna vara ett mått på hur mycket något 
kostar i pengar, på kostnader i tid, kostnader i arbetsbelastning med mera.

Som indata krävs följande koefficienter:

bi: minikrav för näringsämne i.
aij: innehåll av näringsämne i  av födoämne j (g per 100 g färskvikt).
lj: undre gräns för intag av födoämne j (g per 100 g färskvikt).
uj: övre gräns för intag/tillgång av födoämne j (g per 100 g färskvikt).
cj: “kostnad” av födoämne j (se ovan).

Optimeringsmodellen använder följande variabler:
xj: mängd av födoämne j som krävs för att uppfylla minikraven (g per sort).

Man kan även lägga till övre gränser för näringsämnena för att förhindra för stort intag. Positiva 
undre gränser för födoämnena kan användas för att tvinga fram ett visst intag av enskilda 
födoämnen, t.ex. av smakmässiga skäl eller för höga halter av vissa ämnen i växterna som inte är 
bra att inta i för hög dos.

8

https://www.gnu.org/software/glpk/


Den matematisk optimeringsmodellen kan skrivas som

min ∑
j=1

n

c j x j

då ∑
j=1

n

aij x j ≥b i för alla i

        lj ≤ xj ≤ uj för alla j

Problemet kan även skrivas i kortare matrisform: min cx då Ax ≥ b, l ≤ x ≤ u
Vi kan anta att inget födoämne är helt ”gratis”, med andra ord kommer allt att behöva kosta att 
skörda, dvs. inget cj är noll.

Detta är en linjär optimeringsmodell, som kan lösas med standardprogramvara. Exempel på  
modellfil och flera datafiler ges i Appendix, där också en mer detaljerad information ges om hur 
man går till väga.

Som illustration ges här ett litet numeriskt exempel med rankspenat och frön från lungrot, där 
totalvikten minimeras, utan hänsyn till övre gränser för näringsämnen eller gränser för födoämnen.

min x1 x2    (per 100 g)
då 44,00x1 + 118,00x2 ≥  2050   (kcal)

2,79x1 + 5,32x2 ≥  55       (g protein)
0,75x1 + 1,38x2 ≥  80       (g fett)
6,41x1 + 14,3x2 ≥ 142      (g kolhydrater)
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

I matrisform betyder detta att c=(1, 1), b=(2050, 55, 80, 142) och A=(
44,00 118,00

2,79 5,32

0.75 1,38

6,41 14,30
) .

Kraven bygger på medelvärde mellan man och kvinna, och medelvärde av åldrarna 18 – 75
beräknad på en person med låg fysisk aktivitet.
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4. Resultat
Här kommer svar på varje frågeställning att tas upp som de är beskrivna i stycke 2.1.

4.1. Vilka arter växer i skogsträdgårdarna Tystinge och Hånsta Östergärde?
Tabell 2. Samtliga växter som planterats, lyckades etablera sig och hittades vid inventering i 
skogsträdgårdarna Tystinge och Hånsta Östergärde.

Namn Svenskt namn

Bistorta vivipara Ormrot

Agastache foeniculum Anisisop

Hemerocallis sp. Daglilja

Hosta spp. Funkia

Chenopodium bonushenricus Gode Henriks målla/Lungrot

Fragaria x ananassa Jordgubbar

Hylotelephium telephium Kärleksört

Alliaria petiolata Löktrav

Malvacea sp. Malva

Mentheae spp./Mentha arvensis Mynta spp./åkermynta

Fragaria vesca Smultron

Myrrhis odorata Spansk körvel

Allium schoenoprasum Gräslök

Allium fistulosum Piplök

Symphytum x uplandicum Vallört (uppländsk)

Rubus subg. Rubus sect. Rubus Björnbär

Hablitzia tamnoides Rankspenat

Vitis sp. Vin

Amelanchier alnifolia Bärhäggmispel

Hippophaë rhamnoides Havtorn

Elaegnus umbellata Koreansk silverbuske

Actinidia kolomikta Minikiwi

Chaenomeles japonica /sp. Liten rosenkvitten

Caragana arborescens Sibirisk ärtbuske

Corylus avellana Hassel (storfruktig)

Alnus glutinosa Klibbal

Malus domestica Äpplesorter (Astrakan, Amorosa, Alice)
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4.2. Vilka arter är energitätast och därmed nyckelarter i skogsträdgårdarna utifrån ett 
makronäringsämnesperspektiv/energiperspektiv?
Tabell 3. Gemensamma etablerade växter (där inte alla har överlevt vintern) i skogsträdgårdarna 
som ingår i projektet Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige

–  att odla och äta från perenna system och deras energi-, kolhydrats-, fett- och proteinhalt.

Namn Energiinnehåll 
(kcal/100 g)

Fetthalt(g/100 
g)

Kolhydratshalt 
(g/100 g)

Protein-
halt(g/100 g)

Bistorta 

vivipara

Ormrot n/a n/a n/a 0,12

Agastache 

foeniculum

Anisisop n/a n/a n/a n/a

Hemerocallis 

sp.

Daglilja 42,00 0,4 n/a 2

Hosta spp. Funkia n/a n/a n/a n/a

Chenopodium 

bonus-

henricus

Gode Henriks 
målla/
Lungrot

n/a n/a n/a 5,3

*Chenopo-

dium bonus-

henricus

Gode Henriks 
målla/
Lungrot

118,00 1,38 14,30 5,32

Fragaria x

ananassa

Jordgubbar i) 41,20 0,21 8,29 0,49

Hylotelephium 

telephium

Kärleksört n/a 0,31 (10,0 rot) 0,9

Alliaria 

petiolata

Löktrav i) 69,74 0,53 8,19 8,57

Malvacea sp. Malva n/a n/a n/a 0,02

Mentheae 

spp./Mentha 

arvensis

Mynta 
spp./åkermynta
ii)

n/a 0,90 15,00 3,80

Fragaria vesca Smultron i) 41,20 0,21 8,29 0,49

Myrrhis 

odorata

Spansk körvel  n/a n/a n/a n/a

Allium 

schoeno-

prasum

Gräslök i) 27,60 0,60 1,70 2,80

Allium 

fistulosum

Piplök ii)  n/a 0,40 9,55 2,75

Symphytum x 

uplandicum

Vallört 
(uppländsk)

Ej ätbar

Rubus subg. 

Rubus sect. 

Rubus

Björnbär i) 44,10 0,40 6,50 0,70
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*Hablitzia 

tamnoides

Rankspenat  i) 44,00 0,75 6,41 2,70

Vitis sp. Vin i) 75,00 0,60 15,70 0,70

Amelanchier 

alnifolia

Bärhäggmispel
i)

85,00 0,49 19,00 1,33

Hippophaë 

rhamnoides

Havtorn i) 86,30 5,00 6,30 0,70

Elaegnus 

umbellata

Koreansk
silverbuske

n/a n/a 8,30 4,50

Actinidia 

kolomikta

Minikiwi n/a n/a n/a n/a

Chaenomeles 

japonica/sp.

Liten 
rosenkvitten i)

63,40 0,10 13,10 0,40

*Caragana 

arborescens

Sibirisk
ärtbuske i)

152,00 3,32 15,00 15,10

Corylus 

avellana

Hassel 
(storfruktig) i)

656,1 62,60 9,40 13,00

Alnus 

glutinosa

Klibbal Ej ätbar

Malus 

domestica

Äpple i) ~47,9 ~0,05 10,58 0,00

* Data från analyser från Eurofins av material från skogsträdgårdar. Resterande kommer från Green & Mazza 1986; 
Guil-Guerrero m.fl. 1999, 787–788; Turan m.fl. 2003, 29;  Hanyu m.fl. 2016; Livsmedelsverket, 2016; USDA 2016 & 
Weiss m.fl. 2016;
n/a står för ”not available/inga uppgifter. i) i tabellen är växter där fullständig näringsinformation finns att tillgå (energi,
fett, kolhydrater och proteiner per 100 gram), ii) är där de tre makronäringsämnena finns att tillgå och resterande är 
ofullständiga. Beräkningar har gjorts på i) för sig, och i) och ii) tillsammans men då utan hänsyn till totala energihalt.~ 
= genomsnitt.

4.2.1 Fett
Den primära fettkällan i skogsträdgårdarna är hassel. Även havtorn och sibirisk ärtbuske har relativt
höga halter (Tabell 3).

4.2.2. Kolhydrat (stärkelse)
Kolhydraterna från skogsträdgårdarna är mest värdefulla i form av stärkelse. Källan till stärkelse i 
trädgårdarna är främst bärhäggmispel, vin, mynta, sibirisk ärtbuske, lungrotsfrön, rosenkvitten, och 
äpplen. Även jordgubbar, roten hos kärleksört, löktrav, smultron, piplök, björnbär, rankspenat, 
havtorn och hassel har relativt höga halter kolhydrater (Livsmedelsverket, 2016; Weiss m.fl. 2016) 
(Tabell 3).

4.2.3. Protein
Proteinet i trädgårdarna kommer främst från sibirisk ärtbuske, hassel, löktrav, frön från lungrot och 
koreansk silverbuske (Tabell 3). I och med att lungroten kan ge så pass stor avkastning är det en 
viktig del. Dessutom bidrar marktäckare som odlats på egen hand utanför projektet (bland annat 
annueller) så som potatis med protein.
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4.3. På vilket sätt kan optimeringsmetodik användas för att få fram vilket dagliga intag som 
behövs av olika växter för att täcka det dagliga energi- och näringsbehovet?
Här beskrivs resultaten av användandet av dietproblemet för att bestämma vilka mängder av de 
olika växterna som behövs för att täcka behoven (se kapitel 3.2.4) och om det är möjligt.

Vid beräkningarna användes samma krav som i exemplet i kapitel 3.2.4, nämligen 2050 
kcal/100 gram för energi, 55 gram för protein, 80 gram för fett och 142 gram för kolhydrater. Övre 
gränser på växtintag sättes utifrån tillgång. I vissa körningar sattes övre gräns till 100 gram på grund
av begränsad tillgång. I detta projekt har ingen övre gräns på de enskilda näringsämnena använts 
(fett skulle i vanlig kommersiell mat ha en övre gräns), men det är fullt möjligt att göra. I en 
körning sattes minigräns 1 gram för att tvinga med alla råvaror.  Rekommenderat dagligt 
energiintag hos män och kvinnor (Livsmedelsverket, 2016) beroende på fysisk aktivitet användes 
samt rekommendationer för det totala dagliga intaget av kolhydrater, fett och proteiner. Värdena 
syftar på friska personer mellan 4 och 65 år. Livsmedelsverket har olika rekommendationer med 
avseende på fysisk aktivitet och ålder.  Kraven som jag använt i detta examensarbete till 
beräkningar bygger på medelvärde mellan man och kvinna,  medelvärde av åldrarna 18 – 75 och 
medelvärde av en person med låg och hög fysisk aktivitet.

Fyra problem löstes:
1) På de växter som hade fullständiga data.
2) På de växterna som hade fullständiga data på makronäringsämnen.
3) Med övre gräns på 100 gram på utvalda råvaror (hassel, sibirisk ärtbuske, äpple).
4) Med övre gräns på 100 gram på utvalda råvaror (hassel, sibirisk ärtbuske, äpple), samt undre 
gränser på alla råvaror på 1 gram.

Kravet på energi inkluderades bara i första problemet.
Vi vet att metoden som GLPK använder säkert ger korrekt optimal lösning till modellen 

(Dantzig, 1990, 43–45). 
Beräkningarna gav modeller med 14-16 variabler och 5 bivillkor, vilket är mycket små och 

enkla optimeringsproblem. Detaljerade utskrifter från GLPK ges i bilagorna 1-4: 
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Tabell 4. Resultat av beräkningar med Dietproblemet.

Sammansättning Energi (kcal/100 g) Näring (% av 
RDI)

Fett (RDI=80)

Problem 1

Total vikt: 883 g

212 g hassel 
536 g bärhäggmispel
135 g frön från sibirisk ärtbuske

2050 100  140 g/883 g

Problem 2

Total vikt: 850 g

112 g hassel
516 g bärhäggmispel
222 g frön från sibirisk ärtbuske

1511 74 80 g/850 g

Problem 3

Total vikt: 1018 g

424 g frön från lungrot
100 g hassel
254 g bärhäggmispel
140 g havtorn
100 g frön från sibirisk ärtbuske

1644 80 80 g/1018 g

Problem 4

Total vikt: 1022 g

1 g spenat
420 g frön från lungrot
100 g hassel
1 g jordgubbar
1 g löktrav
1 g smultron
1 g gräslök
1 g björnbär
1 g vin
251 g bärhäggmispel
140 g havtorn
1 g rosenkvitten
100 g frön från sibirisk ärtbuske
1 g äpple
1 g mynta
1 g piplök

1642 80 80 g/1022 g

Nedan kommentars resultaten ovan från de fyra beräkningarna
Problem 1. Alla minkrav uppfylls precis, förutom fett, som blir 140 gram istället för minkravet 80 
(Bilaga 1).
Problem 2. Alla minkrav uppfylls precis (även fett). Energiinnehållet blir 1511 kcal/100 g.
Jämfört med beräkning 1 ingår samma födoämnen, men mindre hassel och mer frön från sibirisk  
ärtbuske. Totalvikten minskar något, och energiinnehållet minskar mycket (Bilaga 2).
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Problem 3. Begränsningen på hassel och frön från sibirisk ärtbuske ger att även frön från lungrot 
och havtorn tas med. Detaljerad studie av resultatet visar att mynta är nära att tas med.
Begränsningarna ger att totalvikten ökar, dvs. man måste äta mer för att tillgodose behoven (Bilaga 
3).
Problem 4. Alla minkrav uppfylls precis. Energiinnehållet blir 1642 kcal/100 g.
Skillnaderna mot beräkning 3 är små när det gäller totalvikt och energiinnehåll.
Detaljerad studie av resultatet visar att det man helst ville slippa är gräslök vilket enkelt kan utläsas 
från bilaga res10.txt där gräslök är den växt som har högst värde och vikt (0.766763), vilket alltså 
betyder att det krävs mest gräslök för att komma upp i tillräckligt höga näringsvärden. Med andra 
ord drar gräslök upp vikten på växter som måste intas för önskad näringsnivå ska uppnås (Bilaga 4).

Resultaten från beräkningar med dietproblemet visade att de dagliga näringskraven kan 
uppfyllas. Om man tar hänsyn till energi – (Problem 1, körning skog4.dat, res7.txt) blir fetthalten 
(140 g/883 g jämfört med minkravet 80 g/883 g. 
I övriga beräkningar där  energivärdena inte tas i beaktande uppkom inte det problemet. 

5. Diskussion
I skogsträdgårdarna som deltar i projektet Hållbar livsmedelsproduktion – att odla och äta från 

perenna system växer 29 gemensamma växter varav två inte är ätbara (vallört och klibbal). 
Växterna är odlade efter ett gemensamt mönster (figur 1) och bildar sju växtskikt – rotväxter, 
marktäckare, örter, klängväxter, buskar, lågväxande träd och högväxande träd.

Med hjälp av dietproblemet har jag kunnat visa att arterna, som lyckats etablera sig och ger 
skörd, räcker för att täcka en vuxen människas dagliga näringsintag så länge nyckelarterna 
tillsammans ger minst 850 gram skörd per person och dygn. Hasselnöt, bär från bärhäggmispel, frön
från sibirisk ärtbuske och frön från lungrot mest är energitäta och därmed skogsträdgårdarnas 
nyckelarter. Där hassel har högst energihalt (656 kcal per 100 g) och högst halt fett (63 g/100 g), 
bärhäggmispel har högst kolhydrathalt  (19 g/100 g) och frön från sibirisk ärtbuske har högt halt 
protein (15 g/100 g). I detta stadium har inte alla växter tagit sig ordentligt, och därför inte hunnit ge
tillräckligt stor skörd för att laga mat på. För att fylla ut etableringsfasen kan man eventuellt 
komplettera med annueller vilket många av gårdarna i projektet  Hållbar livsmedelsproduktion i 
Sverige hade gjort på eget bevåg. Så länge man skördar minst 600 gram av energiarterna kommer 
alltså en vuxen person att kunna tillgodoses med den dagliga näring som krävs. Att använda 
optimering för att bestämma hur man kan uppfylla krav med minsta möjliga mängder har aldrig 
tidigare gjorts. Därför finns det ingen tidigare studie att jämföra dessa resultat med. 

Resultaten utan övre gräns gav de mest energitäta grödorna. Att få i sig denna mängd per 
dag är i nuläget dock problematiskt av tre olika skäl:
1. Trädgårdarna producerar inte den mängden (än på grund av att bland annat hasselträden inte 
börjat bära frukt än).
2. Insamling av den mängden kräver för hög arbetsbelastning (då ett av målen med skogsträdgårdar 
är minimering av arbetsbörda, och då det i många fall inte finns effektiviserade skördningsmetoder).
3. Det kan önskas mer variation i maten.

I detta arbeta har jag inte tittat på den totala avkastningen en skogsträdgård ger i dagsläget, 
inte heller räknat på eventuell skördstorlek som respektive art är kapabel att ge. Därför besvarar inte
detta arbete på hur många skördar en skogsträdgård kan ge. Men om växterna överlever kommer de 
troligtvis att om bara några år ge tillräckligt med skörd för att kunna täcka näringsbehoven hos en 
vuxen person för ett helt år (även vintern) om bär, nötter och frön sparas och lagras på ett skonsamt 
sätt genom till exempel torkning, frysning och inläggning.

Beräkningar där övre och undre gränser för utvalda råvaror sattes gav ett något mer 
realistiskt resultat. Problematiken med hur mycket ätbara råvaror man får ut per säsong vid 
etableringsfasen kvarstår, liksom förvaringen och lagringen över vinter som uppstår. Med 
genomtänkta krav som bestämda bivillkor går detta naturligtvis att beräkna för en enskild råvara, 
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eventuellt person. Däremot skulle skogsträdgårdens växter med fördel kunna ersätta majoriteten av 
vegetabilier som vi får från ”vanliga” grönsaker med avseende på näring, som generellt är betydligt 
mycket högre hos vissa perenner än hos annueller (Weiss m.fl. 2016). Bortglömda smaker skulle 
kunna försöka återinföras. Beskan kan tyda på försvar mot skadedjur (som kan vara giftigt, men inte
alltid) men också på hälsosamma antioxidanter (Weiss m.fl. 2016). Mer forskning är att önska. 

Detta projekt har visat på den bästa lösningen, utifrån ett näringsmässigt perspektiv med 
avseende på makronäringsämnen och utifrån de förutbestämda arterna – inte ur ett smakmässigt 
perspektiv, inte inräknat mikronäringsämnen, inte med kostnad i pengar eller arbetsbörda. Med 
dietproblemet har jag dock visat på att med valfria förutbestämda bivillkor – till exempel 
förutbestämda värden på max- och minimängd, max-och minikostnad, max- och miniarbetsbörda, 
max- och minitid för skörd med mera – kan optimala val av växter för skogsträdgårdar beräknas. I 
detta projekt har alltså nyttan metoden kan göra påvisats. De program som använts är gratis, vilket 
gör att dessa tekniker även kan användas av alla med tillräckliga statistikkunskaper.

Det behövs göras fler undersökningar på skogsträdgårdar, i synnerhet i nordiskt klimat. 
Dels för att se om det finns fler energitäta alternativ, men också för att försöka få en större variation 
på smaker för att det ska tilltala konsumenter och på så sätt uppmuntra bönder att investera i 
skogsträdgårdsbruk. Flera undersökningar på agrofoerstrysystem där bland annat vattnets kretslopp 
(Junen m.fl. 2017) och vilda växters näringsinnehåll har gjorts (Sundryial & Sundryial 2001). 
Många studier fokuserar på mineraler och vitaminer (Budiadi 2010). I princip alla studier som har 
gjorts är utförda i Sydamerika och Asien, i bland annat Indonesien (Budiadi 2010) och Himalaya 
(Sundriyal & Sundriyal 2004). Med andra ord, data finns primärt på växter anpassade för lägre 
breddgrader än vad Sverige befinner sig på (Deenik m.fl. 2000). Det finns alltså ett behov av mer 
forskning på nordisk, ätbar, perenn flora för skogsträdgårdsbruk.

Det som talar för att skogsträdgårdar med ätbara perenner passar i Sverige och delvis bör 
ligga som grund i valet av växter, är för det första en potentiell miljövänlig profil. För det andra kan
perenna växter ersätta många annuella grönsaker i matlagning – i stället för isbergssallad kan basen 
vara kärleksört, en mer köttig och smakrik grund till exempel (Crawford & Aitken, 2013). Därför är
många ”vanliga” gröna recept applicerbara på perenner som växer i skogsträdgården. För det tredje 
är det, när man väl fått växterna att ta sig, stor chans (att få mer skörd för mindre arbetsbörda.

I och med att skogsträdgårdarna är under pågående utveckling och att en växande skog 
varierar mellan årstider och år, är det svårt att i nuläget göra mätningar på de olika växterna. Därför 
är det viktigt att fortsätta undersöka och observera skogsträdgårdar för att kunna få en helhetsbild av
deras potential.

Många av dagens jordbruk läcker på näringsämnen, och är ur ett ekonomiskt och 
arbetskrävande perspektiv, inte det mest optimala. Över tiden är syftet att systemet ska förstärka sig 
själv (Permaculture Research Institute, 2016). Perenna odlingssystem skulle dock i dagens läge inte 
kunna ersätta de djupt förankrade annuella odlingssystemet – men på längre sikt kunna fungera som
ett komplement och eventuellt ännu längre fram, ta en allt större plats av agrarmarker. Näringen 
som skogsträdgårdarna producerar kan täcka en människas dagliga behov som resultat av mina 
beräkningar. För att klara av att täcka ett helt år måste dock mer forskning göras på lagrings- och 
förvaringsmöjligheter. Ur ett kulinariskt perspektiv finns det mycket att göra.

Precis som Turan (m.fl. 2003) påpekar i sin artikel finns det relativt få undersökningar om 
ätbara vilda växters näringspotential. Än mindre finns om nordiska växter och växter som klara av 
nordiskt klimat. Det behövs fler analyser på växternas näringsinnehåll då flera av växternas fett-, 
kolhydrat- och proteinhalt är okänd. Även för flera näringsanalyser på potentiella kandidater för 
skogsträdgårdsbruk. Forskning på hur perenna odlingssystem skulle kunna fungera i stor skala är 
nödvändigt, till exempel på hur ny teknik skulle kunna effektivisera näringsutvinning, odling och
skörd. För att fleråriga grödor ska kunna växa på marknaden och bli medspelare på den storskaliga 
jordbruksmarknaden krävs det att teknik utnyttjas och uppfinns. Också viss växtförädling för att få 
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större och mer avkastning. I mindre skala är det dock fullt möjligt att redan i dag börja odla på sin 
lilla skogsträdgård.

Som tidigare nämnt i diskussionen har varken mineraler eller vitaminer räknats med. Inte heller den 
mängd som skogsträdgårdarna producerar har tagits i beaktande, vilket är ett fält som behöver 
utvecklas. Resultaten bör därför inte brukas fullt ut, utan snarare ses som en indikation på åt vilket 
håll man bör sträva (för att uppnå våra målkrav). Men klart är att genom att använda sig av 
dietproblemet möjliggörs att flera olika bivillkor sätts – villkor som kan anpassas individuellt 
utifrån egna preferenser. Tillsammans med andra beslutsunderlag kan dietproblemet fungera som en
framtida metod för att utforma optimala skogsträdgårdar och ta fram rekommendationer. Eftersom 
modellen går snabbt att lösa är detta realistiskt även ur ett tidsperspektiv. Det kan övervägas att lösa
modellen för olika delgrupper av födoämnen (vilket praktiskt kan ske genom att sätta övre gränsen 
till noll för de födoämnen man inte vill ha med).

Det finns flera växter som kan komplettera, eller ersätta nuvarande arter. Ett exempel för 
ökat protein skulle kunna vara komplettering med fler baljväxter. Då bör de dock uppfylla 
restriktioner med avseende på klimat, energitäthet, tillagningsmöjligheter, smak, lagringsförmåga 
och tid för skörd. Perenna kålsorter, brännässlor, valnöt, nypon och perenna lökar kan eventuellt ses
som kandidater. Rabarber, fläder, och sockerrot är några av arterna som gårdarna i Rosendahl och  
Himmerslund har lagt till.

Permakultur i Sverige går att föras med energisnåla, arbetssnåla och miljövänliga 
odlingsmetoder (Weiss m fl. 2016). Tillsammans kan växterna inta bara skapa estetiska, och 
gynnsamma miljöer för varandra, utan även en kostcirkel med kolhydrater, proteiner, fett, eventuellt
mineraler och vitaminer. För att få lantbrukare att vilja ta del av skogsträdgårdar måste tänket 
ändras. Hånsta Östergärdes (Kjell och Ylva Sjelins) demonstrationsrutor är en bra metod för att visa
hur man kan gå tillväga praktiskt, hur det kan se ut, att man kan välja att ta del av bara vissa delar 
av vad en skogsträdgård kan erbjuda etcetera. Möjligheterna är stora, i synnerhet för de med marker
med varierat landskap där det till exempel är omväxlande slätt och skog, precis som Hånsta 
Östergärde.

Stor del av detta arbetes uppgifter kommer inte från vetenskapliga artiklar, utan från erfarna
odlare. Det har varit nödvändigt att använda sig av dessa källor då de är de helt klart mest kunniga. 
Behovet
av forskning är stort. Ödmjukheten hos de som odlar och provar växterna är stor, och de är öppna 
för hjälp utifrån. I och med att skogsträdgårdarna i detta projekt är under pågående utveckling och 
att en växande skog varierar mellan årstider och år, är det svårt att göra mätningar på de olika 
växterna. Därför är det viktigt att fortsätta undersöka och observera skogsträdgårdarna

5.1. Slutsats
I detta exjobb har jag visat näringsvärden för perenna växter i två av skogsträdgårdarna som deltagit
i projektet Hållbar livsmedelsproduktion – att odla och äta från perenna system. Jag har med hjälp 
av dietproblemet påvisat hur man kan beräkna hur nödvändiga krav (RDI av kolhydrater, proteiner 
och fett) kan tillgodoses med minimal mängd av dessa perenner. Detta har jag kunnat ge exempel 
på med fyra olika uträkningar - där fullständig näringsdata funnits och med över och under gräns för
utvalda växter. 

Tack

Jag vill tacka projektet Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – att odla och äta från perenna 

system som gav mig möjligheten att besöka skogsträdgårdar och intervjua deltagare. Tack även till 

docent Lage Cerenius vid Uppsala universitet som har handlett och hjälpt till mer än han behövt. 

Tack också till Fredrik Sundström och Håkan Rydin.
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