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Sammanfattning 
Syftet med arbetet är att visa vilka bär, frukt och grönsaker som går att odla på en odlingslott i zon 

fem och formge ett förslag på hur lotten kan se ut.  Lottens storlek är 200 m² och har inte stuga, 

redskapsbod eller växthus. Arbetet ger även en bakgrund till kolonirörelsen i Sverige och 

internationellt samt Koloniträdgårdsföreningen Falan. I ett intervjuformulär har ett antal kolonister i 

koloniträdgårdsföreningen Falan i Falun talat om vad de odlar och varför. Växtgrupperna är indelade i 

frukt, bär, baljväxter, bladväxter, gurkväxter, kålväxter, lökväxter, rotfrukter, stjälkar och knoppar, 

grönsaksfrukter, kryddor och ätliga blommor. Utifrån ett urval av det som kolonisterna odlade, 

tillsammans med litteraturstudier, har jag sammanställt en växtlista och ritat ett förslag på hur en 

odlingslott kan se ut. Urvalet visar inte på vad som är vanligast att odla i detta område. Det finns 

även andra sorter som skulle kunna fungera bra. Lotten är även utformad utifrån estetiska och 

ekologiska aspekter. Jämförbara studier mellan Sverige och Storbritannien angående odling på 

kolonilotter har gjorts i arbetet med hjälp av Andi Clevelys bok The Allotment book (2008) och Lena 

Israelsson bok Handbok för köksträdgården (2007). Resultatet blev en växtlista med alla växtgrupper 

representerade och ett formgivningsförslag på en odlingslott utifrån kategorierna; estetiskt 

utformad, ekologisk odling med växelbruk, vad grödorna går att förädla till för mat och lagring av 

grödorna. Växtlistan talar även om du behöver förodla grödorna eller inte.  

Inledning 

Bakgrund 

Min långa relation till koloniträdgårdar har gjort att detta arbete kommer att beskriva några 

kolonisters egna förslag på vad de odlar för mat, framförallt frukt, bär och grönsaker och varför. 

Kolonister, i det här fallet, är medlemmar i Koloniträdgårdsföreningen Falan, som med sin erfarenhet 

kan sprida kunskap om sorter som ger god avkastning, går att lagra, smakar gott och som dessutom 

går att förädla till exempel saft, sylt, gratänger samt gör att det ser vackert ut i trädgården. Tanken 

med arbetet är att ge inspiration till både nya och mer erfarna odlare. Jenny Hellsing har i sitt arbete 

”Självförsörjande ekologisk odling av grönsaker på friland” (2010) räknat ut hur mycket man behöver 

odla av varje sort på en odlingsyta för att försörja en familj bestående av två vuxna och två barn.  

Trädgårdsingenjörsstudenten Ann Andersson har i sitt arbete ”Utformning av och växtförslag till 

urbana odlingslotter” (2010) vänt sig till barnfamiljen, studenten, pensionären och familjen som 

tycker att utseendet på lotten är viktigt. Ytan på hennes förslag är sex kvadratmeter. Mitt 

formgivningsförslag på tvåhundra kvadratmeter, kommer att vända sig till kolonisten oberoende av 

hur familjebildningen ser ut, men som är intresserad av att själv odla sin mat. Sortvalet baseras på 

vad som går att odla i zon fem enligt de förslag som kolonisterna gett men även med förslag från 

Lena Israelsson författaren till boken Handbok för köksträdgården (2007) då kolonisterna inte alltid 

har namngett några sorter. Många av grödorna bör vara lagringsbara. Lottens utformning är av 

betydelse både för det estetiska utseendet, men även för hur man på ett praktiskt sätt kan odla 

ekologiskt. (Israelsson 2007, s. 12-13, s.87-90, Clevely 2008, s.26-29, s.32-35) 
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Att odla sin egen mat 

Trädgårdsintresset idag är större än någonsin, köerna till många koloniområden är långa menar flera 

koloniföreningar. (Hertz 2006, Ivarsson-Moran 2011, Tellenberg 2008) Flera kommuner som till 

exempel Borlänge och Ockelbo satsar därför på nya odlingsområden i staden. (Dahlqvist 2011, 

Haglund 2011, Nilsson 2011) Men många behöver råd och idéer i början av sin odlarkarriär. 

Konsumenternas medvetenhet om närodlade och ekologiska grönsaker är stor. Flertalet av 

kolonisterna vill veta var maten kommer ifrån, därför har odlingsintresset ökat under senare år. Att 

odla sina grönsaker har blivit en internationell trend, hävdar Leif Thorin på FritidsOdlingens 

Riksorganisation(FOR). Att odla sin egen mat kan också ses ur ett samhällsekonomiskt och 

hälsofrämjande perspektiv. Närodlat leder till mindre transportkostnader och ger billigare mat, och 

att odla i sin trädgård är den vanligaste utomhusaktiviteten efter promenader. (Holmin 2010, 

Sommar 2009, s. 17-19) ”Growing good food remains the purpose of an allotment plot” hävdar 

författaren till boken The allotment book. (Clevely, 2008, s.20,), 

http://www.allotment.org.uk/articles/Allotment-History.php  ) 

Syfte 
Syftet med studien är att med utgångspunkt från litteraturstudier och de intervjusvar jag fått av ett 

urval av kolonister i en koloniträdgårdsförening som ligger i zon fem rita ett förslag på vad man kan 

odla för mat på en odlingslott. Urvalet av sorter gäller för hur man kan förädla grödorna, den 

estetiska formgivningen, hur odlingarna placeras för bästa ekologiska odling, hur tåliga sorterna är 

för lottens geografiska läge, samt om grönsakerna behöver förodlas eller direktsås.  

Formgivningsförslaget ska ses som en inspiration till odling av egna grönsaker, frukt och bär. 

Metod 
Rapporten baseras på litteraturstudier samt ett intervjufrågeformulär (bilaga 1) med ett urval av 

kolonister i Koloniträdgårdsföreningen Falan i Falun. Formulären skickades ut via e-post till tretton 

kolonister. Frågorna skulle helst besvaras digitalt innan de följdes upp med ett personligt möte, per 

telefon eller via e-post. Efter en vecka skickades en påminnelse ut till de som inte svarat. Nio 

kolonister, sex kvinnor och tre män deltog i undersökningen. Tre kolonister svarade inte alls och en 

tackade nej på grund av sjukdom. Svaren behandlades för att se hur många av varje sort som odlades 

och varför. Där det förekom namnsorter så har jag använt dessa i mitt förslag. För grödor utan namn 

har Lena Israelssons bok Handbok för Köksträdgården varit en hjälp samt hemsidorna Fröer.nu 

(http://www.froer.nu/), Impecta fröhandel (www.impecta.se) samt Splendor plant 

(http://www.splendorplant.se/). Flertalet av odlarna motiverade sina sortval grundligt då det var 

viktigt för dem att kunna äta ekologiskt och närodlat. Att valet av odlingsyta blev 200 m² beror på att 

odlingslotternas storlek i föreningen Falan varierar mellan 180 m² till 250 m². 

Avgränsningar 
Formgivningsförslaget visar på en odlingslott på en yta om 200 m² med de grödor som odlas i zon 5. 

Lotten kommer inte att ha redskapsbod, stuga eller växthus. De växtsorter som presenteras i arbetet 

är inte att tolka som vanligast, utan ska mer vara till inspiration för att odla sin egen mat. 

http://www.allotment.org.uk/articles/Allotment-History.php
http://www.froer.nu/
http://www.impecta.se/
http://www.splendorplant.se/
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Historik och fakta 
Här kommer en liten historisk samt faktabaserad introduktion till kolonilotter och odling för att 

bättre förstå intresset kring koloniträdgårdsrörelsen. 

Ekologisk odling 

På jordbruksverkets sida om ekologisk produktion hävdas att några av de viktigaste punkterna är 

”hur man hanterar skadegörare och ogräs och hur man ger grödorna tillräckligt med näring”. 

(http://www.sjv.se/amnesomraden/miljoochklimat/ekologiskproduktion/vadarekologiskproduktion.

4.7850716f11cd786b52d80001021.html) Att odla sina grödor på ett ekologiskt sätt betyder att man 

odlar utan konstgödsel. Detta för att förhindra spridning av giftiga ämnen som t.ex. kan ge försurade 

sjöar och vattendrag. Istället använder man stallgödsel från ko, häst eller höns. Komposten 

tillsammans med gödseln fyller också en viktig funktion då man med den nya myllan kan fylla på och 

göra jorden mer mullrik och mer lämpad för odling. Det är viktigt att rensa ogräs innan det går i frö 

för att hindra spridning. För att ytterligare hindra spridning av sjukdomar och skydda odlingen mot 

jordtrötthet så bör grödorna inte odlas på samma plats varje år, s.k. växelbruk. Odlaren bör ta hänsyn 

till de olika grödornas näringsbehov i växtföljden för att få en god skörd. Grödorna bör även vara av 

en tålig sort. Gröngödsling och marktäckning är två andra metoder som är positiva för den ekologiska 

odlingen. (Clevely 2008, s. 28, Lätt om odling nr 11/2004, Israelsson 2007, s.87-90) 

Koloniträdgårdar, en internationell rörelse 

Det internationella koloniträdgårdsförbundet har över tre miljoner medlemmar från länderna 

Belgien, Finland, Frankrike, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Slovakien, 

Sverige, Tyskland och Österrike. Denna sammanslutning arbetar solidariskt för att utveckla 

koloniträdgårdsrörelsen i medlemsländerna. (Koloniträdgården nr4/2011) I de tätbefolkade städerna 

var odlingslotterna av yttersta betydelse under krigsåren för att ge mat åt den utsatta befolkningen i 

de krigshärjade områdena. Ofta så tillhör marken kommunen och man arrenderar marken av den för 

en ringa summa pengar. (Clevely 2008, s.8-12, Way 2009, s.47, 

http://www.allotment.org.uk/articles/Allotment-History.php ) 

Koloniträdgårdar i Sverige 

Koloniträdgårdsrörelsen, som är en del av kulturarvet i Sverige är över hundra år gammal. Utan 

kolonipionjären och fosterhemsinspektören Anna Lindhagen (1870-1941) skulle det inte ha funnits 

några kolonilotter i Sverige. Hennes resor i Danmark, Tyskland och England 

gjorde att hon i början på 1900-talet startade rörelsen i Stockholm. 

Rörelsens syfte var inte bara att odla mat utan ett socialt syfte fanns också, 

nämligen att familjerna i städerna och framförallt barnen skulle få en grön 

miljö att vara i på somrarna. 

(http://www.stockholmskallan.se/Tema/Stockholmare/Anna-Lindhagen---

kolonitradgardspionjar-/ ) 

Foto 1 Anna Lindhagen (Stockholmskällan, 2011-11-11) 

Koloniträdgårdsförbundet grundades 1921 genom agronom C W Nisbeth.(Nilsson et al 2004, s.141-

142) Förbundets syfte är att genom gemenskap föra odlingstraditionen vidare genom att påverka 

http://www.sjv.se/amnesomraden/miljoochklimat/ekologiskproduktion/vadarekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001021.html
http://www.sjv.se/amnesomraden/miljoochklimat/ekologiskproduktion/vadarekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001021.html
http://www.allotment.org.uk/articles/Allotment-History.php
http://www.stockholmskallan.se/Tema/Stockholmare/Anna-Lindhagen---kolonitradgardspionjar-/
http://www.stockholmskallan.se/Tema/Stockholmare/Anna-Lindhagen---kolonitradgardspionjar-/
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kommuner att erbjuda både odlingslotter och stuglotter i hela landet. Det finns cirka 260 föreningar 

med 25 000 medlemmar. Rörelsen är opolitisk och föreningens motto är att verka för en trädgård för 

alla. ( http://kolonitradgardsforbundet.se/index.php ) Att arbeta i små trädgårdar som kolonilotter 

anses vara hälsofrämjande samt ett led i arbetet för ett ekologiskt hållbarare samhälle. 

(http://www.allotment.org.uk/articles/Allotment-History.php  ) 

 

Koloniträdgårdsföreningen Falan 

                        

 

                                 

Logotype Falan , (http://www.kolonifalan.com/foreningen.html)    

Falan firar nästa år 100 år som koloniträdgårdsförening. Den grundades 1912 av vaktmästaren Matts 

Karlsson. Fram till år 1966 låg den i Bojsenburg, en central del av Falun, men flyttades till Kårarvet 

som ligger några kilometer utanför staden, då kommunen skulle bygga en ny skola samt ett nytt 

bostadsområde. Koloniområdet tillhör en del av världsarvet.  Föreningen har idag 128 stuglotter som 

är på över 300 m² och 13 odlingslotter som är på mellan 180-250 m². Medlemmarna ingår i flera olika 

grupper som t.ex. miljögruppen och odlingsrådgivarna. Medlemsbladet Kollobladet kommer ut sex 

gånger från maj till oktober. Under året har föreningen både gemensamma städdagar och olika 

arrangemang som loppis, valborg - och midsommarfirande, grillkvällar samt utbildningar som t.ex. 

trädbeskärning och odlarskola. Föreningen har blivit miljöcertifierad två gånger för sitt arbete kring 

ekologisk odling. (http://www.kolonifalan.com/foreningen.html) Den har även i år tilldelats det 

internationella förbundets diplom för ekologisk odling samt för det miljöarbete som föreningen har 

gjort under många år. (Koloniträdgården nr 4/2011, s.36)  

 

 

Sammanställning av intervjusvar 
Undersökningen är baserad på ett frågeformulär som först skickas ut via e-post och därefter följs upp 

med antingen en personlig intervju, telefonsamtal eller e-post. 

Frågeformulärets (se bilaga 1) olika delar grundar sig till stor del på Lena Israelssons indelning av 

grönsaker i boken Handbok för Köksträdgården. ( Israelsson 2007, s.210-361) samt mina egna 

funderingar. Kolonisterna fick gärna svara digitalt så att jag kunde gå igenom materialet innan det 

skulle följas upp. Alla hade ungefär en vecka på sig att svara. Till de som inte svarat under den tiden 

skickades en påminnelse via e-post, därefter kom det in ytterligare några svar.  

Frågorna skickades till tretton medlemmar. Sammanlagt var det nio personer som deltog i 

undersökningen. Tre personer svarade inte alls och en tackade nej. Här följer sammanställningen av 

svaren från de nio intervjuade, tre män och sex kvinnor. Deltagarna fanns i följande åldersspann; 36-

45 2 st., 56-65 2 st., 66-75 3 st., 76-85 2 st. Åldrarna 25-35 och 46-55 hade inga representanter. 

http://kolonitradgardsforbundet.se/index.php
http://www.allotment.org.uk/articles/Allotment-History.php
http://www.kolonifalan.com/foreningen.html
http://www.kolonifalan.com/foreningen.html
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Jag valde att följa upp sex kolonister med en kompletterande träff för att diskutera deras svar och 

ställa några ytterligare frågor som kommit upp under tiden. Dessa frågor var; Vilket fröföretag 

använder du? Hur mycket av det du odlar behöver du förodla? De tre kolonister som var kvar följdes 

upp via e-post. 

När alla svar var insamlade gjorde jag en sammanställning för att kunna göra en vidare analys av vilka 

sorter som odlas och motiveringen till detta. Svaren kommer att ligga till grund för mitt förslag till 

formgivning av en odlingslott. 

De som svarade hade haft sin lott från 2 till och med 28 år. Motiveringen till varför man hade en lott 

var som följer; ”Odlarintresse, avkoppling, rekreation.” ”Roligt att se frön komma upp, skapa rum av 

planteringar och sedan njuta av form, färg och doft.” ”Stort matintresse och att få odla sina egna 

giftfria produkter och sedan fylla frysen. ” ”Ett ställe att njuta av på sommaren.” 

Medlemmarna odlar i princip samma sak varje år men provar även nya sorter för att se hur det går. 

Svaren gäller odlingssäsongen 2011.      

 

Frukt 

Tre kolonister hade ett familjeträd med flera äppelsorter på. Fyra stycken hade äppelträd med bara 

en sort. Namnsorter som nämndes var ’Aroma’, ’Transperent Blanche’, ’Oranie’ och ’Wealthy’.  

Frukten används till att äta, mos, pajer och must. Två hade även plommonträd samt sötkörsbärsträd. 

Bär 

Flertalet av kolonisterna hade hallon, röda och svarta vinbär samt krusbär. Buskarna var ofta ärvda av 

tidigare odlare, de saknade sortnamn. Den svarta vinbärsbusken kunde vara av sorten ’Öjebyn’ och 

krusbären av sorten ’Hinnonmäki Gul’ eller ’Hinnonmäki Röd’.  Fyra stycken odlade även jordgubbar 

av sorten ’Zefyr’ samt ’Bounty’. Någon  enstaka hade en sibirisk björnbär och blåbärsbuskarna 

’Putte’, ’Emil’ och ’Blue Crop’ Bären användes till sylt, saft, paj, kräm eller att ätas naturella eller bara 

frysas in för att användas senare.  

Baljväxter 

Sockerärtor var den baljväxt som odlades mest bland kolonisterna. Därefter vaxböna, brytböna, 

blomsterböna, purpurböna och brytsockerärt ’Sugar Bon’. Någon enda odlade störböna, kanadaärt 

och salladsärta. 

Bladväxter 

Mangold av den vita sorten ’White silver 2’ och den röd-och gulstjälkiga sorten ’Beta Vulgaris’ var 

den populäraste grönsaken bland bladväxter att odla. Den ger en lång och riklig skörd till bland annat 

soppor. Dill av sorten ’Como’ odlades för att användas till kokt potatis och till gurkinläggningar. Både 

slätbladig och krusbladig persilja odlades flitigt för att användas i matlagning. Rucolan odlades för att 

den ger en pepprig smak, övriga sorter för att de ger färg och struktur samt ger en lång och riklig 

skörd.   Övriga sorter som nämndes var bataviasallad’ LolloRosso’, bindsallat ’Little Gem’, 

isbergsallad, plocksallad, ekbladssallad, asiatiska blad, och pak choi.  Spenat odlades i liten mängd. 
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’Little Gem’ var bra att odla för att sniglarna inte tycker om sorten. Ett ytterligare tips var att odla 

sallad i amplar och krukor för att hindra snigelangrepp.  

Gurkväxter 

Flertalet odlade squash ’Gold Rush’, bl.a. i komposten för att den ofta ger mängder med frukter som 

är roliga att ge bort som presenter samt väldigt användbara i t.ex. grytor eller andra rätter.   

Västeråsgurkan  ’Rhenskdruv’ ger riklig skörd vid frilandsodling och är god att lägga in. Slanggurka 

odlades i växthus. Spagettipumpa och prydnadspumpa odlades av ett fåtal.  

Kålväxter 

Av kålväxter var broccoli populärast för att den är god samt fylld med massor av vitaminer och 

mineraler. En kolonist odlade savoykål för att den bildar huvuden och har en mildare smak än vitkål 

samt brysselkål för att de är roliga och goda. Någon odlade även purpurkål (lila grönkål)’ Curly 

Scarlet’.  

Lökväxter 

Lökväxter var en populär växtgrupp. Lätt att odla och användbar till mycket. Nästan alla hade gräslök 

i sina land. ”Ett måste till matjessillen”. Det fanns även någon som odlade vitlöksgräslök.  Gul lök 

hade många. ”Den är bra som basvara i soppor, grytor, gratänger m.m. ” Purjolöken hade också en 

framträdande plats i landet. Sorterna ’Musselbrugh’ och ’Caretan 3’  odlades för ”den goda smakens 

skull och ger hundratals plantor på liten yta.”  Flertalet odlade även vitlök av sorterna ’Thermidrome’ 

och ’Flavour’. Röd lök odlades för att den var god rå i sallader samt till att steka. Schalottenlök 

odlades av ett fåtal.  

Rotfrukter 

I gruppen rotfrukter är potatis den mest odlade grödan av alla. Nästan alla hade potatis på sin lott.  

Ibland sattes potatisen som är kvar i kylskåpet.  Listan på namnsorter är lång. Det är bara att välja 

och vraka bland tidiga, sena, vita, gula, blå potatisar. Här kommer listan på namnsorter; ’Blue Belle’, 

’Blå Kongo’, ’King Edward’, ’Labella’, ’Laguna ’,  ’ Mandel’,  ’Maria’, ’Minerva ’, ’Rocket’, 

’Sparrispotatis’. Sorterna var allt från tidig potatis till vinterpotatis som förvarades svalt i matkällare. 

Flera kolonister svarade att det var viktigt att få egen giftfri potatis. Blå Kongo odlades för att 

barnbarnen gillar att få lila potatismos samt ger ytterligare en färg när man gör grönsaker i ugn.  

Morötter odlades för att morot är så gott och användbart. Precis som med potatisen så ville 

kolonisterna odla olika sorter både sådana som skördades tidigt på säsongen, och därmed ätas upp 

direkt och några som skördades sent och som sedan kunde vinterförvaras. Här är de namnsorter som 

nämndes; ’Fly away’, ’Nantes, ’, ’Porkkana’(blandade färger),  ’Resistafly’, ’Royal Chantenay Rola’, ’St 

Valery’. Rödbetor  är också intressanta att odla; de randiga ’Chioggia’ eller de gula ’Burpees Golden’ 

eller helt vanliga röda ’Moneta’ och ’Detroit Dark Red’.  De är goda nykokta eller i soppa eller som 

inlagda för hela året, tyckte en kolonist. Palsternacka ’White gem’ och ’Gladiator’ odlades för att det 

är gott främst i gratänger och dessutom nyttigt. Både morötter, potatis och palsternacka är lätta att 

vinterförvara. Någon enda odlade rädisor med de intressanta namnen ’Kulata Cerna’, ’Saxa 2’ och 

’Hilds blauer Herbst und Winter’!   Jordärtskocka var inte heller så populär men den odlades för att 
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det blir så mycket så man kan ge bort, och ger god soppa. Kålrabbi ’Modrava F1’ var det en enda som 

odlade.  

Stjälkar och knoppar 

Bland odlingsgruppen stjälkar och knoppar så var det ett fåtal som odlade sparris för att de är goda 

att äta och ger en skir grön fond för blommor. En enda hade kronärtskockan ’Green Globe’ för att 

testa och se om det fungerade, och det gjorde det! Några hade även provat på sötfänkål. Rabarber 

fanns även hos några odlare. 

Grönsaksfrukter  

Av de som odlade tomater så hade två växthus på sin lott de två andra odlade på friland. Tomater 

ingår i gruppen grönsaksfrukter.  Växthustomaterna odlades i hink . Sorter som uppskattades var 

körsbärstomaterna ’Gardeners Delight’ och ’Sweet Million’, den större sorten ’Money Maker’ samt 

ampeltomat ’Thumbling Tom Red ’. Flera odlare kommenterade att frilandstomater ger en dålig 

skörd.  

Kryddor 

Kryddväxter av olika slag fanns det gott om på lotterna. Dill, persilja och gräslök räknade många in i 

sin kryddodling fastän de egentligen tillhör grupperna bladväxter och lökväxter. Listan över de 

kryddor som odlades var lång. De som kolonisterna odlade var; backtimjan, basilika för matlagning, 

citronmeliss, citrontimjan, fransk dragon, kryddtimjan, kummin som användes till matbrödsbak hela 

året. Libbsticka, oregano för att den ser trevlig ut och luktar gott, och användes att krydda med.  

Salvia och isop (för färgen på blommorna), mynta för te och humlor och bin samt spansk körvel. 

Åbrodd odlades för att den luktar så gott och har ett vackert växtsätt.   

Ätbara blommor 

Gurkört, krasse och ringblomma representerar gruppen ätbara blommor och används till garnering 

och smaksättning.  

Under kategorin ”Det här odlar jag inte därför att… ” blev svaren; ”Morötter, måste gallras, blir som 

synålar, skittråkigt! Känner många eko-odlare i närområdet som gärna säljer.” ”Röda och Svarta 

vinbär = Gallkvalster! Det finns så många grannar, som vill bli av med bär!” ”Jordärtskocka--- svår att 

begränsa” ”Mynta, sprider sig för lätt. Röda vinbär, för sura”.   

Alla utom en, som tyckte att hon var dålig på det, svarade att de använder växelbruk i sina lotter. 

Majoriteten använde sig även av gröngödsling. Hälften av odlarna samplanterade blommor och 

grönsaker. Svaren var översvallande positiva till detta sätt att odla.  ”JA, UNDERBART, dill mellan 

jordgubbar o broccoli och sommarmalva. Den trivs inte ensam, i sällskap blir den ”outstanding”!”, 

”Ja, kökslanden blir så vackra då.” ”Jag får inspiration av Stabergs Barockträdgård – vackert.” ”På ytor 

som blir över sätter jag sommarmalva, ringblomma och atlasblomma.” 
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Illustration 1 skissförslag på 

odlingslotten, ej skalenlig 

Processbeskrivning 

Planering av odlingsytorna 

För att på ett praktiskt sätt kunna planera sin odlingslott bör man ha följande saker i åtanke. Alla 

grönsaker behöver sol, minst sju till åtta timmar om dagen för att utvecklas bra. Jorden behöver ha 

en god dränering samt att det inte finns några träd som så småningom kommer att ta över jorden 

med sina rötter. Väderstrecket som odlingen ligger i är också av betydelse. Ett vindskyddat sluttande 

söderläge är den mest optimala växtplatsen.(Israelsson 2007, s.12-15) Att odla i upphöjda 

odlingsbäddar är att föredra. Då man lätt kan sköta dessa och dessutom ha växelbruk, förslagsvis på 

fyra till sex år.  Bäddarnas storlek kan vara mellan 80-120 cm breda med gångar runt om, samt vara 

som längst tre meter. Detta för att de ska gå lättare att sköta. Koloniförbundets Lätt om odling – 

häften har visat på att man först planterar träd, buskar och perenna grönsaker därefter gör 

odlingsland för grönsaker och blommor.(Lätt om odling nr 5, 7/ 2003, nr 8, 11/2004, nr 16/2006) 

Clevelys och Israelssons råd om växelbruk, det vill säga hur grödorna ska placeras på lotten för att 

inte trötta ut jorden eller sprida sjukdomar, har varit till stor hjälp vid planeringen och 

genomförandet av min utformning av odlingslotten. Både Clevely och Israelsson förordar att man 

håller sig till en växtgrupp per odlingsbädd och roterar dessa på fyra till sex år.(Andersson 2010, 

Clevely 2008, s.34-35, Israelsson 2007, s.87-90, 124) Flertalet av koloniträdgården Falans lotter ligger 

i en solig sluttning och gör att det finns goda förutsättningar för en riklig skörd. 

Urvalet  

Arbetet med urvalet av vad som skulle odlas på lotten 

gjordes med följande saker i åtanke;  

 det skulle vara tåliga sorter för lottens 

geografiska läge i det här fallet zon fem,  

 grödornas förädlingsmöjlighet i matlagning,  

 en estetisk formgivning med samplanteringar av 

blommor och grönsaker,  

 ekologisk odling med grönsaksbäddar som 

kunde följa en viss odlingsordning så kallat 

växelbruk,  

 grödornas lagringsmöjlighet, 

 om grönsakerna ska förodlas eller direktsås.   

Formgivningsförslaget ska ses som ett inspirerande 

förslag till vad som går att odla i zon fem. Det finns 

säkert många andra sorter än de som presenteras 

här som fungerar bra att odla i detta område.  
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Jag kontrollerade stavning på vissa namnsorter och läste på lite om träd-, bär- och grönsakssorterna 

på fröfirmorna Fröer.nu och Impectas hemsida, växtgrossisten  Splendor Plants hemsida samt 

Livsmedelssveriges hemsida (http://www.froer.nu/, www.impecta.se, http://www.splendorplant.se/, 

http://www.livsmedelssverige.se/hem/fakta-om-mat/161-odling-av-aepple/116-odling-av-aepple-

malus-domestica.html ) 

Impecta fröhandels katalog och Lena Israelssons bok Handbok för Köksträdgården har varit 

ovärderliga i detta arbete. Frökatalogen är fylld med odlingstips och beskiver sorternas olika 

karaktärer. Lenas bok om köksträdgården är en ”bibel” i sammanhanget. Den är som en uppslagsbok 

för där finns vetenskapliga namn, sortnamn, odlingsfördelar och mycket, mycket mer. En ovärderlig 

källa helt enkelt. Jag gjorde även komparativa studier i boken The allotment book av Andi Clevely och 

fann att tankarna kring odling på kolonilott i Storbritannien stämde väl överrens med Israelssons 

tankar om hur man odlar i Sverige. Det gäller utformningen av själva lotten och dess odlingsyta, vad 

det gäller perenner som träd och buskar som placeras först på lotten samt därefter odlingsbäddarnas 

placering, som bör vara i ett soligt läge (Clevely 2008 s. 26-27, Israelsson 2007 s.12-15), hur man 

odlar ekologiskt och använder naturgödsel samt kompostmaterial, och vikten av växelbruk för att 

hindra spridning av sjukdomar samt att motverka jordtrötthet. (Clevely 2008 s.28-35,s. 118-121, 

Israelsson 2007 s. 52, s. 63-69, s. 87-90, s. 91-97)  

Jag kommer här att presentera och motivera mina val till utformningen av lotten främst med 

utgångspunkt från de nio kolonisternas svar, därefter de litteraturstudier jag gjort.  Jag använder mig 

av samma indelning som i intervjuformuläret.  Ritningen(bilaga 3) utformas efter växtlistans (bilaga 2) 

sammanställning. 

 

 

Frukt 

Valet av fruktträd blev ett familjeträd med tre sorters äpplen. ’Transperent Blanche’ som är en tidig 

sort som är bra som ätäpple, till mos och pajer. Går inte så bra att lagra. ’Oranie’ och ’Aroma’ är 

höstäpplen med bättre hållbarhet och som smakar gott att äta. 

(http://www.livsmedelssverige.se/hem/fakta-om-mat/161-odling-av-aepple/116-odling-av-aepple-

malus-domestica.html ), http://www.splendorplant.se/) Utrymmet på lotten är ju begränsat, så ett 

träd med flera sorter på samma träd får räcka.  

Bär 

Då flera av kolonisterna inte visste namnet på sina hallon, jordgubbar, krusbär och vinbär, då de var 

ärvda buskar som redan fanns på lotten, så var Israelssons sorttips för dessa bär till stor hjälp. Sorter 

som passar växtzon fem valdes primärt då målet med odlingen var att växterna skulle passa i zon 

fem. Jag har valt att inte ta med blåbärsbuskar, då det finns massor med blåbär i skogen, samt 

björnbär som vill ha ett mycket varmt läge om bären ska bli mogna. Följande namnsorter är med i 

mitt förslag; ’Bounty’ jordgubbe (Israelsson 2007, s.437) som en kolonist tyckte smakade bra och 

’Hinnonmäki gul’ krusbär (Israelsson 2007, s.439)  för att den var god att göra kräm på tyckte en 

(http:/www.froer.nu/,
http://www.impecta.se/
http://www.splendorplant.se/,
http://www.livsmedelssverige.se/hem/fakta-om-mat/161-odling-av-aepple/116-odling-av-aepple-malus-domestica.html
http://www.livsmedelssverige.se/hem/fakta-om-mat/161-odling-av-aepple/116-odling-av-aepple-malus-domestica.html
http://www.livsmedelssverige.se/hem/fakta-om-mat/161-odling-av-aepple/116-odling-av-aepple-malus-domestica.html
http://www.livsmedelssverige.se/hem/fakta-om-mat/161-odling-av-aepple/116-odling-av-aepple-malus-domestica.html
http://www.splendorplant.se/


13 

 

Illustration 2 

Illustration 5 

annan. ’Röda holländska’ röda vinbär och ’Öjebyn’ svarta vinbär (Israelsson 2007, s.447)  valde jag 

trots att en kolonist varnade för gallkvalster. Några odlare sa att vinbär kunde användas till gelé, saft 

och vin. ’Älandsbro Asker’ hallon (Israelsson 2007, s. 434) valdes då flera kolonister tyckte att hallon 

var ett användbart bär bl.a. till att de frysa in eller att äta dem naturella med mjölk eller grädde.  

Baljväxter 

Att odla baljväxter beskrev en kolonist så bra ”det blir mycket mat på 

lite yta och de är så goda”.  Bönor som är gula, gröna och lila har jag 

valt då en kolonist även tyckte att det var viktigt att odla sitt intresse 

för färg och form. Tyvärr tappar de lila sin färg vid kokning. Sorterna är   

som följer; ’Montano’ brytböna, (www.impecta.se),  ’Neckargold’ vaxböna, 

(Israelsson 2007, s.218), ’Purple Teepee’ purpurböna, (Israelsson 2007, s.216), 

’Oregon Sugar Pod’ sockerärta, (www.impecta.se), ‘Sugar Bon’ brytsockerärta (Israelsson 

2007,s.221). De första fyra bönorna rekommenderades av kolonisterna men saknade namn. Då tog 

jag hjälp av fröfirmorna samt Lena Israelsson. Brytsockerärten ’Sugar Bon’ var den enda namnsorten 

som fanns med i sammanställnigen över baljväxter och därför är den med i mitt förslag.  

Bladväxter 

Bladväxterna dill ’Como’ och persilja(krusig och 

slätbladig)odlades på flertalet av lotterna därmed är 

de med på mitt lottförslag. Övriga bladväxter som 

kommer med är; ’White Silver 2’ vit mangold, som 

en kolonist rekommenderade, samt en blandning av 

sallatssorter som den peppriga rucolan, bindsallaten 

’Little Gem’, isbergssallat och bataviasallaten ’Lollo 

Rosso’. Även dessa på rekommendation av kolonister. (www.impecta.se , Israelsson  2007, s.241) De 

asiatiska bladväxterna och spenat är inte med då de inte var så många som odlade dessa sorter. 

Gurkväxter 

Gurkväxter som squash ’Gold Rush’ och västeråsgurka ’Rhensk Druv’ kom med på lotten för att en 

kolonist tyckte så. ”Squashen är användbar i många maträtter och är en bra present att ge bort och 

västeråsgurkan används till inläggning,” sa kolonisten. Därför valde jag dessa sorter. Västeråsgurkan 

kan odlas på friland och kräver inget växthus. (Israelsson 2007, s.265 

s.269) 

Kålväxter 

Broccoli ’Calabrais’ (Israelsson 2007, s.272), brysselkål ’Jade Cross F1’ 

(Israelsson 2007, s.274), lila grönkål eller purpurkål ’Curly Scarlet’ och 

savoykål ’Melissa F1’ (Israelsson 2007, s.277) är sorter som några av 

kolonisterna rekommenderade och som också Lena Israelsson 

rekommenderar för dessa zoner – se sidhänvisningarna. Därför kommer 

de med i mitt förslag. Sortnamn på broccoli, brysselkål och savoykål 

bidrog Lena Israelsson med då kolonisterna inte hade namngett några. 

Illustration 3 och 4 

http://www.impecta.se/
http://www.impecta.se/
http://www.impecta.se/
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Illustration 6 

Illustration 7,8 

 

Lökväxter 

Lök odlades av många och kommer därför med på mitt lottförslag. 

Gräslök, ”ett måste till matjessillen”, var den vanligaste lökväxten att 

odla enligt mina intervjusvar. Därefter kom vanlig lök, eller kepalök 

gula sorten, som används till soppor, grytor med mera, uttryckte en 

odlare. Den röda löken är med för att den användes både rå i sallad 

eller smakade gott stekt. Schalottenlöken är med för att den odlades 

för att den var användbar till matlagning. Purjolök kommer med, trots 

sina ”små synålsplantor”, som en koloniodlare sa.  Denna odlare tyckte att sorten ’Musselburgh’ gav 

en riklig skörd. Vitlöken ’Thermidrome’ odlades av flera och därför är den med i mitt förslag. 

(Israelsson 2007, s.288, s.294, s.297) 

Rotfrukter 

Kapitlet rotfrukter skulle kunna bli hur stort som helst då jag 

fick så många förslag på vad man kunde odla. Morötter kräver 

en del av odlaren både vad det gäller gallring och växtskydd. 

Skydda moroten mot morotsflugan genom att täcka med 

fiberduk. Ta dock bort duken om vädret blir för varmt. (Ögren 

et al, 1992 s.17) 

http://www2.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker.4.29d7ece3112034569ed800049.htm?cat

egory=ODA1A5&item=P7#iiP7) Jag väljer sorterna ’Nantes’ som är en tidig sort och ’Resistafly’ som är 

en tålig höstmorot. Båda sorterna är rekommenderade av kolonister i Falan, då de ville kunna skörda 

och äta den tidiga sorten direkt och kunna lagra höstmoroten för att äta senare. Palsternackan 

’White Gem’ får också en plats i landet för att den rekommenderades av en kolonist.   

Enligt mina tillfrågade kolonisters odlingsförslag så skulle lotten enbart kunna fyllas med potatis. 

Motivet är att odlarna vill ha egen giftfri potatis och att de går bra att lagra under vintern. Följande 

sorter är med på lotten; ’Minerva’ är en tidig gröda som är resistent mot kräfta och nematoder dock 

ej mot bladmögel/brunröta. (Israelsson 2007, s. 320)  ’Mandel’ är en sen potatis, inte så tålig men 

måste finnas med i en odlingslott som ligger i växtzon fem, då ’Mandel’ är ”livsnödvändig” norrländsk 

favorit.(Israelsson 2007, s.321) ’King Edward’ är en sen potatis med god smak.(Israelsson 2007, s.321) 

Rödbetor finns i olika färger och går att använda till bl.a. soppor och inläggning. Det gör att följande 

sorter som kolonisterna odlade är med i mitt förslag; ’Burpees Golden’, ’Chioggia’, ’Detroit Dark Red’.  

Stjälkar och knoppar 

I avdelningen stjälkar och knoppar kommer kronärtskockan ’Green Globe’ med, då en tålmodig 

kolonist odlade denna grönsak i zon fem. Rabarber fanns på flera lotter. Det blev sorten ’Victoria’ 

(Israelsson 2007, s.344) som får vara med i mitt förslag då ingen kunde namnge någon sort. Några av 

kolonisterna hade ett sparrisdike på sin lott. De skördade grönsaken tidigt på säsongen samt lät den 

senare växa upp för att användas till blombuketter. Sorten blev ’Mary Washington’ som är en äldre 

och vindtålig sort.(Israelsson 2007, s.345).  

http://www2.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker.4.29d7ece3112034569ed800049.htm?category=ODA1A5&item=P7#iiP7
http://www2.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker.4.29d7ece3112034569ed800049.htm?category=ODA1A5&item=P7#iiP7
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Illustration 9 

Jordärtskockor och rädisor får inte vara med då den ena är svår att begränsa och den andra oftast får 

angrepp från jordloppor. Inte heller sötfänkål är med då den lätt går i blom om man inte passar den. 

Grönsaksfrukter 

Till gruppen grönsaksfrukter räknas förutom tomaten också aubergine, 

chilipeppar och paprika. Alla dessa sorter kräver ett växthus och det finns inte 

med på lotten. Därför tar jag med en ampeltomat ’Thumbling 

Tom Red’ som en kolonist odlade. Den får hänga i ett skyddat 

läge.  

 

Kryddor 

Kryddlandet kunde ha blivit enormt, men jag valde ut några klassiska och fleråriga sorter. Myntan bör 

placeras i kruka då den lätt sprider sig. Övriga sorter blev fransk dragon, isop, kummin, libbsticka, 

oregano och timjan. Flera sorter är inte bara goda till matlagning utan lockar även bin och fjärilar.  

Ätbara blommor 

Ätbara blommor är inte bara ätliga utan är fina i samplanteringar tillsammans med grönsaker. 

Gurkört, ringblommor och krasse får därför vara med på lotten. 
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Förklaringar till lottens utformning 

När växtlistan (bilaga 2) var sammanställd med utgångspunkt från kolonisternas egna val så var det 

dags att placera ut det som ska odlas på ritningen. Ritningen fick skalan 1:50 för att den inte skulle bli 

för liten.(bilaga 3) Ytan är på 200 m² då odlingslotterna i föreningen Falan låg mellan 180-250 m².  

Familjeträdet med ’Aroma’, ’Transperent Blanche’ och ’Oranie’ (1) placeras i övre högra hörnet, då 

det bör stå på ett ställe som inte kommer att skugga odlingslanden samt att rötterna kan suga upp 

vatten och näring från jorden.(Israelsson 2007 s.13) I trädet hängs ampeltomaten, som kanske får det 

lite skuggigt men den kan tas ner och hängas i ett soligare läge.  

Sedan placeras svarta ’Öjebyn’ och ’Röda hollänska’ vinbär(2, 3), krusbär ’Hinnonmäki Gul’(4) och 

rabarber ’Victoria’ (5)  längs den högra långsidan. Buskarna behöver utrymme och ljus, och de bildar 

en del av den ram, som lotten behöver av perenna växter. (Lätt om odling nr 5/2003) Komposterna 

läggs i hörnet längst ner till höger på lotten. Där odlas squashen ’Gold Rush’ (6)”för att den trivs så 

bra där”, tyckte en kolonist. Till vänster om dessa ligger ett land som innehåller en samplantering av 

blommor och grönsaker. Det är vitlök ’Thermidrome’, dill ’Como’, gurkört och kronärtskocka ’Green 

Globe’ (7).  

På vänster långsida längst ner får bönorna sin plats(8,9). Det finns växtstöd för brytsockerärtan 

’Sugar Bon’  och vaxbönan ’Neckargold’  som behöver klättra, purpurbönan ’Purple Teepee’ och 

brytbönan ’Montano’ behöver inget stöd då de är lågväxande.  

Större delen av vänster sida täcks av en hallonhäck med sorten ’Älandsbro Asker’ (10). Den fungerar 

som en del av den perenna ramen runt lotten och hjälper till som ett vindskydd. (Lätt om odling nr 

5/2003)  

Ovanför hallonen står stora krukor med kryddorna(11) fransk dragon, mynta, isop, kummin, 

libbsticka, oregano, timjan och bladgrönsaken persilja. Att ha kryddorna i krukor är ett sätt att minska 

spridningen på bl.a. myntan, men det är också lättare att sköta en krukodling. (Israelsson 2007 s. 

371) 

 Mellan kryddorna och äppelträdet ligger sparrisdiket som är en perenn rabatt(12). Den piffas upp 

med ringblommor i samplantering.  Därefter följer jordgubbslandet med sorten ’Bounty’ som även 

den tillsammans med gräslöken (13) är en perenn plantering.  
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Följande odlingsland (14-18), inklusive land (7, 8, 9), kommer att ingå i lottens växelbruk, då de ej är 

perenna växter. Tanken är att grödorna flyttas medurs ett steg i taget och att man därmed inte odlar 

samma grödor på samma ställe varje år. Detta för att få ett bättre växtskydd samt att inte drabbas av 

jordtrötthet. (Clevely 2008 s.32-35, Israelsson 2007 s.87-90)  

 

 

Varje bädd innehåller framför allt grödor av samma familj, till exempel kålväxter men det går att 

samplantera med olika växtfamiljer. Samplantering med ätliga växter har jag gjort för att lotten även 

ska vara estetiskt tilltalande. Några kolonister tyckte att det blev vackert om man blandade blommor 

och grönsaker. I grönsaksodlingarna går det bra att tänka på t.ex. sallatens olika färger för att få ett 

vackert och nyttigt land. Odlingsbäddarna är upphöjda och 1,20 m breda och som längst 3 m långa 

med gångar emellan. Det gör odlingarna lätta att sköta. (Clevely 2008, s.34-35, Lätt om odling nr 5, 7/ 

2003, nr 8, 11/2004, nr 16/2006, Israelsson 2007, s.87-90, 124)  

Odlingsbäddarna är placerade i det soligaste läget då grödorna behöver mycket ljus, ca sju till åtta 

timmar om dagen.(Israelsson 2007 s. 12) 

Sockerärtor ’Oregon Sugar Pod’ på höga växtstöd är samplanterade med  krypande indiankrasse och 

växer i land (14), sedan kommer helt land  potatis; ’Minerva’, ’Mandel’ och ’King Edvard’ (15).  

Kepalök gul, röd och schalotten odlas tillsammans med morot ’Resistafly’ och ’Nantes’ och purjolök 

’Musselburg’ i land (16). Att odla lök tillsammans med morot brukar hindra angrepp från 

morotsflugan. 

Savoy-, bryssel- och lila grönkål (’Melissa F 1, ’Jade Cross F1’, ’Curly Scarlet’ )  växer i land (17) 

tillsammans med broccoli ’Calabrais’ och gula, röda och randiga rödbetor (’Burpees golden’, ’Detroit 

Dark Red’, ’Chioggia’).  Detta land blir färgsprakande. 

I landet (18) odlas sallatssorterna rucola, ’Lolla Rossa’, ’Little Gem’ och isbergsallat tillsammans med 

mangold ’White Silver 2’ och västeråsgurka ’Rhensk Druv’. Här planteras sorterna i ett mönster. 
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Diskussion 
Ursprungssyftet med kolonilotter är att odla sin egen mat och därmed dryga ut sin egen ekonomi. 

Intresset för att odla sina egna grödor har gått i vågor, men nu kan man säga att intresset är stort, 

men det går inte att jämföra med hur stort intresset var att odla sin mat under krigsåren. Då var det 

nödvändigt att göra det.  

Koloniträdgårdsförbundet anser att de har en uppgift att sprida kunskap om odling bl.a. genom sin 

tidning ”Koloniträdgården”, kurser, informationsbladen ”Lätt om odling” och deltagandet på 

trädgårdsmässan i Älvsjö varje vår. 

Min frågeställning; ”Vad odlar du för mat?” grundar sig på att jag ville ta reda på vilka sorter som 

odlas och som även ger en god skörd och som går att förädla i sin matlagning, samt går att lagra.  

Intervjuunderlaget kan verka litet men jag tycker ändå att jag har fått reda på ett flertal namnsorter 

som är lönsamma och tåliga att odla i zon fem. Många av svaren visade också på hur man använde 

sina grödor i sin matlagning. Urvalet av sorter visar inte på vad som är vanligast utan ska mer vara en 

inspiration till kolonister, både nybörjare och mer erfarna sådana. Det finns säkert fler sorter som 

skulle kunna odlas i detta område. Många av kolonisterna hade lång erfarenhet av odling och det 

avgör hur mycket man odlar. Intresset för mat och var den kommer ifrån spelar också in.  

Är jag nöjd med resultatet av de svar jag fick in? Till stor del ja. Det är helt otroligt vad det odlas på 

lotterna. Många kolonister är i princip självförsörjande. Alla av de jag har intervjuat känner stor 

tillfredsställelse till just det att de kan äta de grödor som de odlar själva. Har de även möjligheter att 

lagra sin skörd av till exempel rotsaker och lök så kan de äta av sin skörd långt in på vintern. Tänk att 

få njuta av potatis och gräslök till sillen, kummin till brödbaket, massor av goda rotsaker till soppor 

och gratänger. Bär och frukt till efterrätter och annat gott. 

Visst saknar jag några av mina egna favoriter som bl. a. potatisen ’Amandine’. Men jag har också fått 

insikt hur mycket man kan odla, och genom beprövad erfarenhet som dessa kolonister har visat, så 

finns det flertalet sorter som jag måste prova att odla själv. Men framför allt så önskar jag att denna 

rapport med formgivningsförslag och växtlista ska ge andra inspiration att odla egen ekologisk mat.  

När det gäller utformningen av själva odlingslotten så var det viktigt att tänka estetiskt och 

ekologiskt. Flera av kolonisterna tryckte just på dessa punkter. Det var också viktigt att alla 

växtgrupper blev representerade.  

Landens utformning blev klassiskt rektangulära för att alla sorterna skulle få plats och lätta att sköta 

om. Det kändes stort med en yta om 200 m². Men om man vill ha med så många grödor som jag har 

valt så är det knappt att ytan räcker till. Tanken är ju inte att alla ska odla allting utan att detta förslag 

mer ska visa på vad man kan odla. 

Slutligen kan man notera att det går att odla massor med olika saker i zon fem utan att känna sig 

begränsad. Jag hoppas att intresset för att odla sin egen mat kvarstår även i framtiden. 
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Bilagor 

Frågeformulär(bilaga 1) 

Intervjufrågor till examensarbetet ”Vad odlar du för mat?”  

Man Kvinna 

Ålder 25-35 36-45 46-55 56-65 66-75 

  

 76-85 

Jag har haft kolonilott i ___år. Varför har du 

kolonilott?_________________________________________________________________________ 

Odlar du samma saker varje år?__________________________________________________ 

Vad har du odlat säsongen 2011? Svara nedan, tack. 

Frukt, notera namnsort och motivera varför 

 

Bär, notera namnsort och motivera varför 

 

Baljväxter(bönor, ärtor), notera namnsort och motivera varför 

 

Bladväxter(sallad, mangold, spenat), notera namnsort och motivera varför 

 

Gurkväxter(gurka, squash), notera namnsort och motivera varför 

__________________________________________________________________________________ 

Kålväxter(broccoli, grönkål), notera namnsort och motivera varför 

 

Lökväxter(gräslök, purjo, vitlök), notera namnsort och motivera varför 
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Rotfrukter(potatis, morot, palsternacka), notera namnsort och motivera varför 

 

Stjälkar och knoppar(blekselleri, kronärtskocka, majs, sparris), notera namnsort och motivera varför 

 

 

Grönsaksfrukter(aubergin, chili, paprika, tomat), notera namnsort och motivera varför 

 

Kryddor(timjan, rosmarin), notera namnsort och motivera varför 

 

Ätbara blommor(ringblomma, gurkört), notera namnsort och motivera varför 

 

Det här odlar jag inte därför att… 

 

 

Använder växelbruk  ja nej 

Använder gröngödsling ja nej 

 

Samplanterar du blommor och grönsaker?  

 

 

Övrigt_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! Cathrine Lindström Mårdh 
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Växtlista, (bilaga 2) 
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Formgivnings-

förslag,(bilaga 

3) 
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