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Klimatet  
 

Anders Skarlind 
 
 
Möjligheterna att odla frö bestäms till stor del av klimatet. Sveriges klimat mycket varierande. 
Generellt kan man dock tala om att vi jämfört med världens stora fröodlingsområden har brist på 
värme, större frostrisk, relativt kort växtsäsong och ofta nederbördsrika sensomrar och höstar. 
Detta är tyvärr ganska ogynnsamt för fröodling. Fröodling är trots det möjlig i stora delar av 
Sverige. Möjligheterna varierar förstås kraftigt mellan olika växtslag. De påverkas även mycket av 
odlingsplatsens klimat, som vi kan kalla mikroklimat, och odlarens ansträngningar.  

 
Som fröodlare önskar man mycket av klimatet : 
• lång växtsäsong, 
• övervägande torrt väder under frömognadsperioden, oftast aug-sept, 
• varmt och soligt väder under blomning och frömognad, 
• gynnsamma vindförhållanden, 
• vinter med jämn temperatur och utan väta, antingen mild eller med skyddande snötäcke. 
 

Hur viktiga de olika punkterna är beror på vilka växter man odlar. 
Lång växtsäsong krävs för de växter som har svårt att hinna få moget frö i Sverige. Dessa är 

främst morot, selleri, beta, rotpersilja, purjolök, lök, sallat, bönor och majs.  
 För frostkänsliga växter börjar växtsäsongen vid den sista vårfrosten och slutar vid den första 

höstfrosten. Hinner de inte få moget frö under denna tid är det kört, om man inte kan skydda 
dem på något sätt. Detta gäller bönor, tomater, squash, pumpa, gurka, majs m.fl. 

Innan fröet är moget kan det skadas av frost, även om plantan är frosthärdig. Vid 
mjölkmognad, d.v.s. när fröets konsistens är mjölkaktig, kan frosten skada det allvarligt, men när 
det blivit fastare i konsistensen (degmognad-tröskmognad) tål det frosten bättre.  

Ett ännu större hot mot frömognaden är långa perioder med regn och dåligt torkväder. 
Övervägande torrt väder under fröets mognadstid är därför viktigt för alla fröodlingar. 
Mognadstiden infaller för de flesta växtslag under tiden augusti-september. Under denna tid 
regnar det som bekant ofta i de flesta delarna av landet. Det kan även vara mulet, disigt och 
fuktigt långa tider. Sverige är därför långtifrån idealiskt för fröodling. Torkperioderna brukar 
ändå för det mesta räcka till för mognad och skörd. 

 Många solskensdagar under växtsäsongen gynnar blomning och frösättning hos alla frökulturer. 
Hög temperatur under sommaren har stor betydelse då sommarvärmen för flera växtslag kan 

vara den begränsande faktorn vid fröodling. För bönor, gurkor, pumpor och tomater är hög 
sommartemperatur av största betydelse. Även för lök, blomkål, rädisa, sallat och selleri är det 
väsentligt med relativ hög sommartemperatur under blomning och frömognad.   

Vindförhållandena har också en viss betydelse för fröodlingen. En plats som ofta är utsatt för 
starka vindar är mindre lämplig för fröodling av sådana växter som palsternacka, svartrot och 
haverrot, där fröet lätt blåser bort. Å andra sidan är det bra om det fläktar så mycket att vätan 
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efter regn snabbt torkar bort. Inte minst morot och sallat sätter värde på detta. Det är också väl 
känt att problemen med skadeinsekter blir mindre i öppna lägen än i skyddade. 

Mild vinter är nödvändig om man vill övervintra växter som inte är helt vinterhärdiga på 
friland. Observera att väta under vintern kan vara ett lika stort hot som kyla. Störst skada gör 
stora temperaturväxlingar, i synnerhet om plantorna ömsom tinar och fryser. Ett ordentligt 
snötäcke lindrar verkan av vinterkylan avsevärt och jämnar ut temperaturväxlingarna. 

 
 

Val av plats 
 
Om någon vill välja bostadsort efter möjligheterna att odla frö är följande punkter värda att tänka 
på.  

–Kusttrakter lämpar sig särskilt bra för fröodling bl.a. för att risken för nattfrost på hösten är 
mindre än i inlandet. 

–Zonkartan, som egentligen är avsedd för fruktodlingar, säger även fröodlaren en del. I zon I 
har man goda förutsättningar för att kunna fröodla alla i Sverige odlade grönsaker. I zon II-III 
går det också ofta bra, men kraven på bra lokalklimat och omsorg om plantorna ökar. Även i 
bistrare klimat finns det möjligheter att fröodla ganska många växtslag, men svårigheterna ökar 
förstås. Men tro inte för mycket på zonkartan! Grönsaksodling och fröodling ställer delvis andra 
krav än fruktodling och platsens klimatiska förutsättningar betyder minst lika mycket som 
odlingszonen, som mest handlar om det lite större klimatet, som vi kan kalla lokal- eller 
regionalklimat.  

 
De flesta kan förstås inte välja bostadsort efter odlingsförutsättningarna. Möjligheterna att i 

den trakt där man bor välja en plats med bra lokalklimat för sin odling kan vara större. Goda 
omständigheter är 

– närhet till en sjö, 
– sluttning åt syd eller väst, 
– lagom öppet läge där luften kan cirkulera och sällan står still. 

Dåliga omständigheter är  
–skugga under en stor del av dagen,  
–frostlänt läge, t.ex. svacka, sankmark eller surdråg.  

Tvivelaktiga omständigheter är bl.a.  
–nordsluttning,  
–mycket blåsig plats,  
–plats med stillastående luft, 
–gläntor med mycket skog runtomkring, där det ofta torkar upp långsamt efter regn. 
 
I den mindre skalan kan man också välja den plats på tomten (gården, koloniområdet, ...) som 

har det bästa mikroklimatet. Där det är mycket sol, gärna syd- eller västsluttning, luften kan 
cirkulera fritt och frosten kommer sent på hösten. Om inte allt detta kan uppfyllas kan man ändå 
välja bästa möjliga plats och förbättra den.  
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På en tomt där jag har odlat i många år har jag märkt att den frostfria perioden ett normalt år 
varierar mellan två och en halv och fyra månader på olika delar av tomten! Den mest frostlänta 
delen ligger 1-2 meter lägre än tomten i övrigt. Det är lite sankt och vätter dessutom mot en sank 
ängsmark. Där har jag, delvis mot bättre vetande, ett grönsaksland. Efter dikning och 
jordförbättring tror jag dock att den frostfria perioden ska kunna förlängas något. Jorden är en 
näringsrik lerjord som är en utmärkt odlingsjord om den behandlas rätt. Tomten i övrigt är 
mindre frostlänt och där har jag också ett grönsaksland, 20 meter ifrån det just beskrivna och ca 
2 meter högre beläget. Det är relativt skyddat av hus, träd och buskar. Höjdskillnaden, bättre 
dränering och det mera skyddade läget gör alltså tillsammans att den frostfria perioden blir ca en 
och en halv månad längre. Insektsproblemen är dock större här, liksom problemen med 
inväxande trädrötter och en del skugga från hus och träd under hösten. Tänkbara åtgärder är att 
fälla en del träd och buskar för att få mer luftcirkulation samt att gräva ett dike för att hindra 
trädrötter att växa in. 

Båda landen lutar för övrigt svagt åt öster och ligger i skugga under sen eftermiddag och kväll, 
vilket är ganska ogynnsamt för kösväxtodling och köksväxtodling överhuvudtaget. Trots det går 
det ganska ofta att få god frökvalitet. 

 
Här följer ett citat ur Ernst Nilssons bok Köksväxtfröodling från 1940 som är intressant i 

sammanhanget. 
”Alla fröodlingar trivas bäst i varma, drivande lägen. Däremot är det endast ett fåtal av 

frilandsfröodlingarna, som äro i behov av s.k. skyddade lägen. Hit höra särskilt gurkor, störbönor och tomater. 
För de flesta växtslag är det vida fördelaktigare med fria, öppna lägen, bl.a. därför att svampsjukdomar och 
skadeinsekter ofta uppträda mera svårartat om läget är instängt. Direkt blåsigt läge gör i regel ingen skada utom 
för växtslag, som i mognadsstadiet lätt tappa frön, om de alltför hårdhänt skakas av vinden, som t.ex. lök.” 

Det ligger mycket i detta, men man får komma ihåg att Ernst Nilsson skrev med tanke på den 
yrkesmässiga fröodlingen. För husbehovsodlaren kan prioriteringar bli delvis andra. Här är en 
kommentar från Bengt Sommarin, erfaren fröodlare i liten skala och ansvarig för flera växtslag 
inom föreningen Sesam. 

”Ang. Nilsson bör beaktas att hans bok vänder sig till lantbrukare som överväger att i kommersiell skala 
odla frö för avsalu till grossister! Inte direkt en typisk Sesam-odlare! Hans påstående om blåsiga lägen bör 
betraktas efter det faktum att vi här pratar om hektarstora odlingar där höga blomställningar stöttar varandra 
och kronorna går ihop så att marken under ligger i konstant skugga och inte kan absorbera något solsken och 
hjälpa till med upptorkning efter ett regn. De odlingar Sesam-medlemmen har är knappast i den storleken. De 
flesta av oss har nog ett fasligt knog att stötta upp blomställningarna så att de inte viks ner till marken.” 
 

 
Förbättring av mikroklimatet 

 
För det första måste man se till att odlingarna får tillräckligt med sol. Minst halva dagen vid 

soligt väder om det ska fungera bra och helst mer. Om man inte kan välja en plats som uppfyller 
detta kan man kanske fälla ett eller flera träd som skuggar odlingen. Tänk på att odlingen behöver 
sol även vår och höst, åtminstone tidig höst för många fröodlingskulturer.  
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Om man ändå ska göra stora markarbeten på platsen kan man kanske t.o.m. skapa en 
sydvästsluttning. 

För det andra ska det vara lagom varmt. Har man tillräckligt med sol men ändå för kallt för att 
det ska växa bra, kanske särskilt under under vår och höst, så kan man sätta upp staket eller 
plantera häckar, buskar och träd strax intill odlingen så att de inte skuggar den men fångar upp 
solsken och återstrålar värme till odlinge. De ska då i normalfallet stå strax norr-nordost om 
odlingen. Står de för nära kan de också suga vatten och näring ur landet. En variant är att hamla 
träden. Då blir de inte så höga och orkar inte heller suga så mycket ur jorden. Skörden kan 
komposteras eller användas som marktäckning. Om läget är allmänt öppet kan man låta staket 
eller planteringar sträcka sig mer eller mindre runt hela odlingen, så länge de inte skuggar den. 
Lagom är bäst, det behövs som sagt en del luftväxling ibland för att de flesta kulturer ska trivas 
och hålla sig någorlunda fria från skadegörare. Har man å andra sidan ett alltför slutet odlingsläge 
så finns anledning att gallra, och då gallrar man förstås helst bort träd och buskar som skuggar 
eller vars rötter växer in i odlingen. Se mer om det nedan. 

Vidare så spelar markens temperatur en stor roll för växternas trivsel och tillväxt. Om jorden 
är varm kan den även värma upp luften närmast ovanför. Jorden kan värmas upp genom 
nedbrytning av organiskt material i jorden, genom solvärme, genom att varm luft värmer upp det 
översta jordlagret, samt, jag gissar i mycket måttlig omfattning, genom luftutbyte med varmare 
luft ovanför jorden. Här spealr också värmeöverföring i jorden genom ledning och strömning in. 
Intressant nog finns en årstidsrytm för jordtemperaturen som är förskjuten i förhållande till 
lufttemperaturen. Ju längre ned desto större förskjutning. En bra markstruktur innebär bland 
annat att jorden innehåller mycket luftkanaler och hålrum. Detta är gynnsamt för nedbrytningen 
och för att jorden ska kunna värmas upp på djupet. En mörk färg på jorden innebär att den tar åt 
sig mer solvärme, i den mån jorden ligger bar. Högre mullhalt bidrar till mörkare färg. 

För det tredje måste man ha tillräcklig luftväxling. Saker att se upp med är om det blir direkt 
hett på odlingsplatsen vid solsken på sommaren, om luften ofta känns stillastående och om det 
tar många timmar innan vegetationen torkar upp efter regn. Luftväxlingen kan förbättras genom 
att man röjer bort en del träd och buskar eller tar bort andra hinder som t.ex. plank. Detta gäller 
särskilt om man kan genom röjningen kan öppna mot upp mot öppna ytor som åker, äng eller 
sjö. 

Även när det gäller luftväxling kan man med fördel samtidigt tänka på förhållandena i jorden. 
En lucker jord värms upp snabbare på våren och den gör att växterna trivs bättre. 

 
 

Artificiell förlängning av växtsäsongen 
 
Växtsäsongen kan förlängas och temperaturen höjas med tekniska hjälpmedel. Mest radikalt 

är att odla frö i växthus, vilket kan vara bra för sådana växter som selleri och purjolök som har 
svårt att hinna mogna på de flesta håll i Sverige. Man får dock räkna med ökad risk för skadedjur, 
sjukdomar och dålig pollination. Sparsam vattning och god ventilation, särskilt under 
frömognaden, rekommenderas.  

Ett enklare alternativ är att täcka kulturen med fiberduk i början och eventuellt även i slutet av 
säsongen. Under hösten när fröet ska mogna blir det dock för fuktigt under duken för de flesta 
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växtslag. De mest frostkänsliga som bönor, tomater squash och majs, kan man pröva att täcka 
även på hösten. Man bör då lägga fiberduken över något slags ställning som ger större luftvolym. 
Täckning med plast är också tänkbart om någon form av ventilation ordnas. 

Förkultivering är en mycket användbar metod att förlänga säsongen, i synnerhet om man har 
växthus, drivbänkar eller något lämpligt rum (mycket ljust, ganska svalt och inte för torrt) att dra 
upp plantorna i. För fröodling av vissa ettåriga växter, t.ex. de flesta sallatssorter, är förkultivering 
helt nödvändig. 

En besläktad metod är drivning. Den används ibland för tvååriga växter på våren andra året. 
Före utsättning sätts rötterna eller stockarna i hinkar (eller stora krukor eller lådor) med en lättare 
jordblandning (t.ex. torv och sand) på ljus och sval plats. De får då en snabbare start och kan 
planteras ut när det blivit något varmare. Ibland är denna metod nödvändig för att 
överhuvudtaget få igång plantorna. 

Om fröet inte hinner mogna utomhus på hösten och hotas av fuktigt väder eller frost kan 
man ta upp hela plantor och ställa dem under tak eller inomhus så att fröet kan eftermogna. Är 
fröet nästan moget kan de ställas inomhus –luftigt, ganska torrt och svalt– men om det är längre 
till frömognad kan en miljö med lite högre luftfuktighet vara bättre, t.ex. ute men under tak eller i 
ett ouppvärmt och oisolerat uthus. 

Man kan också pröva att ha fröodlingar i stora krukor, om man är rädd för att de inte ska 
hinna klart på friland. Med tvååriga växter, t.ex. lök eller selleri, kan man göra så här. Sätt i kruka, 
ca 5 liter stor, tidigt på våren det andra året eller eventuellt på hösten första året. Ställ ljust och 
svalt (på våren ca 5-15 °C, på vintern ca 0-5 °C). Sätt ut på friland i maj, gräv ner hela krukan 
jäms med marken, så rötterna kan växa ut i jorden under krukan. Krukan måste förstås ha hål i 
botten. Eller ha dem på balkong, altan eller överhuvudtaget ovan jord, men då måste man vattna 
och kanske gödselvattna. Om fröet inte mognat när hösten kommer tar man in krukan och ställer 
den ljust och ganska varmt (rumstemperatur ungefär) tills fröet är moget. 

 
 

Annan kompensation för brister i klimatet 
 

Ju kortare och kallare säsong man har desto viktigare är det att genom en allmänt god skötsel 
få plantorna att växa så bra som möjligt.  

Det är naturligtvis också viktigt att ha ett växtmaterial som är anpassat till klimatet.  
Även de olika metoderna att övervintra köksväxter som inte är vinterhärdiga, t.ex. i jordkällare 

eller stuka, är på sätt och vis en kompensation för bristande klimat. Se kapitlet om detta ämne. 
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