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Fröodling – en översikt 
 

Anders Skarlind 
 

 
Detta kapitel vänder sig framför allt till dig, som vill få en överblick över hur man odlar frö. Först 
kommer lite teori och sen kortfattade odlingsanvisningar. Är du intresserad av att fröodla någon 
särskild art som har ett eget kapitel så läs även detta! 
 
 

Grunderna 
 
Vid fröodling måste plantorna –naturligtvis!– blomma och sätta frö. En del köksväxter sätter frö 
även vid vanlig odling, men vi skördar ofta innan fröet är moget. Det gäller t.ex. tomater och 
spritärter. För att få frö av dem räcker det i princip att vänta med skörden lite längre än vanligt så 
att fröet hinner mogna och sen ta vara på det. (Tomatfröet finns inuti tomaten och ärtfröet är de 
torra mogna ärtorna.)  
 
Många köksväxter hinner inte blomma vid vanlig odling eftersom vi skördar dem innan dess. 
Men vill vi ha frö av t.ex. en palsternackssort får vi inte äta upp alla nackorna utan måste lämna 
några i jorden till nästa år. Då blommar de och sätter frö. 
 
Det finns en del fallgropar. Antag till exempel att du vill fröodla morotssorten London Torg. Du 
odlar den som vanligt första året och vinterförvarar ett antal rötter i en jordkällare. På våren nästa 
år väljer du ut tio fina rötter och sätter ut dem för att blomma och ge frö. Men du gör misstaget 
att försöka fröodla morotssorten Early Nantes i andra änden av trädgården. Pollinerande insekter 
besöker båda fröodlingarna. De för med sig pollen så det blir en del korsningar mellan sorterna. 
Det korsade fröet kommer antagligen ge upphov till rötter vars utseende varierar mellan typiska 
London Torg och typiska Early Nantes. Detta kan i och för sig vara intressant att studera, men 
man kan förlora sorter på det här sättet, om det inte finns sortrent frö att gå tillbaka till. På ängen 
intill din odling växer en annan korsningsfara, vildmoroten. Den korsar sig gärna med dina 
London Torg och resultatet när du sår ditt frö nästa år blir blekröda-vita, greniga och mer eller 
mindre träiga rötter. Detta är en mycket oönskad korsning.  
 
Växterna indelas i arter. Växter som tillhör samma art kan befrukta varandra och sålunda ’få frö med 
varandra’. Man säger också att de kan korsas med varandra. Växter som tillhör olika arter kan i 
regel inte korsas med varandra. Undantag finns dock, t.ex. mellan kålrötter och rovor. 
 
Kulturväxterna indelas även i sorter. Sorterna är skapade av människor och de finns bara så länge vi 
bevarar dem. En sort består av plantor som liknar varandra. De har egenskaper som är 
karaktäristiska för sorten och önskvärda för odlaren.  
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Exempel: Av morötter finns många sorter, t.ex. Nantes och London Torg. Alla morötter tillhör 
samma art och kan korsas med varandra om de blommor i närheten av varandra. Däremot korsas 
de inte med palsternacka som tillhör en annan art.  
 
 

Urval av föräldraplantor 
 
För att ditt hemodlade frö ska ge plantor som ser ut som sina föräldrar så måste du främst tänka 
på två saker: att välja ut lämpliga föräldraplantor och att undvika korsningar från andra sorter. Jag 
ska börja med hur man väljer ut lämpliga plantor. 
 
Egenskaperna som kännetecknar en sort är oftast ärftliga. Men de flesta sorter rymmer i sina 
arvsanlag många andra möjligheter än de man vill att sorten ska ha. Genom att välja ut lämpliga 
plantor som föräldrar till det nya fröet kan sortens egenskaper bibehållas. Ofta kan även 
vitaliteten förbättras.  

 
Lämpliga föräldraplantor är plantor som har goda bruksegenskaper; de är friska, välformade, 
välsmakande och (lagom) stora. För att kunna bevara sorten måste de också vara sorttypiska, det 
vill säga de ska se ut som plantor av den sorten brukar se ut. Tar man några plantor på måfå kan 
resultatet bli sämre. Ännu sämre blir det om man tar några plantor som blivit över för att de var 
dåliga. Upprepas detta några gånger så kan sorten urarta helt. 
 
Lantsorter har ofta en stor variation och bör få behålla den. Vid fröodling av lantsorter väljer 
man därför föräldraplantor av alla förekommande typer som inte är direkt urartade. 
 
Av en sort kan det finnas flera stammar med något olika egenskaper och kvalitet. Det är i grunden 
samma sort men de olika stammarna har fröodlats separat i många generationer. Med generation 
menar jag växtgeneration eller frögeneration. Föräldraplantorna i en fröodling tillhör en 
generation. Det frö man skördar och de plantor som gror ur detta frö tillhör nästa generation. 
Genom egen fröodling av en sort i flera generationer kan man skapa en egen stam som är 
anpassad till platsen där man odlar. 
 
Man bör helst välja ut ganska många föräldraplantor. Odlar du frö med bara några 
föräldraplantor tar du flera risker. 

• Du kan tappa bort något av sortens arvsanlag, särskilt hos sorter med stor genetisk 
variation, som ofta finns hos lantsorter. 

• Sorten kan drabbas av inavelsdepression. Risken finns för många korsbefruktare (förklaras 
nedan), bland annat kål, rova, morot, matlök, purjolök, piplök, råg och majs. 

• Pollinationen kan bli dålig hos vindpollinerade arter som majs och råg. 
• Du kanske inte får något frö; om några plantor dör har du kanske ingen kvar.   

 
Det är vanskligt att ge enkla regler för hur många föräldraplantor som behövs. Här följer trots 
det en vägledning anpassad till hemmaträdgården. 
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• Vid odling av frö till husbehov tar man minst 5 plantor; om sorten är känslig för inavel tar man 
minst 10 plantor och av de vindpollinerade arter som annars riskerar dålig pollination tar man 
ännu fler (majs: minst 50 plantor i fyrkant, råg: minst 1 m2).  

• Om odlingen syftar till att långsiktigt bevara en sort bör man helst ta fler plantor, särskilt av 
sorter som har en stor genetisk variation, vilket ofta visar sig i att olika plantor ser olika ut. 

• Undantag: om man har ont om frö kan man bli tvungen att fröodla på ännu färre än fem 
plantor för att kunna rädda en sort. 

 
 

Korsbefruktning och självbefruktning 
 
För att kunna hantera korsningsriskerna behöver man känna till hur växterna förökar sig. I 
blommorna finns kvinnliga könsorgan (pistiller) och manliga könsorgan (ståndare). För att ett frö 
ska bildas måste pollen från en ståndare överföras till en pistill. Detta kallas pollination. Pollination 
inom samma blomma sker hos många växter genom att ståndare och pistill kommer i kontakt 
med varandra. Pollination mellan olika blommor sker i allmänhet med hjälp av insekter eller vind. 
I pistillen finns ett fröämne som kan befruktas av pollenet och utvecklas till ett frö. Om pollenet 
kommer från samma planta som pistillen så blir det en självbefruktning, men om det kommer från 
en annan planta så blir det en korsbefruktning. Om de korsbefruktande plantorna tillhör olika 
sorter eller arter uppstår en korsning (sortkorsning respektive artkorsning). Korsningar används 
mycket vid växtförädling men måste undvikas vid vanlig fröodling. 
 
Hos en del växtarter, som kallas självbefruktare, är korsbefruktning förhindrad, så att plantorna 
nästan alltid befruktar sig själva. Antingen sker pollinationen innan blomman öppnat sig (ärter, 
bönor) eller så växer ståndare och pistiller så tätt ihop att pollen från andra blommor har mycket 
liten chans att komma före (sallat, tomat). Därför blir risken för korsning med andra sorter liten. 

 
Hos andra växtarter, som kallas korsbefruktare, förekommer det ofta att olika plantor 
korsbefruktar varandra. Det gör att det finns stor risk för oönskade korsningar om det finns 
plantor av mer än en sort i närheten av varandra.  
 
Hos en del korsbefruktare, till exempel kålrot och morot, förekommer även en hel del 
självbefruktning medan hos andra, till exempel kål, rova, spenat, majs och råg, är 
självbefruktningen förhindrad på olika sätt.  
 
Om korsbefruktare inte har tillräckligt många individer att korsbefrukta sig med hotar 
inavelsdepression med försvagade plantor efter några generationer.  
 
Vilka växter som är korsbefruktare och självbefruktare framgår av Korsningstabellen. Där finns 
också uppgifter om vilka växter som kan korsas med vilka. 
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Korsningsrisker 
 
Korsningsfaror kan finnas på fler ställen än du tror:  

• dina och andras fröodlingar 
• dina och andras köksväxtplantor som normalt blommar vid vanlig odling, till exempel 

bondbönor, majs, squash 
• dina och andras köksväxtplantor som kan ’okynnesblomma’ vid vanlig odling, till exempel 

morötter som blommar första året, så kallade stocklöpare, eller rädisor som inte skördats i 
tid 

• lantbruksväxter, till exempel raps som tillhör samma art som kålrot och kan korsas med 
denna 

• vissa övriga kulturväxter, till exempel prydnadsformer av pumpa 
• förvildade kulturväxter, efter några år kanske även efter frö som ramlat (drösat) från dina 

egna fröodlingar! 
• vilda växter 

 
Vissa korsningsrisker kan man eliminera. Man kan rensa bort egna stocklöpare och be grannen 
göra detsamma. Man kan avstå från vissa egna odlingar.  
 
Korsningsfaror kan också undvikas genom att hålla tillräckligt avstånd till dem, så kallat 
isoleringsavstånd. Hur stort isoleringsavstånd som krävs varierar, men 500-1000 meter är för det 
mesta fullt tillräckligt för korsbefruktare. För självbefruktare kan man nöja sig med ett mycket mindre 
isoleringsavstånd mellan olika sorter, men det finns då en liten korsningsrisk, eftersom lite 
korsbefruktning kan förekomma. Se även kapitlet ”Korsningsrisker och isoleringsmetoder” och 
Korsningstabellen.  
 
Sammanfattningsvis vill jag ge följande råd till nybörjaren för att undvika oönskade korsningar : 

• Slå upp i Korsningstabellen vilka korsningsrisker som finns och vilka isoleringsavstånd 
som gäller för den art du vill fröodla 

• Inventera korsningsriskerna på din egen tomt och i grannskapet inom det 
isoleringsavstånd som gäller för arten.  Rådgör gärna med någon erfaren fröodlare. 

• Om du är osäker så fröodla ändå men provodla fröet innan du ger det till andra odlare. 
• Av korsbefruktare fröodlas högst en sort per art och år. 
• Av självbefruktare kan eventuellt några sorter av samma art fröodlas, men håll åtminstone 

några meters avstånd mellan dem. 
 
 

Scheman för huvudgrupper 
 
Arterna kan ordnas i sex grupper som fröodlas på ungefär samma sätt. Växterna i de tre första 
grupperna nedan är med några undantag lätta att fröodla, medan växterna i de tre sista är lite 
svårare. 
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Kokärtgruppen innehåller kok- och foderärter, kokbönor, åkerbönor och sädesslagen. Dessa växter bildar 
fullmogna frön vid vanlig odling, vilket gör fröodlingen, d.v.s. utsädesodlingen, lätt. De är i 
huvudsak lantbruksväxter, men kan odlas även i hemmaträdgården. Vid skörden plockar man 
mogna ärtskidor och bönbaljor för hand eller skördar hela plantor, med mogna eller nästan 
mogna frön, för att tröska dem senare. Gör urval för att få bra utsäde, särskilt viktigt för råg! Tag 
till att börja med bort sjuka plantor så snart de visar sig. Det sista urvalet görs enklast efter skörd, 
ta endast välmatade frön från friska plantor som gett god avkastning. En enklare variant: välj ut 
fina baljor eller ax och ta frön från dem. Korsningsrisker finns för åkerbönor och råg. För de 
övriga är korsningsrisken mycket liten. 
 
Trädgårdsärtgruppen innehåller trädgårdsärter, trädgårdsbönor, bondbönor och sockermajs. Dessa växter 
bildar frön, men ej fullmogna frön, vid vanlig odling. Odla dem därför som vanligt, men låt de 
bästa plantorna stå kvar tills fröna är fullmogna, d.v.s. torra och hårda. De kan också skördas lite 
före fullmognad för att eftermogna på skyddad plats. Man kan med fördel skörda en del baljor på 
fröplantorna för konsumtion ett tag före fröskörden. De återstående baljorna får då lättare att 
mogna. Hos majs bör man bara lämna en kolv per planta. Gör urval på samma sätt som i 
föregående grupp. Korsningsrisker finns för bondbönor och majs. Korsningsrisken för ärter och 
bönor är mycket liten. 
 
Tomatgruppen innehåller gurka, melon, pumpa/squash, tomat och paprika. Dessa växter bildar mer 
eller mindre mogna frön vid vanlig odling. Som bekant är det inte fröet man är ute efter vid 
vanlig odling, utan de saftiga frukter som fröet är inneslutet i. Det är dock lätt att ta ut fröet ur 
frukterna och torka och spara det. Man ska endast ta frö från fullmogna och gärna t.o.m. 
övermogna frukter. Dessutom bör man tänka på urvalet, ta endast frö från de bästa plantorna 
och rensa bort sjuka och svaga plantor på ett tidigt stadium. Korsningsrisker finns för flertalet av 
dessa arter, för tomat dock i mycket liten omfattning. 
 
Rädisagruppen innehåller rädisa, sommarrättika, sallat, spenat samt ev. blomkål och broccoli. Detta är 
ettåriga vårsådda växter som inte tillåts blomma vid vanlig odling. Man måste alltså låta dem 
utvecklas väsentligt längre än normalt, de måste få blomma och bilda moget frö. Detta är svårt 
att hinna med för sallat, ännu svårare för blomkål och broccoli. För att hinna måste man därför 
så tidigt. För sallat är därför förkultivering ett måste. Blomkål och broccoli är verkligen inga 
nybörjarväxter utan kräver speciella åtgärder (se kapitlet om kål). Rädisa, sommarrättika och 
spenat är lättare att hinna få moget frö av, men man bör ändå starta så tidigt som möjligt och 
eventuellt förkultivera. 

Det är lätt hänt att man försummar urvalet bland dessa växter. Tvärtemot vad man som 
nybörjare kan tro gäller det att rensa bort de plantor som går ovanligt tidigt i blom. Dessa har ju 
en egenskap som man inte vill ha och som kan vara ärftlig. Dessutom ska man som vanligt rensa 
bort sjuka och svaga plantor och behålla ett antal fina plantor, t.ex. rädisor med fina rötter och 
frisk blast, till fröodling. 
Korsningsrisker finns för samtliga dessa växter, men för sallat är risken mycket liten. 
 
Morotgruppen innehåller tvååriga rotfrukter: morot, palsternacka, rotpersilja, rotselleri, beta, kålrot, rova, 
haverrot och matlök. Även vinterrättika (tvåårig-vinterannuell) och svartrot (flerårig) hör i huvudsak 
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hemma här. Samtliga odlas som vanligt första året, på hösten tar man upp dem och väljer ut fina 
rötter till nästa års fröodling. Är de vinterhärdiga på friland på platsen där man odlar så kan man 
sätta tillbaka dem i jorden igen. Palsternacka och svartrot är vinterhärdiga i större delen av 
Sverige och även haverrot tål en hel del kyla men har svårare för våta vintrar. De övriga kan 
övervintras i de mer gynnade delarna av landet om man täcker dem med löv eller halm, men det 
vanligaste är att ta in dem i jordkällare eller dylikt över vintern. Även de vinterhärdiga kan 
förvaras i källare om man föredrar det. Matlöken är ett undantag, den ska förvaras luftigt och 
torrt och tål då flera minusgrader. Rötter och lökar som inte övervintrats på friland planteras ut 
tidigt på våren och sätts då ungefär som de satt året innan eller lite djupare. Under andra året 
blommar plantorna och bildar frö. Svartroten kan leva vidare och blomma flera år. Matlök kan 
det också genom de nya lökar som bildas inuti den gamla. Korsningsrisker finns för alla dessa 
växter. 
 
 

 
Fröodling av morotgruppen 

   Första året 

Skörd  
Urval av lämpliga rötter 

Andra året 

vår sommar höst 

sommar vår höst vinter 

utsättning plantorna 
blommar 

fröskörd 

Rötterna övervintras i 
källare eller stuka.  
 
  

Härdiga rötter, främst palsternacka, svartrot och haverrot, kan övervintras på 
friland. De grävs upp på hösten för att kunna göra urval. Sen sätts de utvalda 
rötterna tillbaka i landet. 
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Kålgruppen innehåller tvååriga bladväxter som helst vill övervintra med gröna delar: huvudkål, bladkål, 
brysselkål, blad- och stjälkselleri, mangold, persilja och purjolök. Dessa fröodlas på ungefär samma sätt 
som tvååriga rotfrukter, men de måste övervintras på delvis annat sätt. Det är mer eller mindre 
nödvändigt att några blad överlever vintern. Detta är ofta svårt. Tillvägagångssättet varierar en 
del inom gruppen. Se kapitlen om de enskilda växtslagen. Korsningsrisker finns för alla dessa 
växter. 
 
 

Lite mer om skötsel av fröodlingar 
 
Jordbearbetningen är i stort sett som vid vanlig köksväxtodling. Tänk på att tvååriga växter 
behöver planteras ut tidigt andra året, om de inte kan övervintra ute. Bearbetning och gödsling 
bör då vara gjorda på hösten, så att man kan plantera utan att behöva vänta på att jorden reder 
sig på våren. Kraven är inte så stora, för andra året klarar sig plantorna med jord i ganska ’grovt’ 
skick. 
 
Fröodlingar gödslas ungefär som andra odlingar. Men var försiktig med kväverika gödselmedel 
som kan försämra frömognaden. Tvååriga växter brukar ha ett stort näringsförråd när de sätts ut 
för att blomma andra året och kan delvis leva på detta. 
 
Vid fröodling av tvååriga växter som inte är vinterhärdiga måste de övervintras på något sätt, till 
exempel i jordkällare eller stuka. De måste sedan planteras ut igen på våren. Man brukar då sätta dem 
på samma djup i jorden som de växt året innan eller lite djupare. 
 
Under blomningstiden är skötseln ofta enkel. Blomstänglarna behöver ofta stödjas. 
Ogräsrensningen brukar vara lätt i små fröodlingar. Ibland hemsöks blommorna och de 
mognande fröna av skadegörare, mest fåglar och insekter. Bärnät kan behövas mot fröätande 
fåglar –grönfink, hämpling, steglits– i fröodlingar av haverrot, kål, kålrot, rova, rädisa och rättika. 
Att värja sig mot insektsangrepp på ett bra sätt är inte alltid så  lätt. Många gånger räcker det dock 
långt att plocka bort skadegörarna för hand och oskadliggöra dem, särskilt om man är tidigt ute. 
 
Fröet bör om möjligt få mogna innan det skördas. Fröet är moget när det är hårt och torrt. Detta 
åtföljs i allmänhet av att all grön färg försvinner från fröställningarna så att de får vita, gråa, gula 
och bruna färger. Moget frö bör skördas så snart som möjligt, annars kan det skadas av fuktigt 
väder eller dråsa till marken. Skörda om möjligt bara i torrt väder. Man skördar antingen hela 
plantor eller hela fröställningen eller lämpliga delar av den som t.ex. baljor, skidor eller flockar. 
Ofta är det en fördel att skörda i omgångar, eftersom fröet brukar mogna ojämnt. Låt det 
nyskördade fröet ligga luftigt och torrt inomhus några veckor för torkning och eftermognad. 
Öppna papperskassar fungerar bra för många fröslag. Fröet kan sedan tröskas, rensas och läggas 
i papperspåsar som tillsluts. 
 
Inte sällan mognar fröet så sent att grobarheten hotas av väta och frost. Man kan då skörda hela 
plantor eller hela fröställningar innan fröet mognat helt och låta det eftermogna inomhus.  
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Ett specialfall är de växter där fröet bildas inuti en saftig frukt som tomat, gurka och pumpa. Man 
låter frukterna bli lite övermogna innan man tar ur fröet. 
 
 

Frökvalitet, bevarande och förädling 
 
Mycket i detta kapitel kan sammanfattas enkelt: målet är att få fram frö av en bra kvalitet. Det är 
kul att odla eget frö, men kan man inte använda fröet så tröttnar man ändå snart. Bra frökvalitet 
innebär framförallt tre saker: 
• hög grobarhet och groningsenergi 
• inga oönskade korsningar 
• fröet ger sorttypiska plantor. 
 
Detta kan man få om man 
• har friska plantor och goda betingelser för frömognad 
• undviker korsningsriskerna 
• gör ett bra urval. 
 
Mer långsiktiga mål är att bevara en sort eller att få fram en bra stam av en sort. Detta uppnås 
genom att framgångsrikt fröodla sorten, ofta i flera generationer. Urvalet är viktigt liksom att inte 
blanda ihop sorter. Den kunskap man som odlare får om sina favoritsorter är också mycket viktig 
för att kunna bevara och eventuellt förädla dem. 
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