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Sädesslagen 
–spannmålsodling i liten skala– 

 
Anders Skarlind och Paul Teepen 

 
 
Sädesslagen är intressanta för att de har följt människan så länge. De har spelat en 
stor roll för vår försörjning och vår kultur. Idag odlas de i stor skala av 
spannmålsbönder, som är en liten skara specialister. Men vill man lära känna 
sädesslagen behöver man inte ha många hektar jord, det räcker med några 
kvadratmeter. Man kan odla säd i grönsakslandet och den är dessutom en utmärkt 
omväxlingsgröda.  

Andra skäl för att odla säd i liten skala är att kunna använda egen säd i hushållet –
känslan och, i bästa fall, kvaliteten är kanske värd mer än de pengar man sparar in– 
samt att bidra till att bevara värdefulla och gamla sorter i odling. Det finns massor 
med sorter av sädesslagen i genbanker, men det är en fördel om de odlas så att 
kunskapen om dem bevaras. Det är också en fördel om lämpliga sorter och metoder 
för småskalig odling bevaras och utvecklas om vi skulle behöva dem igen. 

Det finns också en tänkbar nisch för mindre lantbrukare. Odlingar i 
storleksordningen kring ett hektar av udda, eller låt oss hellre säga exklusiva, sorter 
kan, särskilt med egen förädling, kanske bli ett intressant sortiment att erbjuda 
kunderna. Början till en sådan utveckling kan idag (2004) skönjas. 

Detta kapitel ska därför handla om odling av de fyra sädesslagen i liten skala med 
inriktning på bevarande av sorter, utsädesodling och småskalig 
livsmedelsproduktion. Skalan sträcker sig från enstaka kvadratmeter i 
grönsakslandet, via självhushållning med handredskap på några hundra 
kvadratmeter till mindre jordbruk med traktor eller häst. 1 2 
 
 

Historia 
 

Vetets hemtrakter sträcker sig från Irak till Afghanistan och Pakistan. Råg 
härstammar från Armenien med omnejd. Kornets hemtrakter ligger i en triangel med 
hörnen i Egypten, Etiopien och Indien. Havren kommer från södra Ryssland och 
östra medelhavsområdet. 

I sädesslagens hemtrakter har de odlats mycket länge. Till Sverige kom de flesta 
under tidigneoliticum (3900 - 3300 f.Kr.), några ett tag därefter. En del av dessa arter 
har sedan nästan helt försvunnit från Sverige. 

                                            
1 När det i texten står att man kan använda traktor med något tillkopplat redskap så läs vid behov och läglighet häst i 
stället för traktor. 
2 Den som odlar i lite större skala (och ännu inte lärt sig odla säd) behöver säkert mer precisa anvisningar än vad vi 
ger här. Komplettera i så fall med någon lantbrukslära och/eller fråga grannen! 
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Vanligt vete (Triticum aestivum), kubbvete (Tr. compactum), enkornsvete (Tr. 
monococcum) och emmer (Tr. dicoccon) odlades i Sverige från tidigneoliticum och 
framåt.  Speltvete (Tr. spelta) började odlas under mellanneoliticum (3300 - 2300 
f.Kr.). Korn (Hordeum vulgare) odlades från tidigneoliticum. Det förekom både 
nakenkorn och skalkorn, men enbart sexradskorn medan tvåradskorn är känt först 
från 1600-talet. Havre (Avena sativa) tycks först ha förekommit i Sverige som ett 
ogräs under neoliticum på samma sätt som nu flyghavre (A. fatua). Havren har 
troligtvis odlats regelbundet från äldre bronsåldern (1800 - 1100 f.Kr.). Råg (Secale 
cereale) förekom också den först mera som ett ogräs i åkrarna. Den började inte odlas 
förrän under järnåldern (500 f.Kr. - 1050 e.Kr.). 
 
 

Botaniska karaktärer och utveckling 
 
De sädesslag som brukar odlas i Sverige –vete, råg, korn och havre– tillhör 
gräsfamiljen med det botaniska namnet Poaceae.  3 

Utvecklingen hos en spannmålsplanta går i korta drag till som följer. När fröet 
gror skjuter ett huvudskott ut och växer uppåt. Skottet består av ett långsträckt blad, 
som vid basen är ihoprullat till ett rörformigt strå. Efterhand bildas flera blad kring 
skottet. I början utvecklas bladen mest medan strået är kort och växer sakta.  

Ofta får skottet sällskap av ett eller flera sidoskott från samma frö. Sidoskotten ger 
upphov till varsitt strå. Ju fler skott som skjuter upp från samma plantan desto tätare 
blir plantan och desto starkare säger man att bestockningen är. (Mer om bestockning 
följer nedan.) 

Samtidigt med skottet börjar de första rötterna, som kallas frörötter, att bildas. 
Frörötterna skjuter nedåt i marken och försörjer plantan med främst vatten. Senare 
bildas kronrötter som skjuter ut mer i sidled och försörjer plantan med främst 
näring. 

När bestockningen är fullbordad är plantan en mer eller mindre kraftig bladrosett, 
en till ett par dm hög. Den är nu  klar att skjuta strå. Stråna, som är rörformiga och 
efterhand blir ganska hårda, växer i höjden och får efterhand flera ledknutar (eller 
noder) och från dessa skjuter blad ut. Den nedre delen av ett stråblad (d.v.s. ett blad 
som sitter på strået) är en bladslida som omsluter strået, den övre en bladskiva som 
vinklas ut från strået.  

Strået behöver vara starkt för att kunna bära upp axet. Stråstyrkan gynnas av ljus, 
fosfor och kalium, men missgynnas av alltför mycket kväve. Stråstyrkan varierar 
också avsevärt mellan olika sorter. 

I toppen av strået bildas axet, som botaniskt sett är en blomställning 4. Axet 
omsluts i början av sin utveckling av det översta bladet, men skjuter sedan upp ur 
det. Detta kallas axgång. Axet är en samling oansenliga blommor som hos vete, råg 

                                            
3 Till sädesslagen brukar också hirs och bovete räknas (tillhör fam Polygonaceae). De kan odlas i Sverige (gäller 
särskilt bovete) men odlas i mycket liten skala. De odlas på liknande sätt som de vanliga sädesslagen, men tas inte 
upp här. 
4 Även fröställningen kallas ax. 
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och korn sitter på stråets översta del (axspindeln). Hos havre grenar strået sig istället 
så att axet blir en vippa. Efter befruktningen utvecklas sädeskornen, som även ofta 
kallas korn, sädeskärnor eller kärnor. Fröodlaren kan kalla dem kanske frön och 
botanisten frukter. Kärt barn har många namn.  

Sädeskornen går igenom olika mognadsfaser. Först sväller de till full volym. De är 
då gröna och vattniga. (Känn på kornen och bit i dem!)  Sedan fylls de efterhand med 
näring och vattenhalten minskar. Den gröna färgen försvinner då efterhand och 
ersätts främst av gula och bruna nyanser. Samtidigt blir kornen fastare och efterhand 
hårda. De kan också minska lite i volym under denna process. 

Det är viktigt att känna igen sädeskornens mognadsfaser för att kunna avgöra rätt 
tid för skörd och tröskning. Det finns olika system för hur man indelar 
mognadsfaserna, men man klarar sig långt med de praktiska begreppen 
bindarmognad och tröskmognad.  

Man känner igen bindarmognaden på att all grön färg på ax och strå har övergått i 
gulbruna nyanser och kornen är ganska fasta, inte blöta, på sin höjd lite degiga. Man 
prövar genom att bita i några korn. De ska vid ett lätt tryck från tänderna spricka i 
några torra delar, inte mosas eller slaska. Den återstående näring sädeskornen 
behöver för sin fortsatta mognad finns då redan lagrad i axet och strået. Man kan då 
skära säden (stråna) jämsmed marken och bunta dem i kärvar. Men skär inte före 
bindarmognad! Då riskerar du skrumpna kärnor med mindre näringsinnehåll och 
nedsatt grobarhet. 

Om kornet är så hårt att det är svårt att bita av och plantan skiftar i grått så är 
säden tröskmogen. Först då kan man tröska kornen ur axen utan att skada dem. Skörd 
och tröskning beskrivs längre fram. 

Det är naturligt för säd liksom andra växter att de mogna kornen förr eller senare 
faller till marken. Detta varierar mellan olika spannmålssorter. En sort där kornen 
sitter kvar länge och hårt säges vara drösfast. Äldre sorter är ofta mindre drösfasta 
än moderna, eftersom skördetröskningen kräver att kornen sitter kvar länge och man 
därför har avlat för drösfasthet. Det blir dock svårare att tröska för hand om kornen 
sittar hårt fast. 
 
 

Vårsäd och höstsäd 
 
Vårsäd är anpassad till att sås på våren, höstsäd på hösten. Vårsäd kan vara vårvete, 
vårråg, korn eller havre. Höstsäd kan vara höstvete, höstråg eller höstkorn. Höstsådd 
havre förekommer inte i Sverige.  

Skillnaden mellan vårsäd och höstsäd är att höstsäd behöver en köldperiod för att 
skjuta strå och gå i ax. Gör man experimentet att så höstsäd på våren bildar den mest 
bara rot och blad, knappt strå och ax. Efter mycket lång tid kan ändå strå och ax 
bildas, men då är det mycket osäkert om man hinner få någon skörd före vintern. En 
del primitiva vetearter är, åtminstone hos vissa sorter, inte så specialiserade utan kan 
sås både vår och höst med ungefär likvärdigt resultat. Detta förekommer bland 
enkornsvete, emmer, spelt och eventuellt andra arter.  
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Gränsen mellan vårsäd och höstsäd är därför inte alltid så skarp. De är två olika 
anpassningar till klimatet som kan uppkomma eller framavlas hos flera arter. Man 
kan säga att indelningen i vårsäd och höstsäd är praktiskt betydelsefull men inte så 
botaniskt grundläggande som indelningen i arter. 

Höstsäd riskerar att frysa upp under vintern om marken är blöt. Tjälen gör att 
marken höjer sig så att rötterna kan slitas av och/eller lossna från marken. Plantor 
som lossnat helt eller delvis kan räddas genom att tryckas fast igen på våren. I större 
skala används vältning.  

Höstrågen sås oftast tidigare än höstvetet och hinner därför med en större del av 
sin utveckling före vintern. Hos höstvete utvecklas kronrötterna mest på våren, hos 
höstrågen mest på hösten. Detta bidrar till att höstvete fryser upp lättare än höstråg.  
 
 

Mer om bestockning 
 
Hos höstrågen sker hela bestockningen på hösten medan höstvete har stora 
sortskillnader i graden av höst- resp vårbestockning. Äldre nordiska sorter är 
huvudsakligen vårbestockande och bestockning gynnas av långa perioder med svalt, 
fuktigt väder medan varmt torrt väder får plantan att slå över i stråskjutningsfas. 
Korn och havre har mycket större bestockningsförmåga än vårvete vilket påverkar 
utsädesmängden.  

Man vill i allmänhet ha en god bestockning. All skottbildning är dock inte av 
godo. Om skott bildas sent, s k grönskott, kommer de efter i utvecklingen och får ax 
sent, där säden kanske inte hinner mogna. Detta vill man helst slippa. Det blir mer 
grönskott vid liggsäd och fuktig väderlek.  

 
 

Jord, klimat, odlingsområden 
 
Korn, havre och råg går att odla på de flesta jordar, medan vete är mer krävande. De 
flesta mer primitiva vetearter är dock inte lika krävande som vanligt vete. Säd har ett 
ganska ytligt rotsystem, så det räcker med en ganska grund dränering. Korn har 
störst behov av dränerad jord, följt av råg. Höstsäd kan frysa upp på mossjordar och 
dåligt dränerad jord. Alla sädesslagen kan odlas i större delen av landet om man 
väljer rätt sort. Säd bör odlas i ljusa och öppna lägen. 
 
Höstvete vill helst växa på lerjord, gärna styv.  
 
vårvete trivs bäst på lättlera eller mulljord (Tror att kornjord avser jord där korn 
trivs). Mulljordar är dock ofta ogräsrika och mindre lämpliga till det 
konkurrenssvaga vårvetet.  
 
Korn trivs bäst på lättlera eller mulljord  
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Korn trivs bäst på humusblandad lättlera eller lermylla. Utan gödsel kan arten 
knappt odlas på näringsfattiga jordar.  
Skalkorn kräver mera gödsel än naket korn för att ge normala skördar. 
 
Korn 5 och vårvete trivs på samma jordar, humusblandad lättlera eller lermylla, 
d.v.s. finkorniga jordar med bra struktur. De flesta vetesorter kräver dock mer än 
kornsorterna med avseende på klimat och näring. Korn och vårvete trivs även bra på 
mulljordar. Mulljordar är dock ofta ogräsrika och mindre lämpliga till det 
konkurrenssvaga vårvetet.  
 
Vårkorn dominerar kornodlingen, medan höstkornet endast odlas i södra Sverige, 
dock i ökande omfattning. Höstkorn har klart sämre vinterhärdighet än höstvete och 
höstråg, vilket begränsar dess odlingsområde. Vårkorn kan odlas i nästan hela 
landet. I Norrland odlas mest sexradigt vårkorn, eftersom det mognar snabbare. I 
Svealand och Götaland odlas mest tvåradigt vårkorn. 
 
Råg 6 går bra på de flesta jordar. Den kan växa rätt bra på mager jord men ger bättre 
skörd på bördigare jord. Råg vill dock ha ganska väldränerad mark, särskilt under 
övervintringen. Rågen tål också torka bra. Den trivs bättre i relativt torrt klimat 
(östra Sverige) än i fuktigt. Särskilt när axen börjar mogna är fuktigt och regnigt 
väder ett problem, eftersom kärnorna lätt kan börja gro i axen, vilket sätter ned 
kvalitén avsevärt. Råg är också känslig för frost när den blommar. Trots smärre 
problem går det att odla råg i större delen av landet med rätt sortval och 
odlingsmetoder. Det finns t.ex. en lantsort från Norrbotten, Norrbottens lantråg. 
 
Havre är anspråkslösast av sädesslagen så länge vattentillgången är god. Havre kan 
växa på de flesta åkerjordar och tål lägre pH än övriga sädesslag, ned till 4.5. 
 
 

Gödsling 
 

Odlar man säd som omväxlingsgröda i grönsakslandet behöver den knappast 
gödslas. Det finns tillräckligt med näring i ett normalt grönsaksland, då de flesta 
köksväxter är mer näringskrävande än säden. 

Matti Leino har bidragit med det följande, från en mer lantbruksvetenskaplig 
utgångspunkt. ”Alla stråsädesslag svarar mycket bra i produktion på höga 
gödselgivor, men i synnerhet vete. Mycket kväve höjer protein och E-vitaminhalten i 
mjölet och degen jäser bättre, men blir mer svårbearbetad. Ska kornet mältas får 
proteinhalten inte vara för hög. Liggsädesrisken är störst i havre och korn, varför 
kvävegödsling bör ske med måtta till dem.” 
 
 
                                            
5 Detta avser i huvudsak vårkorn. 
6 Uppgifterna i detta stycke gäller höstråg, samt i allt utom övervintring även vårråg. 
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Ogräs 
 

Sädesslagen och särskilt råg konkurrerar med ogräset genom att utsöndra 
tillväxthämmande ämnen i marken 7. Säden kan därför ofta konkurrera rätt bra om 
den bara får en god start, d.v.s. en snabb och jämn uppkomst. Råg kan t.o.m. 
användas för att konkurrera ut kvickrot. Dock kan större mängder av en del 
rotogräs, bl a åkertistel, ställa till problem. Odla inte säd i så fall, utan hellre t.ex. 
potatis, som ger större möjlighet att hacka bort ogräset. Fröogräs kan också bli 
besvärliga om de har bra groningsförhållanden när säden är nysådd.  
 
 

Växtföljd 
 
I köksväxtodling är säd en utmärkt omväxlingsgröda, vilket antagligen åtminstone 
delvis beror på att de svenska sädesslagen tillhör gräsfamiljen, som inte finns 
representerad bland köksväxterna. Den kan här komma efter i stort sett varje gröda, 
som inte varit alltför ogräsbemängd. Den kan också efterföljas av i stort sett varje 
köksväxtgröda, men man bör vara lite försiktig efter råg, då rågen utsöndrar en hel 
del tillväxthämmande ämnen i jorden, som finns kvar ett tag och eventuellt kan störa 
en del köksväxter.   

I en mer eller mindre typisk lantbruksväxtföljd bör man framför allt undvika att 
odla säd på samma åker år efter år. Måste man odla säd några år i rad, så kan havre 
fungera som en acceptabel omväxlingsgröda till de övriga sädesslagen. Lämpliga 
förfrukter är istället vall och oljeväxter. 
 
 

Såtid 
 
I Svealand sår man vårsäd i maj eller om möjligt i april. Sent mognande sorter sås så 
tidigt som möjligt, korn, som har frostkänslig brodd, efter 15 maj. Höstsäd sås i 
Svealand i slutet på augusti eller början på september. Senare sådd kan lyckas om 
hösten blir mild. Bor du i Götaland kan du så tidigare på våren och senare på hösten. 
I Norrland bör man så höstsäd i början av augusti., i norra Norrland redan från 
mitten av juli.. I bistert klimat går dessutom bara snabbt mognande sorter och 
höstsäd kanske inte går alls.  
 

 
Odlingen 

 
Odlingen är relativt enkel. De största problemet är att hinna så i tid. Man har ofta 
bara några veckor på sig eftersom särskilt råg och vete har ganska lång 
utvecklingstid. Detta gäller särskilt vid sådd av vårsäd, men ofta även vid sådd av 
höstsäd, då man ofta har skördat någon annan gröda, t ex någon tidig 
                                            
7 Detta kallas allelopati. 
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grönsakskultur, eller brutit en vall en kort tid innan. Särskilt vid småskalig odling 
kan man också ha problem med att skydda odlingarna från små och stora djur. 
Odling i trädgårdsskala, med handredskap och evt små maskiner som jordfräs, går 
till på i princip samma sätt som odling i stor skala med traktor och skördetröska. 
Tekniken blir dock av naturliga skäl en annan, ofta ganska gammalmodig, särskilt 
vid skörden.8 

Före sådden bearbetar man jorden lagom djupt, 5-10 cm ungefär, med t ex 
handkultivator, jordfräs eller traktor med harv. Bruket behöver inte vara lika fint 
som när man ska så små grönsaksfrön. Om det behövs tillför man gödsel eller 
kompost, helst på hösten. Till höstsäd sprids och myllas gödseln normalt under 
sensommar-tidig höst kort tid före sådden, till vårsäd under någon gång under 
hösten före sådden. I ett grönsaksland finns det oftast tillräckligt med näring ändå 
och likaså efter vallbrott. 

Man kan antingen bredså eller så i rader. Vid bredsådd kastas fröna ut så jämnt 
som möjligt och myllas med t.ex. handkultivator eller harv. Vid radsådd sår man i 
rader på 1-2 dm avstånd. Lämpligt sådjup är c:a 4 cm. Utsädesmängden är ungefär 
20-30 g/m2 vid bredsådd, 15-20 vid radsådd. Har man mycket lite utsäde eller långt 
mellan raderna kan man radså ännu tunnare, t ex 10 g/m2.  (100 g havre är ungefär 2 
dl, 100 g korn 1,5 dl och 100 g vete eller råg 1,3 dl. Detta gäller rensad vara.) Odlar 
man lite större ytor, säg 100 m2 eller mer, kan man radså med handsåmaskin för 
trädgårdsbruk eller bredså. Odlar man ännu mer, säg 1000 m2 eller mer, så kan man 
använda traktordragen såmaskin eller bredså och mylla med harv.  

Såmängden är beroende av möjligheten till bestockning. För arter med stor 
bestockningsförmåga och långa perioder av bestockningsgynnande väder (tidig 
sådd) kan utsädesmängden reduceras. För  t ex sent sått vårvete bör 
utsädesmängden ökas. 

Skötseln under växttiden inskränker sig i den mindre odlingen till eventuell 
radhackning (se nedan) samt att rycka bort de största ogräsen. Blir odlingen 
övervuxen med ogräs kanske det är bäst att meja alltihop med lie.  

Det finns metoder med ogräsharvning mot späda ogräsplantor. Detta görs mest i 
lite större odlingar med traktor eller med fördel häst. Man använder lätta harvar av 
olika slag, traditionellt lättharvar med korta styva pinnar, numera mest särskilda 
ogräsharvar med långa fjädrande pinnar.  Ogräsharvning är lite hårdhänt mot säden 
men ogräset tar mer skada och säden repar sig om man gör på rätt sätt. 9 Man bör 
köra så tidigt som möjligt när ogräsen tar mest skada samtidigt riskerar man då att 
riva upp mest stråsädesplantor. I begynnande stråskjutning är plantan mycket 
känslig eftersom axet anläggs då, så man bör definitivt köra innan dess. Tänker man 
ogräsharva bör utsädesmängden ökas. 

                                            
8 En liten brasklapp kanske behövs. Vår text är inte inriktad på att optimera odlingsåtgärderna för att få största 
möjliga skörd eller största möjliga tekniska kvalitet, t.ex. falltal. Sådant är viktigt vid storskalig odling men mindre 
viktigt i småskalig odling. Vissa anvisningar kan därför vara mindre exakta än vad som behövs vid fullskaligt 
lantbruk och kanske t.o.m.delvis olämpliga i sådant sammanhang. (Motsvarande kommentar gäller i och för sig hela 
boken, men den känns mest angelägen i detta kapitel.) 
9 Pröva gärna att göra något liknande i trädgårdsskala med lämpligt redskap (kratta, räfsa...) 
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Man kan även så säden med stort radavstånd, minst 20 cm, och hacka mellan 
raderna med skyffeljärn eller handkultivator respektive radhackningsmaskin. Det 
ger bra möjligheter att bekämpa ogräs. 

 
 

Skörden 
 
Det finns två sätt att skörda. Antingen skär man säden och tröskar den senare eller så 
skördar och tröskar man i ett moment med skördetröska. Vi beskriver först olika sätt 
att skära och bunta säden, därefter kortfattat skörd med skördetröska. Tröskning och 
rensning efter skörd beskrivs i nästa avsnitt.  

Man kan skära säden när den är bindarmogen (se ovan). Skär man tidigare så 
minskar grobarheten, så ta om möjligt till marginal. Det går också att vänta till 
tröskmognad, om vädret är bra, men en del sorter som inte är drösfasta kan hinna 
släppa kornen innan eller vid skörden. Sen skörd innebär också risk för nedsatt 
kvalitet vid dåligt väder. Dåligt väder är främst långa perioder med regn, mulet 
väder och fuktig luft.  

Skär av stråna med t.ex. lie eller skära. Man skär av strået nära marken, av 
åtminstone två skäl. Skördar man vid bindarmognad återstår en del av sädeskornets 
utveckling. För denna behöver det ytterligare lite näring från resten av plantan. Det 
avskurna strået kanb under en tid, innan det torkat för mycket, leverera denna 
näring. Ju längre strå desto mer näring kan det leverera till kärnans utveckling. 
Dessutom skär man långt strå för att få så mycket halm (d.v.s. torkade strån och 
blad) som möjligt. Denna har många användningar, som vi inte kan gå in på här. 
Dessutom städar man åkern samtidigt så den ser prydlig ut. Den blir en stubbåker 
som lyser gult på sensommar och tidig höst.  

Dock känner vi till ett alternativt förfarande vid småskalig odling: vänta till 
tröskmognad och klipp av axen från strået med en sax, ner i en säck, och tröska 
senare. Man kan förslagsvis köra ner de kvarstående stråna med t.ex. gräsklippare. 

Motsvarande teknik med traktor eller häst är skörd med självbindare, en maskin 
som slår säden och binder sädeskärvar. Tänkbart är även att slå säden med en 
slåtterbalk och sedan binda kärvar för hand. Dessa maskiner, särskilt självbinadre, 
börjar dock bli ovanliga.  

När man skurit säden (med långt strå) binds den till kärvar som man förvarar 
torrt till ganska torrt, medan den torkar och eftermognar. Skördar man vid 
tröskmognad får det gärna vara kruttorrt med en gång men skördar man vid 
bindarmognad är det troligen bättre om det inte är fullt så torrt de första veckorna 
efter skörd. (Observera dock att blöta och instängd fukt är ogynnsamt, att luft och 
ljus gynnar mognaden och att säden efter mognad måste förvaras torrt!) Det 
traditionella sättet är att ställa skärvarna utomhus i skylar eller dylikt, sedan lägga 
dem i stack eller köra in dem på logen. Skylarna och stackarna skyddar rätt bra mot 
regn, som rinner av och torkar bort, men säden tar åt sig av dagg och fukt, särskilt på 
nätterna. Eftersom säden även är utsatt för skadegörare är det vid småskalig odling 



Sidan 9   –   ”Sädesslagen”   –   © Anders Skarlind och Paul Teepen 25 sep 2006 

oftast mest praktiskt att skörda rätt sent och ta in säden i lämpligt utrymme med en 
gång. 

Redan på 1950-talet gick lantbruket över till skördetröskor, som i ett moment både 
slår och tröskar säden. En liten skördetröska är ett lämpligt redskap om man odlar 
något hektar säd eller mer. Små skördetröskor tillverkas dock knappast längre och 
äldre sådana börjar bli ovanliga. Den som skördar med skördetröska kan hoppa över 
nästa avsnitt om tröskning och (eventuellt!) rensning, men bör tänka på följande. 
Säden behöver som sagt vara tröskmogen vid skörd med skördetröska. Kärnorna är 
då svåra att bita av och har en vattenhalt på 20% eller lägre. Odlar du flera 
spannmålssorter, kanske av samma art, och du vill bevara sorterna rena, måste du 
göra ren tröskan invändigt när du tröskat klart en sort, innan du kan gå över på 
nästa, annars blandas kärnor av olika sorter. Renblåsning med tryckluft är effektivt, 
men det finns många skrymslen att göra rena. De flesta skördetröskor rensar inte 
heller säden särskilt väl från ogräsfrö m.m. Efterrensning kan behövas; se nästa 
avsnitt. 
 

 
Tröskning och rensning 

 
Om man skurit säden och den hunnit eftermogna, d.v.s. bli tröskmogen, kan den 

sedan tröskas. Traditionella manuella metoder med slaga eller tröskkäpp tycker en 
del fungerar. Vid handtröskning sprätter kornen iväg så det är bra att ha något 
hinder för detta, t.ex. pressening eller vägg.  

Magnus Bolander använder en för ändamålet byggd, sluttande arbetsbänk med 
höga sidor, där han bearbetar axen med mattpiska. Tydligen är detta effektivt.  

En metod vi inte prövat är att tröska med fötterna. Lägg avklippta ax på ett rent 
golv, ta på skor med räfflad sula och trampa och bearbeta med fötterna. Istället för 
golv kan man med fördel använda en stor låda. Botten kan med fördel ha någon 
sorts grov yta, fastsatta klena ribbor typ tvättbräde el.dyl.  

Man kan också repa av kornen för hand. Ska man göra det så odlar man inte gärna 
mer än några tiotal m2.   

Odlar man lite större mängder kan man mata i kärvarna i ett tröskverk eller 
skördetröska. Det finns äldre, oftast stationära, tröskverk i olika storlekar, som kan 
göra ett bra arbete. En liten nyproduktion av tröskmaskiner för forskning och 
småskalig odling finns även i t.ex. Europa, USA och Japan, men de exempel vi sett är 
relativt dyra maskiner. Begagnade forskningströskverk som säljs kan vara fynd för 
den småskalige odlaren, men det finns inte många. I tredje världen finns enklare 
tröskverk som drivs för hand eller med enkla motorer men de är ofta främst 
anpassade för andra grödor (d.v.s. det är osäkert hur de fungerar för våra grödor) 
och kan även de kosta en rätt stor slant.  

Rensningen bygger främst på två principer, fläktning och sållning. Fläktning 
blåser bort lätta partiklar som agnar, boss och damm som lossnat vid tröskningen. 
Även lätta kärnor, som man gärna blir av med för att de håller lägre kvalitet, blåser 
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bort vid kraftigare vinddrag. Sållning tar bort små och stora föremål, t.ex. små 
ogräsfrön respektive delar av strået.  

En enkel och effektiv metod att fläkta är att använda två hinkar som säden hälls 
mellan någon blåsig dag. En metod med större kapacitet är att använda en 
spannmålsharpa, som i huvudsak är en (oftast handdriven) fläkt. 

Sållning kan man också ganska effektivt och enkelt göra för hand. Man kan köpa 
metallnät och spika fast på en träram så har man ett användbart såll. Det finns även 
såll att köpa. Man behöver flera såll med olika maskvidder, både mindre och större 
än sädeskornen. 

Det finns även särskilda rensmaskiner som både fläktar och sållar. De kan dock 
vara svåra att komma över. Samma sak gäller här som för tröskmaskiner; det finns 
gamla maskiner, forskningsmaskiner m.m.  Gamla stationärtröskverk innehåller 
också rensverk som ofta är bra. Tyvärr börjar det bli ont om stationärtröskverk för de 
tar så stor plats så de flesta har skrotats. 

Vissa ogräsfrön är svåra att rensa med båda dessa metoder. Det gäller bl.a. 
råglosta och åkerklätt. Åkerklättens frön smakar illa och är dessutom giftiga. Har du 
åkerklätt i åkern, t.ex. för att rädda detta vackra ogräs, så måste du rensa säden från 
dessa frön innan den kan ätas. Ogräsfrön kan man dessutom behöva få bort om 
säden ska användas som utsäde, i alla fall om ogräset annars hotar att ta 
överhanden.  

 
 

Skadedjur 
 
En del insekter kan angripa odlingen, främst havrebladlöss och fritfluga på våren 
och sädesbladlöss och vetemygg efter stråskjutningen. Tidig sådd skyddar mot 
havrebladlusen och fritflugan. 

Från det att säden börjat mogna är den begärlig för allehanda djur. I större 
odlingar kan man ibland ha problem med större djur som t.ex. älgar. I mindre 
odlingar kan man vara tvungen att ha stängsel mot älg, rådjur m.fl. Särskilt i mindre 
odlingar har man ofta problem med sork och möss, samt ibland med fåglar. 
Angreppen sätter in efterhand som kärnorna växer till sig. Det kan bli en 
kapplöpning med tiden att skära säden innan man förlorat för mycket av skörden, 
samtidigt som man inte bör skära innan bindarmognad. Mot fåglar kan man 
använda bärnät. Mot sork och möss krävs mer generella åtgärder. Riktiga bondkatter 
behärskar detta område bättre än vi människor. 

Lagrad spannmål kan angripas av möss och olika insekter, t.ex. mjölbaggar och 
kvarnmott. Så det är inte så lätt att “leva på stenåldersvis“ och odla sin egen säd. Det 
är en hel del att se upp med. 

Det finns massor med äckliga svampsjukdomar på stråsäd, vi tycker vi bör nämna 
några som är viktiga i en husbehovs/bevarandeodling. 10 

                                            
10 Rost och bladfläcksjukdomar kan man inte göra något åt så vi struntar i dem. 
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Stinksot (Tilletia caries/contraversa) angriper höstvete. Axen blir spretiga, sotiga 
och luktar sillake, även måttligt angrepp gör hela skörden otjänlig som djur eller 
människoföda. Sjukdomen är utsädesburen, så hittar man angripna plantor eller frön 
ska de ovillkorligen sorteras ut. 

Flygsot (Ustilago spp) angriper korn, havre och vårvete. Hela axen omvandlas till 
sotmassor. Svampen är utsädesburen och hittar man angripna ax ska dessa sorteras 
ut för att hindra vidare spridning. (På något sjukt sett tycker jag flygsot är vackert 
och en del av charmen med stråsädesodling, så länge den kan hållas i mycket 
dämpad omfattning). 

Mjöldryga (Claviceps purpurea) angriper råg och sexradskorn. Mörkvioletta 
vilkroppar, sklerotier (ser ut som förväxta kärnor) bildas i axen. Dessa är mycket 
giftiga, i synnerhet för hästar, och måste rensas bort noga efter tröskningen för att 
förhindra förgiftning och spridning i utsädet. 

 
 

Att undvika korsningar 
 
Om man odlar flera olika sorter av samma sädesslag och vill undvika korsningar bör 
man känna till sädesslagens pollinationsförhållanden. 

Råg är vindpollinerad korsbefruktare. Rågen brukar blomma i juni och man kan 
då under en-två veckor (åtminstone i större odlingar) se pollen som yr i luften –rågen 
ryker. För att undvika korsning behövs stort avstånd, c:a 500 meter, mellan olika 
rågsorter, om de blommar samtidigt. 

Övriga sädesslag är självbefruktare, men lite korsbefruktning (2 till 3 %) kan 
förekomma även bland dem. Det kan här räcka med mindre avstånd för att hindra 
korsning, men det är inte helt säkert.  

Avståndet beror på flera faktorer. Man behöver större avstånd om terrängen är 
öppen, om någon av odlingarna är stor eller om man är extra angelägen att undvika 
korsningar. Annars kan man klara sig med mindre. 

Tänkbart är att isolera sorter genom att de blommar vid olika tid. Främst bör det 
vara möjligt att odla en höstsort och en värsort av samma art intill varandra utan 
större korsningsrisk, då vårsorten troligen blommar senare. Det kräver dock 
uppmärksamhet, särskilt för kombinationen höstråg-vårråg, där korsningsriskerna 
är stora om sorterna delvis blommar samtidigt. 
 
 

Pollinationsproblem hos råg 
 
Om man har väldigt få rågplantor kan det leda till pollinationsproblem. Liksom 
andra vindpollinerade växter behöver rågen växa i ett relativt stort och tätt bestånd 
för att tillräckligt mycket pollen ska spridas. Har man ca 1 m2 med normal täthet så 
räcker det ganska säkert. Har man bara några tiotal plantor kan det bli problem. 
Någonstans däremellan går en gräns som man inte bör underskrida. 
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Olika vetearter 

 
Av vete finns flera olika arter i odling. Vanligt vete, Triticum aestivum, är i stort sett 
den enda som normalt odlas i Sverige idag. Många andra går dock att odla. Detta 
kan vara intressant och flera av dem är fördelaktiga ur näringssynpunkt. 

Dessa arter kan delvis korsas och ge mer eller mindre fruktsam avkomma. I stort 
sett är det så att arter med samma antal kromosomer kan korsas, övriga inte. Se 
följande schema över arterna i vetesläktet, Triticum. En del av de här arterna börjar 
nu ånyo odlas i liten skala. 
 
 Vildformer Kulturformer  

 Fastsittande agnar, 
spontant sönder-
fallande axspindel 

Fastsittande agnar, vid 
tryck sönderfallande 
axspindel 

Agnarna lossnar vid 
tröskning, hållfast 
axspindel 

Diploida vetearter,  
genom A 
7 kromosompar 

Tr.boeoticum  
(vildenkornsvete) 

Tr.monococcum  
(enkornsvete) 

Tr. sinskajae  

Tetraploida vetearter,  
genom AB 
14 kromosompar 

Tr.dicoccoides  
(vildemmer)  

Tr.dicoccon  
(tvåkornsvete, 
emmervete)  

Tr.durum  
(durumvete, hårdvete) 
Tr.turgidum (tjockvete) 
Tr.polonicum  
(polskt vete) 
Tr.carthlicum  
(persiskt vete) 
Tr. turanicum 
(kamutvete) 
Tr. aethiopicum 
(etiopiskt vete) 

Hexaploida vetearter,  
genom ABD 
21 kromosompar 

 Tr.spelta (speltvete) 
Tr. macha 
(machavete) 
Tr. vavilovii 
(vavilovvete) 

Tr.aestivum  
(vanligt vete) 
Tr.compactum 
(kubbvete) 
Tr.sphaerococcum 
(indiskt dvärgvete) 
Tr. petropavlovskyi 
(petropavlovskyvete) 

genom AAG 
21 kromosompar 

 Tr. zhukovskyi 
(zhukovskyvete) 

 

genom AGD 
21 kromosompar 

 Tr. kiharae 
(kiharavete) 

 

 
A, B, D, G är genuppsättningar som härstammar från olika arter. A härstammar från 
Triticum monococcum, B från Aegilops sitopsis, D från Aegilops squarrosa, medan 
G:s härstamning än okänd. Varje genuppsättning har 7 kromosompar = 14 
kromosomer, kombineras de så ökar kromosomtalet. 
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Kornarter 
 
Kornsläktet, Hordeum, omfattar ett tjugotal ett- och fleråriga arter. I Sverige odlas 
korn av arten Hordeum vulgare, som har två varieter, tvåradigt korn, var distichum, 
och sexradigt korn, var hexastichum. Det förekommer även att den delas upp i två 
arter, sexradskorn H. distichon och tvåradskorn, H. vulgare. Av kornets båda 
varieteter (eller arter) finns både skallösa sorter och sorter med skal. 

De odlade kornarterna har utvecklats från en vild kornart, Hordeum spontaneum, 
som finns i Turkiet - Afghanistan. Den har skör axspindel och korn med fastsittande 
agnar. 

Andra kornarter, vilda och odlade, är H. agriocrithon (en vild kornart), H. 
bulbosum (knölkorn), H. deficiens, H. irregulare (abyssinskt korn), H. jubatum 
(ekorrkorn), H. trifurcatum (himalayakorn) och H. zeocriton (dvärgkorn). 
 
 

Rågarter 
 

Den råg vi odlar i Sverige är av arten Secale cereale. Rågsläktet Secale omfattar ett 
fåtal arter, av vilka bara Secale cereale förekommer i odling. Ursprunget kan spåras 
tillbaka till råg av montanumgruppen, som förekommer i Nordafrika-Iran och består 
av perenna, krypande vildformer med skör axspindel och små kärnor. Från denna 
har utvecklats cerealegruppen, som består av ettåriga arter som förekommer som 
ogräs i Iran och Afghanistan. Dessa har domesticerats till Secale cereale, som har 
upprätt växtsätt, seg axspindel och stora kärnor. Samtliga arter är korsbefruktare. 

Här är några ytterligare rågarter11: Secale hibernum (”vinter senråg”), Secale 
montanum (bergsråg), Secale multicaule, Secale repens (krypråg), Secale sylvestre 
(tibetansk råg). 
 
 

Havrearter 
 
Det finns ett trettiotal arter av släktet Avena. Havresläktet har genomgått en liknande 
utveckling som vetesläktet, från vildformer till kultiverade och mot högre 
kromosomtal. De odlade havrearterna är till största delen hexaploida. Där finns 

                                            
11 eventuellt enligt en föråldrad systematik; okänt för oss vilken grupp dessa tillhör, men S. montanum torde tillhöra 
montanumgruppen. 
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främst den vanliga havren Avena sativa. Dess härkomst är inte klarlagd. Enligt en 
uppfattning refererad av Hoffman m.fl. (1970) ska vanlig havre ha utvecklats från 
vild rödhavre, A. sterilis (som inte förekommer i Sverige). Den vanliga havren är 
även nära släkt med den i Sverige förekommande vilda arten flyghavre A. fatua, som 
den kan korsas med. Flyghavre är ett besvärligt ogräs, som har ganska väl 
utvecklade sädeskärnor, liknande vanlig havre. Där finns också rödhavre, A. 
byzantina, som knappast odlas i Sverige. Den anses ha utvecklats från vild rödhavre 
A. sterilis. Där finns även nakenhavre A. nuda, som odlas i mycket liten omfattning i 
Sverige. Såvitt vi vet finns inga nakenfröiga former av A. sativa.  

De diploida och tetraploida havrearterna är inte så betydande i odling, och odlas 
knappast alls i Sverige. Där finns bl.a. den dipoida purrhavren A. strigosa och de 
hexaploida A. abyssinica och A. maroccana. 
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