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Varför odla eget frö? 
 

Anders Skarlind 
 

 
Odling av utsäde är naturligtvis i en eller annan form nödvändig för nästan all odling. Nuförtiden 
sker den allra mesta fröodlingen i stora odlingar i varmare länder. Efter skörd, tröskning, 
rensning, packetering och transporter kan vi köpa fröet i handeln. Den som botaniserar bland 
flera fröfirmors sortiment har ett ganska stort antal sorter att välja bland.  

I den här boken vill vi berätta om en annan sorts fröodling. Det ska handla om hur man kan 
odla frö i liten skala under vanliga svenska odlingsförhållanden, och inte minst att odla frö till 
husbehov i sin egen trädgård. Den som undrar varför man skulle vilja göra något sådant ska här 
få några ord på vägen. 

Det mest påtagliga skälet för den enskilde odlaren är nog att egen fröodling kan vara det enda 
sättet att få ha sina favoritsorter kvar när de inte finns att köpa längre. Många sorter försvinner 
varje år från marknaden av olika skäl. Antingen är de inte lönsamma att sälja längre eller så ersätts 
de av någon annan sort eller också kan de bli förbjudna att sälja av några mer eller mindre 
obegripliga lagar. 

Många som odlar eget frö tycker också att fröodlingen har ett stort värde i sig. Det är helt 
enkelt roligt att odla frö. Man följer kulturväxterna genom hela deras livscykel från frö till frö, 
vilket ger odlandet en extra dimension. 

Om fröodlingen går bra får man ofta en bättre frökvalitet än man kan köpa i handeln. Man 
kan också få mycket mer frö än man själv behöver. Detta frö kan man sedan byta med andra 
odlare, vilket breddar sortimentet och ger stimulerande kontakter med andra som odlar. I 
föreningen Sesam byter vi f.ö. inte frö, utan ger bort det till andra medlemmar, vilket är ett ännu 
bättre system, eftersom två odlare ofta inte har önskemål som matchar varandra.  

Man odlar dessutom ofta en sort genom flera generationer, ”från frö till frö till frö”, vilket ger 
möjlighet att få fram en bra egen stam som är anpassad till den egna odlingen, vilket ofta känns 
som ett mycket kreativt arbete.  

Det är långt ifrån lätt att odla frö av många växter, särskilt i vårt klimat. Detta har dock sin 
poäng för de odlare som önskar utmaningar. Precis som man kan få ett mycket bra frö kan man 
också få ett mycket dåligt eller inget alls om vädret är ogynnsamt eller man missar någon viktig 
detalj. Och en hel del problem visar sig först efter några år. Den som kan bemästra dessa och 
med någorlunda god säkerhet får fram bra frö av alla, eller åtminstone de flesta, svenska 
köksväxter kan betrakta sig som en mycket duktig odlare! 
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