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Upplägg

• Vad är en flerårig grönsak?
• Varför odla fleråriga grönsaker? 
• Ett urval av fleråriga grönsaker
• Odlingsexempel 
• Försäljningsmöjligheter
• Hur får man tag i fröer och plantmaterial? 
• Var kan man lära sig mer? (efteråt)



Annevi SjöbergAnnevi Sjöberg



Martin Gustafsson





Vad är en flerårig 
grönsak?

En växt som producerar ätbara 
grönsaksdelar och som lever i minst tre år 



Vad är en flerårig 
grönsak?

• Vilda växter som vi tar in i trädgården
• Gamla kulturväxter som glömts bort
• Gourmetgrönsaker från andra länder
• Prydnadsväxter som är goda att äta



Perenna G rönsaker har stor 
potential!

De utgör hela 33% till 56% av 
alla odlade arter grönsaker 
världen över…

…men odlas endast på 6% av den 
markareal som är dedikerad till 
grönsaksodling

0% 100% 0% 100%

Toensmeier E, Ferguson R, Mehra M (2020) Perennial vegetables: A neglected resource for 
biodiversity, carbon sequestration, and nutrition. PLoS ONE 15(7): e0234611. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234611



Argument för att odla fleråriga 
grönsaker?

• Bra jordhälsa & koldioxidlagring
• Större mångfald av odlade grödor & ökad resiliens
• Förlänger skördesäsongen
• ”Nygamla” spännande smaker och de är nyttiga



Beror det på jorden eller växternas vilda gener?





https://forms.gle/LMLMBnefK
G G coqgJ8



Argument för att odla fleråriga 
grönsaker?

• Bra jordhälsa & koldioxidlagring
• Större mångfald av odlade grödor & ökad 

resiliens
• Förlänger skördesäsongen
• ”Nygamla” spännande smaker och de är nyttiga
• Lättskötta/mindre arbete
• Tåliga & motståndskraftiga
• Vackra och bra för biologisk mångfald



Härdighet

P.s. alla växter vi presenterar i denna presentation är fullt härdiga i 
Stjärnsund, Södra Dalarna förutom löparfetblad.



Några utvalda grönsaker som 
passar till försäljning



Daggfunkia (Hosta siB



Ångkokta funkiasko



Funkiadolmar



• Daggfunkia - Hosta s ieboldiana - 'E legans ’
• Hosta 'Blue umbrellas ’ - Hosta tokudama x 

s ieboldiana 'E legans
• Hosta 'Big daddy’ - Hosta s ieboldiana x 

tokudama
• Hosta undulata-G ruppen (Några av de 

vanligaste i Japan)
• Jättefunkia - Hosta fluctuans -'S agae’
• Tuvfunkia - Hosta elata (H. montana)
• Doftfunkia - Hosta plantaginea - 'Aphrodite´

(goda blommor)
• S pädfunkia - Hosta s ieboldii 'G inko C raig' och 

'S nowflake’

Odlingsvärda sorter

https://www.eurohosta.com/ och BoGrönts återförsäljare: https://bogront.se/har-finns-vi/

https://www.eurohosta.com/
https://bogront.se/har-finns-vi/


Svartrot (Scorzonera hispanica)B



Löparfetblad (Sedum sarmentosum)

B

C/D



Bibimbap





Hässleklocka 
(Campanula latifolia)B



’Mr E xtreme salad man’- Stephen Barstow





Spansk körvel (MyrrhA/B?





Rankspenat (HablitziaB



Skogslind (Tiliai-V



Pizza med lindblad och pesto på 
fleråriga grönsaker



S trandkål (C rambe maritima)C



malvor (Malva alcea & B



Lungrot (Blitum bonus-B/C?



yra (Oxyria digyna) Trädgårdssyra 
(Rumex Rugosus)A A





Piplök
(Allium fistulosA/B?



Prärielök Allium cernuum

Piplök

Allium fistulosum 'Ischikrona', 
'Winterheckenzwiebel' & 'Long White 
Ishikura'

Kantlök Allium senescens)
Kinesisk gräslök Allium tuberosum
Ramslök Allium ursinum
Luftlök Allium x proliferum
Sallatsaralia Aralia cordata
Strandbeta Beta maritima

Lungrot Chenopodium bonus-henricus
Vårsköna Claytonia sibirica
Rankspenat Hablitzia tamnoides
Funkia Hosta spp.
Libbsticka Levisticum officinale

Skottsk libbsticka Levisticum/Ligisticum scothicum
Ostronört Mertensia maritima

Björnrot Meum athamanticum
Spansk körvel Myrrhis odorata

Strandkämpar Plantago coronopus 'Erba Stella'
Spenatskräppa Rumex patienta
Blodskräppa Rumex sanguineus
Sköldsyra Rumex scutatus

Löparfetblad Sedum sarmentosum
Kärleksört Sedum telephium
Sockerrot Sium sisarum
Alexanderloka Smyrnium olusatrum
Korogi Stachys affinis

Under tallarna odlar 



R estaurang



Kärleksört (Hylotelephium telephium)C



Tycho och Karloline, Friland Danmark 2020
ing Till försäljning



• Myrrhis odorata (Spansk körvel)
• Bunias orientalis (Ryssgubbe) 
• Hylotelephium telephium

(Kärleksört) 
• Rumex patienta (Spenatskräppa)
• Hosta spp. (Funkia)
• Hemerocallis (Daglilja)
• Chenopodium bonus-henricus

(Gode Henriks målla)
• Brassica olearacea (Perenn kål)
• Allium babintonii (Babingtons lök)
• Rumex acetosa/rugosus

(Ängssyra/Trädgårdssyra)
• Allium fistulosum (Piplök)
• Scorzonera hispanica (Svartrot)

U-pick Market Garden



We work mindfully and aim for zero waste, as 
we can only improve our ecosystem if we
reduce what we discard. We believe that
humans can work in a constructive partnership 
with nature and we collaborate with Danish
scientists to formulate guidelines for the future.



Självförsörjning fleråriga grönsaker            
- Användning av fleråriga/ettåriga över året



Sparris (Asparagus officinalis)C



Källa: https://www.facebook.com/watch/?v=2035160753296805



Pilotprojekt  för att utvärdera 
fleråriga grönsaker För storskalig 

produktion i Sverige



Under tallarna

Förädlad

Peterslunds Eko Odling

Hornuddens trädgård

Alla odlare småskaliga odlare av 
ettåriga grönsaker på friland och i 
växthus





FörsäljningsMöjligheter



• Andelskassar

• Självplock

• Restaurang

• Förädling/Mathantverk

Möjligheter med fleråriga 
grönsaker



MJÖLKS YR NING

Oktober /November

Ryssgubbe - Bunias orientalis
Spenatskräppa - Rumex patienta
Maskros - Taraxacum officinale
Perenn grönkål –
Spansk körvel - Myrrhis odorata



Kurs 20 och 21 juni i Stjärnsund!



mathantverk

https://blogg.gardenbergsnas.se



Ramslöksprodukter



• Självförsörjning

• Andelskassar

• Självplock

• Restaurang

• Förädling/Mathantverk

• Leverera råvara till förädlingsindustri

Möjligheter med fleråriga 
grönsaker



Vegetariska Biffar/Bollar/Burgare 
etc..



S moothies

Blågrön S moothie



Frysta perenna 
bladgrönsaker



Torkade fleråriga 
grönsaker



Perenn Mesclun
(salladsmix)

Cikoria
Kirskål
Svartrot
Fjällsyra
Kantlök
Bitterkrassing
Vårsköna
Berberis
Lind

?



• Självförsörjning

• Andelskassar

• Självplock

• Restaurang

• Förädling/Mathantverk

• Leverera råvara till förädlingsindustri & matbutik

• Plant- och eller fröförsäljning

Möjligheter med fleråriga 
grönsaker



Plantskolor fleråriga grönsaker
2021 (S verige)

• Svartbäckens Trädgård, Örsundsbro (väster om Uppsala)
• Odlarbyrån, Kungsbacka (Söder om Göteborg)
• Hälsingbo Skogsträdgård, Rörshyttan, Södra Dalarna http://skogsträdgården.stjärnsund.nu/
• Lisas Trädgård, Mariestad
• Levins Handelsträdgård, Övre Gärdsjö. Rättvik
• Hudiksvalls handelsträdgård, Huddiksvall
• Åfallet Skogsträdgård, Sydnärke
• Odlarglädjens plantskola, Eskilstuna
• Skogsträdgårdens växter, Skåne
• Naturplanteskolan, Danmark
• Bströö Träd och buskar, Öland
• Lisas trädgård, Mariestad http://www.lisastradgard.se
• Åbergs plantskola, Ystad http://www.abergsgarden.nu
• Holma skogsträdgård, Skåne
• Bonden och bananen, Falun https://bondenochbananen.se/

http://xn--skogstrdgrden-hfbr.xn--stjrnsund-x2a.nu/
http://www.lisastradgard.se/
http://www.abergsgarden.nu/
https://bondenochbananen.se/


Plantskolor fleråriga grönsaker
2020 (utomlands)

• KVANN Norsweigan seed saver organization (https://kvann.no/)
• Permakulturplanter.no (Norge), http://permakulturplanter.no/
• Efferus Norge http://www.efferus.no
• Naturplanteskolen, utanför Köpenhamn http://naturplanteskolen.dk/
• Agroforestry Research Trust 

(Storbritannien), https://www.agroforestry.co.uk/.
• Deaflora Aromagärtnerei (Tyskland), http://www.deaflora.de/
• Raritätengärtnerei Manfred Hans 

(Tyskland), http://www.manfredhans.de/
• Helenion (Tyskland), https://helenion.de/.
• Heirloom & Perennial http://www.foodforests.eu/

https://kvann.no/)Efferus
http://permakulturplanter.no/
http://www.efferus.no/
http://naturplanteskolen.dk/
https://www.agroforestry.co.uk/
http://www.deaflora.de/
http://www.manfredhans.de/
https://helenion.de/
http://www.foodforests.eu/


Fröer fleråriga grönsaker 2021

• Föreningen Sesam, http://www.foreningensesam.se/
• Impecta Fröhandel, http://www.impecta.se/
• Runåbergs fröer, http://www.runabergsfroer.se/
• Lindbloms frö, http://www.lindbloms.se/
• Agroforestry Research Trust 

(Storbritannien), https://www.agroforestry.co.uk/.
• Chiltern Seeds (Storbritannien), http://www.chilternseeds.co.uk/
• Raritätengärtnerei Manfred Hans 

(Tyskland), http://www.manfredhans.de/
• Efferus (Norge) http://www.efferus.no
• KVANN Norsweigan seed saver organization (https://kvann.no/)

http://www.foreningensesam.se/
http://www.impecta.se/
http://www.runabergsfroer.se/
http://www.lindbloms.se/
https://www.agroforestry.co.uk/
http://www.chilternseeds.co.uk/
http://www.manfredhans.de/
http://www.efferus.no/
https://kvann.no/)Efferus


Utmaningar 
• Lång etableringstid

Lösningar & tips 
• Förlita sig på andra grödor medan de
fleråriga grönsakerna etablerar sig
• Eliminera rotogräs och med kompost/
täckmaterial/markduk
• ”Semi”perenna system& rotation?

• De flesta lätta att fröföröka/andra 
rotsticklingar eller bladstickling
• Stängsla in odlingen/sorknät

• De flesta kommer upp tidigt …?

• Kunskapsutbyte & ta hänsyn till 
växtsätt och spridningssätt

• Stöd föreningen Agroforestry Sverige

• Utveckla och sprida information

• Fleråriga ogräs

• Växtsjukdomar

• Förökning i större skala

• Hare, rådjur, sork etc

• Spanska skogssnigeln?

• Brist på kunskap/erfarenhet om 
rationella odlingsmetoder

• Konservativt jordbrukssystem

• Okunskap hos konsumenter



ANNEVI SJÖBERG
Mångfaldsträdgården Stjärnsund
annevi.lakemountain@gmail.com

Plockhugget
0733622509

Tack!
MARTIN GUSTAFSSON
martin.s.gustafsson@gmail.com

Odlasomskogen
0736153397



Frågor
• Ser du några andra möjligheter att odla?
• Ser du andra möjligheter till försäljning?
• Ser du några andra utmaningar än de som vi 

har nämnt?
• Hur säljer man in det till konsumenter 
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