
agroforestry för 
självhushållare
sofia martinell-funch
Agroforestry omfattar olika odlings- 
system som alltid inkluderar ved artade 
växter som träd och buskar. Som 
självhushållare kan man applicera 
dessa odlingssystem på olika ytor 
oavsett om man har en liten tomt eller 
en stor gård.

De två största svårigheter som mänskligheten 
idag står inför är planetens uppvärmning och 
den snabba minskningen av den biologiska 
mångfalden både i och på jorden. Den odlings-
bara jorden blir allt mer utarmad, trots att jord-
täcket istället skulle behöva förbättras med 
tanke på befolkningsökningen. Agroforestry 
är en möjlighet till att motverka dessa negativa 
yttringar av människans aktivitet på klotet. 

I agroforestry-begreppet ingår flera olika 
typer av odlingssystem där man avsiktligt 
använder sig av perenna samodlingar i vilka 
man även kan inkludera djurhållning. Den 
gemensamma nämnaren i dessa system är att 
det bygger på att vedartade växter såsom träd 
RFK�HOOHU�EXVNDU�VDPRGODV�PHG�DQGUD�JU·GRU�
eller samlever med betesdjur. Det är en sam-
mansmältning av agrokultur och skogsbruk 
som ger högre produktion och lönsamhet 
samtidigt som det binder växthusgaser ur 

atmosfären, bygger matjord, ökar biodiversi-
teten, motverkar erosion och även bidrar med 
andra ekosystemtjänster.

Kort historik
Agroforestry är ett nytt samlingsnamn för 
många av de system som funnits i årtusenden 
då man samodlade olika grödor och skapade 
zoner kring bosättningar med ätbara växter – 
innan man startade med stora monokulturer. 
Redan som vandrande folk tog man med sig 
och spred kärnor och frön m m av ätbara växter 
som man satte utefter sina färdvägar för att 
senare kunna plocka när man kom tillbaka 
till samma ställe. Så spreds t ex hasseln från 
Turkiet till Europa.

I Sverige har vi i stort sett bara en medveten-
het av oss själva i förhållande till agroforestry 
och det är som skogsbetesbrukare eftersom det 
på vissa platser bedrivs än idag. Fäbodbruket 
och rennäringen räknas in i detta fack men även 
delvis hagmarksbete där man har bärande träd 
och buskar eller träd som hamlas. 

Mer vanligt och långvarigt har samod-
lingssystem förekommit i länder i närheten 
av ekvatorn. I bl a Indonesien, Filippinerna och 
Vietnam är en del hemträdgårdar traditionellt 
sett uppbyggda som skogsträdgårdar.  

Vi-skogen använder trädbaserade odlingar 

i sitt arbetssätt för att småbrukare lättare ska 
kunna odla grödor till sig själva och för för-
säljning i framförallt fattigare länder i Afrika.

Fördelar för natur och brukare
Det medför otroligt många fördelar om man 
inkluderar vedartade växter i sina odlings- 
och betessystem. Då bland annat deras rötter 
bereder och berikar marken på olika vis 
gynnar detta även andra arter i samodlingen, 
bygger matjord och ökar jordens kvalitet och 
bördighet. 

I jorden:
ѩ� Olika typer av rötter bearbetar jorden 

på olika vis. De luckrar upp, skapar 
hålrum, vissa går djupt, andra är ytliga 
etc.

ѩ� Sugrötterna dör med jämna mellanrum 
och göder då jorden. Denna effekt kan 
man gynna med beskärning.

ѩ� Ökad mångfald och mängd av mik-
roliv i marken, vilket ger en bättre 
jordstruktur och nedbrytningscykel 
av organiskt material, bl a genom 
de löv som träden fäller och döda 
mikroorganismer. 

ѩ� Ökat mikroliv i jorden ökar kolinlag-
ringen – klimatnytta. 

Vår lilla alléodling där fokus är äppelträd, men de är samplanterade med klibbal, häckkaragan, kärringtand och andra kvävefixerare. Piplök är bra för pollinerarna. 
Bakom till höger syns ett par av våra trågkupor.
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ѩ� Ökat mikroliv i jorden ökar mull-
produktionen. Den förbättras än mer 
om jorden är täckt året runt.

ѩ� Olika rötter tillsammans med ökat 
mikroliv i jorden ökar resiliensen mot 
extremklimat.

ѩ� 5HVXUVI·UGHOQLQJ�Q¥ULQJVF\NOHU�
i rum och tid förbättras då sam-
odling möjlig gör en effektivare 
användning av markens närings-
ämnen. Svampmycel som bildar ett 
mykorrhiza nätverk kan arbeta över 
stora områden mellan olika arters 
rötter. För att mykorrhizan ska trivas 
behövs flerårig orörd jord och konti-
nuerlig tillgång till växter.

ѩ� Jorderosionen minskar.
ѩ� Man behöver inte tillsätta lika mycket 

kväve – ännu mindre om man sam-
odlar med kvävefixerare.

ѩ� Rätt valda arter förbättrar vatten-
hushållningen då de infiltrerar och 
dränerar vid mycket regn alternativt 
drar upp vatten från djupare jordlager 
under torrare perioder.

ѩ� Vattenkvaliteten förbättras bl a genom 
att fånga upp sediment och ta hand om 
närings- och kemikalieläckage från 
annuella odlingar eller granplantager. 
Brunifieringen avhjälps naturligt med 
mer lövträd.

 
Ovan jord ger de också fördelar i landskapet:

ѩ� Då odlingen sker i fler nivåer ger 
det en ökad fotosyntes och större 
biomassaproduktion.

ѩ� Högre biomassaproduktion ökar kol-
inlagringen – klimatnytta.

ѩ� Skugga på mark och växter behåller 
fukten och sänker temperaturen, vilket 
kanske eftersträvas framförallt i torra 
och varma klimat.

ѩ� 0LNUR��ORNDONOLPDWHW�I·UE¥WWUDV�W�H[�
genom att skapa skärmar för frost-
känsliga växter och ge vindskydd. 
Vindskydd minskar också erosion.

ѩ� Samplantering förebygger sjukdoms- 
och skadedjursangrepp. 

ѩ� 'MXUY¥OI¥UGHQ�·NDU�G¦�WU¥GHQ�EXVN�
arna ger skugga, lä och mer naturliga 
levnadsförhållanden och ibland även 
mer mångsidig kost.

ѩ� Trädens och buskarnas rötter armerar 
marken mot djurens tramp.

ѩ� Genetisk mångfald av träd och buskar 
NDQ�EHYDUDV�G¦�LQKHPVND�ORNDOD�DUWHU�
brukar vara en del av vissa system.

ѩ� Genom att skapa fler och olika habitat 
ökar biodiversiteten och förbättrar 
förhållandena för pollinerare.

ѩ� Småbiotoper eller korridorer mellan 
habitat kan användas av djur, fåglar, 
insekter m m.

)·U�GHQ�HQVNLOGH�RGODUHQ�GMXUVN·WDUHQ�KDU�GHW 
en positiv inverkan på följande sätt:

ѩ� Samodling ger högre avkastning. 
Studier av Land Equivalent Ratio (LER) 
visar att samodling ger en genomsnitt-
OLJ�·NQLQJ�S¦�րվўցվ���DY�SURGXNWLRQHQ�
på en viss areal i tempererat klimat. 
Avkastningen avser då hela fältets  
plantering, både grödan i alléerna  
(t ex grönsaker) och det nya i raderna 
(t ex frukt och bär).

ѩ� Samodlingen kan ge olika typer av 
produkter i form av bioenergi, timmer, 
mat, medicinalväxter, djurfoder 
och andra specialprodukter (t ex 
kork eller julgran) samtidigt som 
man fortsätter med t ex spannmåls-
produktionen. Detta ökar också den 
egna självförsörjningen.

ѩ� Inkomsterna blir mer stabila då 
man inte är beroende av en gröda. 
Samodling gör att man kan hantera 
varierande väder och fluktuerande 
priser bättre. 

ѩ� Skörden går att sprida ut så att de olika 
grödorna inte ska skördas samtidigt 
inom samma tidsfönster.  

ѩ� *HQRP�DWW�SODQWHUD�DQY¥QGEDUD�WU¥G�
buskar på tidigare icke-bärande marker 
�V�N�VNU¥SPDUN���W�H[�WRUNW¦OLJD�WU¥G�
buskar på stenig eller torkutsatt mark 
eller översvämningståliga på sådana 
platser, så får man odlingar på en större 
areal på gården. 

ѩ� Inkomsten ökar eftersom 
 produktionen är större.

ѩ� I en samodling är det lättare att få 
bra avkastning utan besprutning och 
konstgödsel.

ѩ� Det finns möjligheter för nya 
marknader.

För samhället finns dessa fördelar:
ѩ� Klimatutsläpp binds i större utsträck-

ning. (Våra plantageskogar idag har 
väldigt dålig inbindning p g a trakthyg-
gesbrukets tillvägagångssätt, annars 
skulle man kunna tänka sig att dessa 
träd skulle binda en del.)

ѩ� Mer mat blir lokalproducerad i mer 
miljövänliga odlingar. Även konven-
tionella odlingar blir miljövänligare.

ѩ� Naturvärdena ökar.
ѩ� Estetiska värden ökar.
ѩ� Rekreationsvärdet och rehabiliterings-

förmågan i landskapet ökar.
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1. Buffertzon för vattendrag. Bild: USDA. 2. Alléodling i utveckling. Bild: Vidar Martinell-Funch.
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Utmaningar för den enskilde odlaren
Eftersom det är mer komplexa odlingssystem 
som föreslås så behövs mer kunskap hos odla-
ren så att inte växterna konkurrerar om sol-
ljus, vatten och näringsämnen. Ska man odla 
i större skala är det initialt stora ekonomiska 
utgifter och inkomsterna kommer troligtvis 
först efter några år, då det tar längre tid för 
etablering av fleråriga växter. Än så länge 
finns inget ekonomiskt stöd för denna slags 
odling i Sverige. Vissa grödor finns det ännu 
ingen marknad för och det kan vara svårt att 
mekanisera en del system. Avkastningen från 
den tidigare huvudgrödan minskar. Om man 
använder sig av djur i odlingssystemen måste 
man vara observant på vad de äter, så att de 
inte börja ge sig på den odlade grödan.

Indelning av agroforestrysystem
Odlingssystemen brukar delas upp i olika 
grupper beroende på i vilket landskap man 
startar odlingen och betet och hur det odlas. 
Det finns ingen globalt erkänd indelning, men 
den nedan är ganska vedertagen i Sverige.

Jag har valt att inte ge exempelarter i de 
olika systemen då det finns mängder av olika 
kombinationer. Och beroende på den enskilda 
odlarens möjliga flerfunktionella syften så 
finns det otaliga kombinationer till. Är syftet 
med planteringen mat, virke, djurfoder, energi, 
buffra vatten respektive näring, neutralisera 
gifter, vara bra för nyttodjur, värna vilt med 
mycket mera, eller en sammanslagning av 
flera?

Skogsträdgård (forest garden) 
Detta är det odlingssystem som mest försöker 
efterlikna naturliga ekosystem i form av en 
mångfald i storlek, struktur och funktion av 
olika träd, buskar och perent örtskikt. Den har 
mer en uppbyggnad av ett skogsbryn eller en 

lund då man försöker avstanna successionen 
långt innan växtligheten kommit i ett klimax-
stadium. Det ska fortfarande komma in en hel 
del solljus till buskar och örter nära marken, 
så krontaket har bara en täckningsgrad på ca 
ւվ���

Exempel på samplantering är svårt att ge 
då det är beroende av syftet. Vill man bara 
ha ätbart i sin plantering så kan jag rekom-
mendera att låna boken Skogsträdgården – 
odla ätbart överallt där det finns många bra 
växtporträtt. I övrigt kanske man vill ha något 
som är bra för pollinerare. Som självhushål-
lare kan man behöva olika trädslag för olika 
KDQWYHUN��HOOHU�VQDEEY¥[DQGH�DUWHU�I·U�YHG�IOLV��
eller andra arter för hamling osv.

Mångfalden i detta system är det som borde 
efter strävas även i de övriga agro forestry-  
systemen.

Trädjordbruk (silvoarable) 
Trädjordbruk innefattar bl a alléodling med 
en eller fler annuella grödor i alléerna, det 
kan vara spannmål eller grönsaker m m. I 
de perenna raderna kan det vara bärande 
WU¥G�RFK�HOOHU�EXVNDU��ELRHQHUJL�� WLPPHU�
mm. Det vanligaste i Sverige är äppelträd 
i raderna, men det skulle kunna utvecklas 
med mycket mer samodling som t ex bärhägg-
mispel eller kvävefixerande havtorn i busk-
skiktet, med piplök och daglilja i örtskiktet 
RFK�N¥UULQJWDQG��VPXOWURQ�RFK�HOOHU�NO·YHU�
som marktäckare. Det finns många andra 
kombinationer, men det ovan nämnda kan 
L�DOOD�IDOO�DQY¥QGDV�XSS�L�]RQ�ք��,�GHQQD�W\S�
av odling kan man fortfarande använda sina 
tidigare maskiner då man planerar bredden 
på alléerna utifrån maskinernas bredd. På så 
vis är denna typ av agroforestryodling den 
som är mest effektiv p g a att systemet delvis 
redan är mekaniserat.

Odling av annueller mellan träden i frukt- 
RFK�HOOHU�Q·WRGOLQJDU��HOOHU�PHOODQ�LQGLYLGXHOOD�
träd, räknas också som trädjordbruk men är 
inte lika vanligt som alléodling.

Skogsbete (silvopastoral) 
Skogsbete kallas det både när betesdjur går i 
faktisk skog, eller då de har betesmarker med 
spridda träd, om de betar i frukt- och nötplan-
tage eller i en alléodling. Djuren håller nere 
gräsväxtligheten och äter fallfrukt samtidigt 
som de skapar egen tillväxt i form av kött, 
mjölk, ull m m. De begränsar också skade-
djur i odlingarna och gödslar växtligheten i 
samma veva.

Betesmark med spridda träd representeras 
av våra traditionella beteshagar. Får och kor är 
ganska vanliga för avbetning i fruktlundar, och 
i mindre fruktproduktionsytor förekommer 
även höns. Grisar har traditionellt i Sverige 
fått gå i ek- och bokskogar. I Spanien har de 
använt grisar i savannliknande ekoodlingar 
för kork- och stenek och andra produkter, så 
kallade dehesas. 

Beroende på vilka betande djurarter man 
använder sig av behöver man tänka på inhäg-
nad av enstaka träd, grupper av träd vid plante-
ring eller stammen under hela trädets livstid. I 
vissa fall räcker det med att plantera träd i tor-
niga buskage, i andra fall måste man sätta upp 
UHM¥OD�Q¥W��+XU�PDQ�P¦VWH�VN\GGD�WU¥G�GXQJDU�
kan också bero på vilken ras inom samma art 
man har – det kan skilja sig åt ända ned på 
individnivå – och hur mycket primärt foder 
som finns i hagen och vilken tid på året det är.

En generell beskrivning: Har man getter så 
kanske man främst ska ha dem i planterings-
JUDQVNRJ�VRP�EHK·YHU�U·MDV��HOOHU�HQ�VNRJ�KDJH�
där träden är rejält uppväxta. Lantrasfår äter 
också gärna löv men gnager inte lika mycket 
på bark. Kor på skogen mår bra av att också ha 

3. Skogsträdgårdens olika skikt. Bild: Vidar Martinell-Funch. 4. En av våra dammar där det bl a växer pors. På norrsidan av stengärdet har jag lagt in mossa med 
besksöta i. På stängerna mellan köksträdgårdens olika delar växer humle.
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tillgång till gläntor med gräs. Kor i allé- eller 
fruktodling äter gärna av fruktträden på våren 
då de producerar mjölk.

Skogsodling (forest farming) 
Här odlar man skuggtåliga växter då krontaket 
kan vara helt slutet. Svampodling tillsammans 
med timmerproduktion är det som är vanligast 
på våra breddgrader, men en del medicinal-
växter och ramslök fungerar också här.

Gränszonsodling (boundary systems)
Denna typ av odling förekommer mellan pro-
duktionsfält. I mångfunktionella vindskydd och 
produktiva kantzoner planterar man använd-
bara träd och buskar i olika höjder för att effek-
tivt få stopp på vind och nyttja solen optimalt. 

Lähäckar förebygger jorderosion och vind-
skador på växtlighet och ger vindskydd åt djur 

Levande hägn kan begränsa vilt att komma 
in i odlingar och husdjur att rymma. 

Trädlinje-häckar representeras i Sverige 

av pilträden i Skåne som står i rader mellan 
åkrar och lägdor och som tradionellt hamlades 
till foder.

Korridorer för vilda djur, fåglar och insek-
ter är en konserverande naturmiljöåtgärd för 
att bevara den naturliga floran och faunan i 
ett brukat landskap.

Buffertzoner längs vattendrag reglerar 
solljusinsläppet och temperaturen i vatt-
net för fisklivet m m. Zonen förhindrar att 
övergödning, föroreningar och sediment 
når vattnet. Dessutom reglerar växtligheten 
översvämningar i området närmast vattnet. 
Denna typ av odling kring vattendrag och 
vattensamlingar (sjöar, bäckar, dammar, våt-
marker och dylikt) har samma positiva inver-
kan på vattenkvaliteten både i jordbruks- och 
skogsbrukslandskap.

Några praktiska tips
Vi som självhushållare har väldigt olika storlek 
på våra odlingsmarker och olika växter i våra 

odlingar. Vissa kanske redan har några äldre 
fruktträd som man kan utgå ifrån för att skapa 
en skogsträdgård av lund- eller skogsbryns-
karaktär, medan andra har åkermark som 
skulle må bra av avbrott med bärande alléer, 
och en tredje har betande djur på skogen. Men 
det jag tänker fokusera på är hur man kan få in 
mer vedartat och flerårigt i köksträdgården. 
Det verkar vara en allmän uppfattning att man 
inte ska ha träd eller vedartade buskar i närhe-
ten av grönsakslandet för att de tar ljus, vatten 
och näring. Denna uppfattning är delvis sann 
ifall man inte ”redigerar” sina planteringar 
med tanke på ljusinsläpp och rotutbredning, 
men man behöver inte ha de vedartade växt-
erna direkt i trädgårdslandet för att de ska ge 
grönsakerna ett positivt samarbete. Kväve kan, 
med ett bra mykorrhizanätverk, transporteras 
տվվ�PHWHU��

Försök att få in ett helhetstänk där pol-
linerande insekter och andra nyttodjur 
gynnas, samtidigt som det ger en mångfald av 

5. En liten, men väl fungerande odlingsyta då en ask som vi hamlar står till vänster och ett äppelträd till höger mitt bland hallonbuskarna och hönsen gödslar och håller 
ogräs borta samtidigt som de får möjlighet till skydd och sandbad. 6. Get och får i nyupptaget skogsbete. 7. Att ha grisar under äldre granar på vintern minskar bark-
borreangrepp nästa säsong då de äter upp larverna som övervintrar vid rötterna. Samtidigt får grisarna skydd och extra protein.  8. Svampodling i granskog.
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avkastning, olika rotformer och rotdjup, bus-
kigt skyddande och öppet vindgenomsläppligt, 
kvävefixerare, ljuskrävande och skuggtåliga 
växter. Mångfald är nyckelordet.

3ODQWHUD�GH�K·JVWD�WU¥GHQ�EXVNDUQD�S¦�
norrsidan. Mindre buskar kan med fördel 
planteras in på norrsidan i vissa bäddar och 
beroende på hur man utformar sin trädgård 
(själv har jag mycket organiska former) kan 
de även få vara mitt i, och så gör man en gång 
på norrsidan av den bädden. Vindskydd pla-
ceras i den rådande vindriktningen, men 
tänk på skuggan. En bärande häck som lätt 
kan beskäras kan med fördel användas. Vad 
gäller skugga i trädgårdslandet så finns det 
ju ett antal skuggtåliga annuella grönsaker, 
men också supergoda perenna grönsaker som 
 exempelvis funkia och strutbräken.

Beskärning av grenar ovan mark är oftast 
en självklarhet när man har med fruktträd 
RFK�E¥UEXVNDU�DWW�J·UD�RFK�EHURHQGH�S¦�WU¥G�
buske i trädgården så kan vissa beskäras hårt 
och hållas små (t ex kvävefixerare som al och 
häckkaragan). När man har träd och buskar 
precis intill köksträdgården så rekommen-
derar jag även rotbeskärning in mot köks-
trädgården. Enklaste typen av rotbeskärning 
görs genom att man (gärna varje år) sätter 
ned spaden som i en halvcirkel en bit ut från 
WU¥GVWDPPHQ�EXVNHQ�PRW�GHW�K¦OO�PDQ�RGODU�
mindre konkurrenståliga växter. Detta gör 
också att rötterna på de vedartade växterna 
söker sig längre ner för att breda ut sig och 
luckra upp och kommer då också bättre åt 
vatten som de kan dela med sig av i de högre 
jordlagren. Eller så är upphöjda bäddar en 
annan lösning.

Vid fallfruktstid så bjud in hönsen till kalas 
och i gångarna kan man flytta runt kaninbu-
rarna över gräset. 

Ympa in några stockar med matsvamp och 
lägg dem under buskarna i vindskyddshäcken.

Har du en liten damm för bevattning så 
finns det ju möjlighet att plantera in ätbart i 
dammen och erosionshindrande växter runt 
den.

Människor är en del av lösningen
Denna genomgång av odlingssystem där träd 
och buskar ingår i en samplantering visar på 
att vi människor kan vara en del av lösningen 
på många problem, en positiv kraft. Vi kan 
skapa landskap inom odlingen som motverkar 
den globala uppvärmningen, utrotningen av 
arter, jorderosion och mycket mer. 

� 
sofia martinell-funch från 
Fjällsäter kulturgård är rådgivare inom 
resilienta odlingssystem i trädgård, 
jord- och skogsbruk och styrelseleda-
mot i Agroforestry Sverige 

(www.agroforestry.se). Hemsida: www.fjallsater.net.
9. Mitt i köksträdgården har jag ett område som till stor del är parkeringsplats för perenner som senare ska ut i 
skogsträdgården, bl a cikoria, spansk körvel, rabarber, funkia, mjölkört, pepparrot och svartrot. 
10. Vi försöker få återväxt av planterade lövträd i en beteshage. Fåren brukar oftast låta träden vara, men med 
getter i flocken så behövs både hängslen och livrem har vi fått erfara. Nu gör vi skydd av armeringsnät runt 
träden, med extra förstärkning av hönsnät längst ner. 
11. Med gäss i dammen behöver även dammväxter stängslas in. Här är bl a kaveldun.
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