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Titel: Making your own substrate – an experiment based on local historical 
recipes and local resources   
 
ABSTRACT 
 
Making substrates is a craft which made up a big part of the gardener’s profession up until the 
middle of the 18th century. Many of the necessary components often involved resources that 
were accessible in the garden. Today, both the knowledge surrounding and the craft within 
mixing substrates has largely been forgotten, and very few gardeners dedicate time to do so. 
In present time the manufacturing of substrates is done by specialized companies in factories. 
This thesis aims to enlighten and research substrates from a cultural history- and craftmanship 
perspective, done with local resources, through analysis of a practical experiment, interviews 
and a study of accessible literature. In my practical experiment I gathered components and 
mixed two different substrates, one of them based on a recipe from 1912, and the other 
composed in collaboration with Pauliina Jonsson from Jordbruksverket. These were then 
compared with a peatmoss-based substrate bought from Hasselfors Garden. The two self-
made substrates were based on components such as leafmold, gardencompost, sand and soil. 
Salad plants were then planted into each of the three substrates in a large growing container, 
where they were closely monitored until harvest. Subtrate analysis was taken from each of the 
substrates and a reflection of harvest results, properties and deviations in the craftmanship 
needed for each of the substrates were made. 
 
Foton: Amanda Sangüesa 
Omslagsbild: Hämtad från wexthuset.com [2021-03-10] 
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Förord 
 
 
När jag för ett par somrar sedan stod inför att plantera ut mina tomatplantor i åtskilliga stora 
odlingskärl, uppstod det en konflikt inom mig som skulle komma att bli startskottet för det här 
arbetet. Inom odling är hållbarhet ett stort nyckelord för mig, och tar sig bland annat i uttryck 
i form av att jag försöker använda mig av de resurser som finns tillgängliga i min trädgård och 
i mitt närområde. Att som odlare försöka ta utgångspunkt i naturens egna principer, där 
ingenting går till spillo. Den dagen jag planterade ut mina tomater såg jag ingen annan utväg 
än att motvilligt köpa in mängder med jordsäckar att fylla de stora kärlen med. Där och då 
föddes en stark vilja och nyfikenhet inom mig; jag vill själv kunna blanda jord till de kulturer 
jag inte odlar på friland.   
 
Jag vill först och främst tacka Hantverkslaboratoriet i Mariestad som finansierade 
jordanalyser till mitt odlingsförsök och gjorde det möjligt att dra kopplingar mellan 
substratens innehåll och det resultat som blev. 
 
Därutöver vill jag rikta ett innerligt stort tack till hortonom Pauliina Jonsson på 
Jordbruksverket för ditt engagemang och all vägledning, både gällande komponering av 
substrat men också vid analysen av jordproverna.  
 
Stort tack till Lasse Leimu för ett långt och väldigt intressant samtal om substratblandning och 
för att du delade med dig av dina erfarenheter.  
 
Jag vill också tacka trädgårdsmästare Hanna Saugbjerg för att du delade med dig av din 
kunskap. 
 
Och tack Henrik Morin för ett inspirerande samtal i den inledande processen till 
odlingsförsöket.  
 
Samtidigt vill jag tacka alla som har svarat på mina mejl och bidragit med tips på litteratur 
och tankar kring ämnet: hortonom och trädgårdsrådgivare Ulf Nilsson på FOR, hortonom 
Elisabeth Ögren, rådgivare för ekologisk produktion på Jordbruksverket, agronom och docent 
i markkemi Jan Eriksson vid SLU, hortonom Anna Pettersson Skog på Sweco. Ni har alla 
hjälpt mig vidare i detta omfattande ämne.  
 
Ett stort tack till mina handledare Catarina Sjöberg och Inger Olausson. Tack Inger för all 
inspiration du gett mig i den inledande fasen, för hejarop och för alla kontakter du bidrog 
med. Och Tack Catarina för all vägledning du gett mig under mitt odlingsförsök.  
 
Jag vill slutligen tacka min sambo Jesper för att ha varit med mig hela vägen i detta projekt, 
för all stöttning och för all hjälp under arbetets gång. Utan dig hade det inte blivit som det 
blev.  
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”Lokalproducerade jordar, så borde det verkligen se ut!” - Trädgårdstekniker 
Henrik Morin 

 
  



 8 

Innehållsförteckning 

Inledning ............................................................................................................................................................. 10 

Definition av begrepp ............................................................................................................ 10 
Problemformulering .............................................................................................................. 11 
Syfte och frågeställning ......................................................................................................... 11 
Forsknings- och kunskapsläge .............................................................................................. 11 
Metod .................................................................................................................................... 12 

Presentation av informanter  ................................................................................................................ 12 
Litteratur  .............................................................................................................................................. 13 
Teori ...................................................................................................................................................... 13 
Avgränsningar  ........................................................................................................................................... 14 

Källkritik ............................................................................................................................... 14 

Undersökning ................................................................................................................................................... 14 

Faktorer vid substratblandning .............................................................................................. 14 
Substratblandning historiskt sett ........................................................................................... 16 

Ingredienser och dess egenskaper  ....................................................................................................... 17 
Traditionsbärare  .................................................................................................................................. 19 
Recept ................................................................................................................................................... 20 
Substrat för sallat  ...................................................................................................................................... 21 

Substratblandning idag .......................................................................................................... 21 
Skillebyholm  ......................................................................................................................................... 23 
Odlingsförsök med historiska recept  ................................................................................................... 24 

Odlingsförsök ................................................................................................................................................... 26 

Val av material och substrat .................................................................................................. 26 
Insamling och bearbetning av ingredienser ........................................................................... 27 
Sinnliga upplevelser .............................................................................................................. 28 

    Utplantering till skörd ........................................................................................................... 29 

Resultat ............................................................................................................................................................... 32 

Odlingsförsök ........................................................................................................................ 32 
Jordanalyser  ........................................................................................................................................ 32 
Förhållandet mellan N-P-K  ................................................................................................................. 33 
Analys av jordprover ............................................................................................................................ 33 
Skörd  .......................................................................................................................................................... 34 
Hantverksmässiga skillnader  .................................................................................................................... 36 

Substratblandning förr ........................................................................................................... 36 

Avslutning .......................................................................................................................................................... 36 

Diskussion ............................................................................................................................. 36 
Den äldre kunskapen ............................................................................................................. 37 
Hantverksperspektivet ........................................................................................................... 38 
Hållbarhetsperspektivet ......................................................................................................... 39 

    Slutsats .................................................................................................................................. 40 
    Vidare forskning .................................................................................................................... 41 

Sammanfattning .................................................................................................................... 42    

Källförteckning ................................................................................................................................................ 44 

Tryckta & otryckta källor ...................................................................................................... 44 
Bilagor ................................................................................................................................... 46 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 10 

Inledning 
Idag finns det en uppsjö av olika fabrikstillverkade substrat anpassade efter olika 
trädgårdskulturer att välja mellan från olika jordproducenter. Substraten används till både 
plantuppdrivning och odling i krukor, odlingskärl, pallkragar och växtbäddar.  
 
Tillverkning av substrat är en hantverkskunskap som utgjorde en central del av 
trädgårdsmästraryrket fram till mitten på 1900-talet.1 På den tiden hade många 
trädgårdsmästare sina egna recept anpassade till olika kulturers varierande behov. Många av 
de grundläggande komponenterna i substraten bestod ofta av resurser som fanns tillgängliga i 
odlingsanläggningen, såsom kompost, markjord, bänkjord och lövjord. 2 Idag har både 
kunskapen och hantverket kring substratblandning fallit i glömska, och väldigt få 
trädgårdsmästare och odlare ägnar sig åt att blanda substrat idag. Istället köper både yrkes-och 
hobbyodlaren in specialblandad jord från jordproducenter. Dessa substrat tillverkas i 
fabriksmiljö av specialiserade jordföretag, för att sedan paketeras och transporteras långa 
vägar. 
 
Substratblandning som trädgårdshantverk kan ha en betydande roll för framtiden, både för 
bevarandet av trädgårdens kulturarv, men också som en kunskap som skulle kunna bidra till 
ett framtida mer hållbart brukande av naturresurser. Det må vara föreningen av det vi visste 
då, och det vi vet idag – som skapar de bästa förutsättningarna för framtiden.   
 
 
Definition av begrepp 
Substrat - den jord eller sammansättning av material man odlar i.  
 
Trädgårdens kulturarv- det kulturarv som trädgården och trädgårdsmästaryrket bär, som 
kunskap, tekniker, metoder och traditioner.  
 
Traditionsbärare: – en person med kännedom om äldre metoder, tekniker och traditioner. 
 
Traderad kunskap – kunskap som är förmedlad muntligt eller genom erfarenhet. 
 
Trädgårdsmästarens verktygslåda – Trädgårdsmästarens kunskapsfält, metoder och tekniker. 
 
Odlingskultur/kultur – Det som odlas. 
 
Plantuppdragning – Driva upp plantor från frö.  
 
Omskolning – Plantera om små plantor i kruka/större kruka.   
 
Hållbarhet – Ekologisk hållbarhet, strävan efter att uppnå ett samspel med naturen som inte 
rubbar ekosystemets tjänster och funktioner.  
 
 
 
 
 

 
1 Sjöberg 2019  
2 Olausson 2014 
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Problemformulering  
Dokumentationen av hantverket kring substratblandning är bristfällig både när det gäller 
metod och tillvägagångssätt, men också gällande vilka material som kan användas och i vilka 
proportioner de ska blandas. Det finns ett växande intresse för odlingens hållbara metoder, 
samtidigt som trädgårdens kulturarv blir alltmer uppmärksammat i dagens samhälle. Idag kan 
man också uppleva en önskan och en vilja att i allt större utsträckning göra saker själv från 
grunden. Att blanda jord har gått från att vara ett kunskapsämne inom trädgårdsmästaryrket, 
till att istället ligga hos jordproducenterna.  
 
Långt de flesta substratblandningar är idag torvbaserade, eftersom torv har egenskaper som 
fyller en viktig funktion inom odling. Eftersom torven har en förmåga att hålla både mycket 
vatten, luft och näring, är det en värdefull komponent i exempelvis substrat för 
plantuppdrivning där jordvolymen är liten. Samtidigt pågår en stor debatt kring användandet 
av torv eftersom det är en naturresurs som vid utvinning utger metan- och koldioxidutsläpp 
som påverkar klimatet, intresset för att hitta material som kan ersätta torven har därför på 
senare tid vuxit.  
 
Syfte och frågeställning 
Denna uppsats syftar till att belysa och undersöka substrat ur ett kulturhistoriskt och 
hantverksmässigt perspektiv med lokala resurser som utgångspunkt. Att genom analys av ett 
praktiskt odlingsförsök i kombination med intervjuer och litteraturstudier bilda mig en 
uppfattning av, och sprida kunskap om, substratblandning som trädgårdshantverk.  
 
Ett mål med undersökningen är att bidra till att hålla jordblandning som kulturarv levande, 
samtidigt som jag önskar att väcka intresse kring frågan ur ett nutida perspektiv.  
 
Frågeställning: 
 
– Hur blandade man substrat innan specialiserade jordproducenter tog över denna del av 
trädgårdsmästaryrket? 
 
– Hur kan man blanda substrat för odling i större behållare utifrån lokala resurser?  
 
Forsknings- och kunskapsläge  
I den svenska litteraturen finns det inte särskilt mycket skrivet i nutid om hur man blandar 
substrat. Den största källan till kunskap finner man i den äldre trädgårdslitteraturen. Varken 
forskning eller vetenskaplig litteratur har hittats om substratblandningar specifikt inriktad på 
att vara tillverkad utifrån trädgårdens resurser, eller för odling i större odlingsbehållare. Det 
går att finna mer information om substratblandningar avsedda för plantuppdragning och 
krukodling. Även om en sådan typ av odling ställer andra krav på substratet och dess 
egenskaper, går det att dra många paralleller till min undersökning och de utgör därför en 
viktig källa till arbetet. 
 
Hortonom och hortikulturhistoriker Inger Olausson tar upp ämnet ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv i sin avhandling ”En blomstrande marknad”, en fallstudie av fyra 
Handelsträdgårdar i Sverige år 1900–1950. 3 I ett avsnitt beskrivs olika huvudingredienser 
som användes i trädgårdsmästarnas substratblandningar, men inga specifika recept eller 
resonemang varken kring de olika blandningarna eller hantverket bakom behandlas. Vanliga 

 
3 Olausson, 2014  
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komponenter som användes var bland annat lövkompost, torvmull, sand, bänkjord och mark- 
eller landjord.  
 
I tidskriften Bulletin för trädgårdshistorisk forskning har Catarina Sjöberg, lektor i 
Trädgårdens hantverk på institutionen för kulturvård, skrivit en artikel om plantuppdragning i 
historiska substratblandningar. 4  I ett mindre odlingsförsök utvärderades två olika 
substratblandningar inspirerade av jordrecept från trädgårdsmästare Nils Welander (1887–
1980), yrkesverksam i Stockholmsområdet under första halvan av 1900-talet. I Inger 
Olaussons avhandling ”En blomstrande marknad” beskrivs hans verksamhet närmre.5  
 
I Ekologisk grönsaksodling på friland: Odling av plantor, utgiven av Jordbruksverket 
beskrivs olika förutsättningar som krävs för optimal tillväxt vid uppdragning av småplantor. 6  
Egenskaper hos olika komponenter i substratblandningar beskrivs och ett par recept testade 
både i odlingsförsök och praktisk odling redovisas. Dessa jordblandningar består av kalkad 
torv och stallgödselkompost. 
 
Metod  
Litteraturstudier, kvalitativa intervjuer och sammanställning och analys av odlingsförsök 
utgör metoden för undersökningen. Genom att praktiskt utföra ett odlingsförsök har jag 
undersökt ämnet ur ett hantverksmässigt perspektiv. 
 
Med avstamp i odlingsförsöket där jag blandat substrat av lokala resurser utifrån ett historiskt 
recept av trädgårdsmästare Nils Welander från 1912, samt ett recept framtaget i samråd med 
hortonom Pauliina Jonsson på Jordbruksverket, önskar jag lyfta fram ett ämne som kan 
inspirera till att tillverka substrat genom att nyttja lokala resurser.  
 
Presentation av informanter 
En intervju genomfördes med Trädgårdsmästare Hanna Saugbjerg som arbetat på 
Skillebyholms Trädgård sedan 1998 med odling av snittblommor och plantskola. 
Skillebyholms Trädgård driver upp perenner, sommarblommor och grönsaksplantor till 
försäljning och bedriver även utbildningar. Hon har en lång erfarenhet inom substratblandning 
och blandar substrat till plantuppdragning av torv, sand och lövkompost. 
 
Trädgårdsmästare Lasse Leimu, som tillsammans med sin fru Anna Welander ägde och drev 
Danderyds blomsterhandel i över 20 år, intervjuades som traditionsbärare med koppling till 
det recept från 1912 av Nils Welander (1887–1980) som jag använt i mitt odlingsförsök. 
Företaget ägdes och drevs av familjen Welander sedan 1938 då Nils Welander, frun Hilma 
och sonen Ivar köpte Noras handelsträdgård. Lasses fru Anna är dotter till Ivar, och hon drev 
företaget tillsammans med sin far fram till 1994, då det togs över av Anna och Lasse under 
namnet Danderyds blomsterhandel. I företaget blandade de egen jord till sina kulturer under 
många år, och sålde även till sina kunder. Det praktiska hantverket lärde sig Lasse till stor del 
genom sin svärfar Ivar, som i sin tur lärt av sin far Nils Welander. Eftersom det är en 
hantverkskunskap som gått i generationer och Lasse Leimu har stor kännedom om den 
traditionella kulturen, benämner jag honom som traditionsbärare i detta arbete.  
 
 

 
4 Sjöberg, 2019 
5 Olausson, 2014 
6 Jonsson, Okänt årtal 
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En intervju med hortonom Pauliina Jonsson på Jordbruksverket genomfördes för att analysera 
slutresultatet av odlingsförsöket ur ett naturvetenskapligt perspektiv.  
 
Alla intervjuer genomfördes via telefonsamtal, även korta mailkorrespondenser fördes med 
hortonom och trädgårdsrådgivare Ulf Nilsson på For, hortonom Elisabeth Ögren, rådgivare 
för ekologisk produktion på Jordbruksverket, agronom och docent i markkemi Jan Eriksson 
vid SLU och hortonom Anna Pettersson Skog på Sweco.  
 
Litteratur  
Jag har främst tagit utgångspunkt i äldre trädgårdslitteratur och handböcker från 1900-talet. 
Genom att studera äldre litteratur ville jag bilda mig en uppfattning om hur 
substratblandningar gjordes förr, samtidigt som odlingsförsöket kunde koppla det till ett 
nutida perspektiv. Jag har exempelvis använt den danska boken Blomster Under Glas från 
1964 som samlat erfarenheter och kunskaper från ett 80-tal trädgårdsmästare och specialister.7 
Boken har ett långt kapitel om substrat och substratblandningar, med både recept och utförliga 
beskrivningar av olika materials egenskaper. Ett annat exempel är Jord och Gödsel i 
Trädgårdsbruket från 1923, som detaljerat beskriver ”De tillfälliga och villkorligt 
sammansatta jordarterna”, dvs. uppkomst och tillverkning av de olika jordarter som användes 
i substratblandningar och i trädgårdsbruket.8 Den här typen av litteratur får anses vara 
erfarenhetsbaserad och traderad kunskap som i arbetet bidrar till att förstå hur man gjorde 
förr, vilka material som användes och hur de tillverkades och sammansattes.  
 
Den nutida litteraturen från årtalen 2003–2019 har jag använt främst i syfte för att få en 
djupare förståelse för grunderna i jordens egenskaper. I Den goda jorden av trädgårdsmästare 
Philippe Plöninge, beskriver författaren hur man skapar en god trädgårdsjord och de olika 
komponenternas egenskaper, inriktat på frilandsodling.9 Boken riktar sig till både hobby- och 
yrkesodlare och bidrar till en djupare förståelse för jord som ämne, snarare än substrat. En 
annan sådan typ av bok är Vår Mat: Odling av åker- och trädgårdsgrödor, en faktatung 
lantbrukslärobok som riktar sig till livsmedelsproducenter i den gröna näringen samt lärare 
och studenter.10 Den har en mer naturvetenskaplig inriktning som innehåller bland annat 
beskrivningar av markens uppbyggnad, jordarters odlingsegenskaper och olika 
växtnäringsämnen. Därutöver beskriver Jordkokboken utförligt hur man kan skapa mer 
hållbara växtbäddar genom att bland annat använda sig av den befintliga jorden vid 
anläggning.11 Med recept och ingående förklaringar riktar den sig till landskapsarkitekter, 
trädgårds- och landskapsingenjörer och andra yrkeskategorier som arbetar med 
markprojektering, men också till producenter av odlingssubstrat.  
 
Teori  
Den teoretiska referensramen för undersökningen utgörs av hantverksforskning som utgår 
från praktikinriktat kunskapsarbete. Genom att utforska, lära och praktisera ett ämne forskar 
man i, om och genom ett hantverk, enligt Almevik ”Praktikinriktat kunskapsarbete”.12  
 
Det praktiska odlingsförsöket hade till syfte att bidra till en djupare kunskap om 
substratblandning. För att uppnå en bredare förståelse via praktiskt utförande, bör fokus stå i 

 
7 Klougart 1964 
8 Lundén 1916 
9 Plöninge 2003  
10 Fogelfors 2015 
11 Folkesson 2018  
12 Almevik 2017 s.159 
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reflektion och observation, sambanden mellan det man gör och det som blir. Att själv 
praktiskt utföra det man undersöker är ett sätt att lära inifrån, bredda perspektivet och den 
följande diskussionen.13 
 
Avgränsningar 
Undersökningen fokuserar på den äldre hantverksmässiga kunskapen där det nutida 
perspektivet främst kopplas in genom det odlingsförsök jag utfört. Odlingsförsöket är 
avgränsat till två egentillverkade substrat och ett inköpt från Hasselfors Garden. Mitt 
odlingsförsök är endast utfört en gång, med sallat som enda gröda. Substratblandning som 
ämne diskuteras inte ur ett djupgående naturvetenskapligt perspektiv och den äldre kunskapen 
är hämtad främst från litteraturstudier, men också från en intervju med traditionsbärare och 
före detta ägare av Danderyds blomsterhandel, Lasse Leimu. 
 
Källkritik 
Den äldre litteraturen utgörs av erfarenhetsbaserad och traderad kunskap och lyfter fram 
substratblandning ur hantverkarens perspektiv från förr. Äldre litteratur hänvisar sällan till var 
informationen är hämtad och kan vara mindre tillförlitlig i vissa fall. Det kan vara svårt att 
veta om viktig information är utelämnad eller om något ansågs vara för självklart för att 
nämnas eller beskrivas. Syftet med boken kan också ha en betydande roll och likaså om 
informationen har transkriberats och ett utrymme för förtolkning har funnits. Benämningar 
som kan antas vara samma sak varierar också i de olika böckerna. Förklaringar till begrepp 
finns inte alltid med, samtidigt som vissa material kan ha förändrats genom tiderna. 
Exempelvis ser den stallgödselkompost vi använder idag troligtvis inte ut på samma sätt som 
den som användes då.  
 
Lasse Leimu har lärt sig kunskapen om substratblandning genom praktisk inlärning, det var 
många år sedan han blandade jord och sa själv ett par gånger att det gick fort att glömma bort. 
 
Undersökning  
Detta kapitel behandlar substratblandning som ämne både ur ett historiskt och nutida 
perspektiv. Här lyfter jag bland annat fram den äldre trädgårdslitteraturen och redovisar Lasse 
Leimus många års erfarenhet av substratblandning. Nutida beskrivningar av grundläggande 
faktorer vid substratblandning och beskrivningar av tillvägagångssätt och komponenter 
tillsammans med en intervju av Hanna Saugbjerg skildrar en mer nutida bild av ämnet.  
 
Faktorer vid substratblandning 
Ett substrat som är avsett för odling i större krukor, pallkragar eller växtbäddar har inte lika 
stora krav på de fysiska egenskaperna eftersom rötterna har en större volym att utvecklas i 
och inte är lika utsatta för risker som kompaktering, syrebrist och näringsbrist. Vid 
plantuppdragning i mindre kärl har rötterna en begränsad volym att utvecklas i, vilket gör att 
det är ännu viktigare att substratet är homogent, dvs. jämnt fördelat och enhetligt, och att 
substratet kan hålla både vatten och luft.14 Oavsett till vilket ändamål substratet används, är 
det vid all substratblandning grundläggande att ta hänsyn till jordens fysiska, kemiska och 
biologiska egenskaper. Nedan presenteras dessa egenskaper.  
 
 

 
13 Ingold, 2013 
14 Jonsson, Okänt årtal  
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Fysiska egenskaper:  
Ett substrat ska ha en bra balans mellan luft- och vattenhållande porer, ha en god 
näringshållande förmåga och en stabil struktur. Jord består av fasta partiklar och 
mellanrummen mellan dessa, dvs. jordens porer. En god struktur uppnås genom en god 
fördelning mellan porer och fasta partiklar som är sammanfogade med varandra.15 
När jordpartiklarna är i olika storlekar binds de till varandra och bildar aggregat som är fyllda 
med hålrum som håller vatten, medan håligheterna mellan aggregaten fylls med luft. Både 
organiskt material och lera har en positiv inverkan på aggregatbildning. Luft- och 
vatteninnehållet avgörs alltså av jordens sammansättning; kornstorleksfördelningen och 
mullhalten.16 
 
Kemiska egenskaper: 
Avgörande kemiska egenskaper för substratblandningar är näringsinnehåll, pH-värde och 
katjonbyteskapacitet.  
 
Näringsinnehåll: 
De essentiella växtnäringsämnena är de grundämnen som krävs för att växter ska utvecklas 
och fungera väl. De är uppdelade i makro- och mikronäringsämnen (se tabell i figur 1) där 
makronäringsämnen är de som krävs i större mängd, och mikronäringsämnen de som krävs i 
mindre mängd. Alltför höga halter kan ge brist- och förgiftningssymptom som är direkt 
relaterade till näringsämnenas tillgänglighet eller relation till varandra.17  
 
Figur 1, Tabell över mikro- och makronäringsämnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pH-värde: 
Näringsämnens tillgänglighet och viktiga funktioner i jorden styrs av jordens surhetsgrad. Ett 
pH-värde under 3,0 och över 8,0 kan vara en rentav giftig växtmiljö. Alla nytto- och 
prydnadsväxter trivs bäst i ett pH-intervall mellan 5,6 – 7,5. I det låga pH-värdet trivs 
surjordsväxter, och i det högre pH-värdet trivs de kalkälskande växterna.18 Ett pH-värde på 
6,3–6,7 är optimalt eftersom de flesta växtnäringsämnen då är tillgängliga för växterna.19 
 
Katjonbyteskapacitet:  
Växtnäringsämnen är negativt och positivt laddade joner och är därför i hög grad kopplade till 
markpartiklar som lermineral och humusämnen med laddning. Markpartiklarna drar till sig 

 
15 Fogelfors, 2015 
16 Folkesson, 2018 
17 Plöninge 2003 
18 Plöninge 2003 
19 Jonsson, Okänt årtal  

Makronäringsämnen Mikronäringsämnen 
N (kväve) B (bor) 
P (fosfor) Cl (klor) 
K (kalium) Cu (koppar) 
Ca (kalcium) Fe (järn) 
Mg (magnesium) Mn (mangan) 
S (svavel) Mo (molybden) 
 Ni (nickel) 
 Zn (zink)  
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joner med motsatt laddning, och eftersom lermineral är negativt laddad drar den till sig 
positivt laddade joner. Vissa joner är utbytbara, dvs. att de kan tränga bort andra joner från 
den laddade partikelytan och ta deras plats. Dessa kallas för utbytbara katjoner. Den 
sammanlagda mängden negativa laddningar som kan binda utbytbara katjoner kallas 
katjonbyteskapacitet och spelar en betydande roll för den näringshållande förmågan.20 
 
Biologiska egenskaper: 
Ett bra substrat ska vara fritt från ogräs och jordburna sjukdomar och insekter, samt vara 
biologiskt aktiv.21 
 
Substratblandning historiskt sett  
Som tidigare nämnt är substratblandning en gammal hantverkskunskap som det står skrivet 
om i den äldre litteraturen. Det finns skrivet både om de olika komponenter man använt och 
ibland även recept på färdiga blandningar. Här redovisas informationen från den äldre 
litteraturen, men också intervjun jag genomförde med traditionsbäraren Lasse Leimu. 
 
I avhandlingen En blomstrande marknad skriver hortikulturhistorikern Inger Olausson att jord 
sällan nämns i de källmaterial hon undersökt, trots att det är känt att trädgårdsmästarna 
blandade sin egen jord till olika kulturer.22 Hon finner att lövjord var en viktig resurs i 
handelsträdgårdarna då komposterade löv användes som lövjord till många olika kulturer och 
som komponent i substrat. Andra ingredienser som framkom i avhandlingens fallstudier av 
handelsträdgårdar under perioden 1900–1950, var kompost, sand, mark- eller landjord, 
bänkjord, lövjord, torvmull och kogödsel. För tillskott av näring tillsattes även kalk, benmjöl, 
hornmjöl, guano, chilesalpeter eller andra handelsprodukter. 
 
I boken Blomster under glas har 80 trädgårdsmästare och specialister varit med och utarbetat 
en 774 sidor lång bok som har till syfte att fungera som en handbok för praktiska 
trädgårdsmästare.23 Boken är skriven i en tid då blomsterodlingen var i stor och hastig 
utveckling. Från förorden: 
 
”Med blomstergarnetriets hastige udvikling er bogen udsat for forældensens lov… men det er 
vort håb, at nærværende bog ikke alene vil være en milepæl, men virkelig må bidrage till 
fagets fremgang.” – Klougart, Hallig & Clausen Augusti 1964  
 
Frågan kring att välja rätt substrat till olika kulturer ska igenom tiderna ha fått mycket 
uppmärksamhet. Föregångna tiders ”hemliga recept” på invecklade substratblandningar 
avlöstes av recept på enklare standardblandningar, och med tillgång till ökad kunskap om 
jordarters fysiska egenskaper och med hjälp av jordanalyser ökade förståelsen för 
substratblandningar. Här tar den hantverksmässiga faktorn också plats, i den meningen att 
skötselarbetet sades utgöra en avgörande roll för resultatet. Man kan i många olika typer av 
substrat uppnå ett gott resultat, med förutsättningen att skötseln är anpassad utefter substratet 
man odlar i, där vattning och näringstillförsel står som avgörande faktorer. 
 
 
 

 
20 Plöninge, 2003  
21 Jonsson, Okänt årtal  
22 Olausson 2014 
23 Klougart 1964  
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Ingredienser och dess egenskaper 
Många av ingredienserna som användes i substrat innan den fabrikstillverkade jorden slog 
igenom, skulle framställas på ett visst sätt genom kompostering av olika slag. Nedan 
presenteras de olika ingredienserna som framkommer i den äldre trädgårdslitteraturen. De 
förklaringar och ordval jag använder är densamma som i litteraturen för att återge den tidens 
material och ordval och lättare förstå vad som menas med de olika komponenterna.  
 
Ler beskrivs som en värdefull beståndsdel i substratblandningar pga. dess struktur av små 
partiklar. Den håller näring och vatten, och uppblandad med andra jordarter bidrar den till en 
god blandad struktur på jorden som skapar goda förutsättningar för rötterna att ta upp syre.  
 
Sand och grus användes i substrat i vattenhållande jordar för att skapa en bättre syretillförsel 
och dränering. Strandsand beskrivs som för fin i strukturen, medan strandgrus skulle vara ett 
användbart material pga. dess renhet.24 Flodsand skulle vara den bästa typen av sand att 
använda, men även rentvättad och väl genomluftad sjösand var användbar. I de fallen där 
denna typ av sand var för fin i strukturen kunde grövre backsand även användas.25 
 
Markjord förekom i väldigt många substratblandningar. Med markjord menas en jordtyp 
som varken hörde till den styvaste lerjord eller den mest sandiga, utan en god jord som kan 
bidra med mineraler till substratet.   
 
Grästorvjord utgjorde en viktig del i substratblandningar. Den bidrog till en god porositet i 
jorden pga. förekomsten av rötter och organiska rester. Den framställdes genom plöjning av 
gräsmark i augusti där grästorvorna samlades upp och komposterades i en kompostlimpa i 
flera lager med en bredd på 1–2 m. Varje lager bestod av 20 cm grästorv som genomvattnades 
och steriliserades, för att sedan täckas över med flytande kogödsel. Dessa lager upprepades 
tills en höjd av 1–1 ½ m hade uppnåtts. På hösten vändes kompostlimpan för att de yttersta 
lagren skulle hamna innerst, varpå den täcktes med ett tjockt lager hästgödsel för att förhindra 
jorden att frysa.26  
 
Naturgödsel beskrivs som en närings- och humusrik jord med goda bakterier som bidrar till 
kraftig utveckling hos plantor. Nötkreaturgödsel med så lite strömaterial som möjligt beskrivs 
som den bäst lämpade naturgödseln för trädgårdsodlingen. På hösten lades gödseln i en hög 
på torr och fast mark på en plats skyddad från riklig nederbörd. För att påskynda 
komposteringen vändes högen några gånger under året, för att inom några år bli till en fet och 
porös mylla rik på kväve tillgängligt för växter. Gödseljorden var en dyrbar resurs, eftersom 
den framställdes av den finaste ladugårdsgödseln, tog flera år på sig att komposteras och 
krävde mycket arbete. Därför ska denna typ av jord främst ha använts till krukväxter som 
hade behov av riklig och långtidsverkande gödsel.  
 
Spillningsjord bestod av utbrunnet strömaterial från varmbänkar, oftast bestående av 
hästgödsel. På hösten lades materialet från varmbänkarna på en stor hög på en torr och 
skyddad plats. Följande vår och sommar vändes högen ett par gånger innan den var redo att 
användas. Denna jord innehöll inte lika mycket näring som naturgödseln, eftersom den i stor 
utsträckning hade förbrukats i varmbänken. Däremot hade den stor betydelse för de 
fysikaliska egenskaperna i substratblandningar.  
 

 
24 Klougart 1964 
25 Ekbrant & Sjöbeck, 1940  
26 Bacher, Tønnes, Svensson, Värner & Sørensen, Frode, 1952  



 18 

Kompostjord beskrivs som ett material som kan hjälpa jorden att hålla på fukt och bidra med 
humus och allsidig växtnäring, förutsatt att komposteringen skötts om noggrant. Vad man 
komposterade såväl som hur man gjorde hade stark inverkan på resultatet.27 Den ska ha varit 
en av de viktigaste resurserna i många trädgårdar och anläggningar, och skötseln av 
komposten uppmanades därför att utföras därefter. Komposten skulle vara placerad på en 
skyddad och halvskuggig plats, där växtavfall från växthus, friland och köksavfall lades på 
hög. Den skulle sedan vändas en eller två gånger om året och efter två till fyra år vara färdig 
att användas. Om komposten inte sköttes om på rätt vis, och om angripna växtdelar lades på 
komposten, kunde den istället bli en stor spridare av svampsjukdomar.28 
 
Lövjord bestod av komposterade löv som samlats upp under höst- och vintermånaderna och 
lagts på hög som vändes en gång per år, och var färdig att använda efter två till tre år. Den 
beskrivs som en oumbärlig, humusrik, porös och lätt jord som i de flesta fall var relativt 
näringsfattig och ytterst användbar i substratblandningar pga. dess luftighet.29 Redan 1964 
står det beskrivet i Blomster under glas att lövjorden i stor utsträckning hade blivit ersatt av 
torven. Man skulle vid användandet av lövjord som inte var färdigkomposterad vara 
uppmärksam på att den kunde stjäla kväve i nedbrytningsprocessen, samtidigt som man skulle 
vara försiktig med var man samlade in sina löv. Detta pga. det ökade användandet av kemiska 
bekämpningsmedel mot ogräs i väg- och skogskanter som kunde ha förödande effekter i 
odling, samtidigt som införandet av sniglar uppmanades att tas i beaktning.30 
 
Ormbunksrötter (Osmunda regalis) användes för att ge substratblandningar en lös struktur, 
och användes särskilt vid odling av epifyter, särdeles till orkidéer. Rötterna förmultnar 
långsamt och ska inte binda näringsämnen vid sin nedbrytning i lika hög grad som många 
andra organiska material.   
 
Bark, särskilt granbark, användes framförallt som ersättning till ormbunksrötter. Den 
förekom också i blandningar med ormbunksrötter och torv för att skapa ett bra förhållande 
mellan luftinnehåll och vatten- och näringshållande förmågor i substrat.   
 
Ljungjord användes främst till krukodling av växter inom Ericacea-släktet. Den bestod av 
växtrester från ljungbevuxna hedar och skogsmarker som förmultnat till en humusrik massa 
genomväxt av ljungrötter. Vid inhämtning uppsamlades sammanhängande, grovfibriga kakor 
som komposterades i hög och luftades upprepade gånger. Efter ett par års kompostering var 
den färdig att användas, uppblandad med sand och andra material med mer lättillgänglig 
näring såsom lövjord, grästorvjord och spillningsjord.  
 
Barrjord kunde användas istället för ljungjord och bestod av barrträdens förmultnade barr 
som hämtades i äldre furuskogar under och intill gamla myrstackar. Vid användning i 
substratblandning till Ericace-släktet tillsattes sand, och vid tillsättning av grästorvjord och 
lövjord utgjorde det en porös mylla till krukväxter.31 
 
Torvströ hämtades från högmossar och kunde också köpas inpackade i balar. Torvströet i sig 
är näringsfattigt och användes ofta som jordförbättringsmedel på friland. I krukväxtodling 
användes den uppgödslad med gödselvatten. I Blomster under glas beskrivs torvströ som 

 
27 Klougart, 1964  
28 Lundén, 1916  
29 Lundén, 1916 
30 Klougart 1964  
31 Lundén, 1916 
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oumbärlig vid jordförbättring, och som ett material som helt eller delvis har ersatt lövjord och 
naturgödsel. Det användes till och med som den enda ingrediensen i substrat. Torven är fri 
från ogräs och sjukdomar och har ett lågt pH-värde på 3,5 – 4,5 och beskrivs som ypperligt 
för surjordsväxter. Vid användning till andra krukväxter kalkades torven upp för att höja pH-
värdet samt gödslades upp för att fungera som substrat. Det är torvens förmåga att hålla både 
mycket vatten och luft som gör den så värdefull.32 
 
Torvmull beskrivs som fint söndersmulad och väl förmultnad vitmossa som erhölls vid 
beredning och inbalning av torvströ. Den beskrivs som av störst värde för sina goda 
fysikaliska egenskaper, såsom att kunna göra en styv jord porös samt förmågan att ta upp och 
hålla vatten i stora mängder som också håller på näringen som lösts ut i vattnet. För att höja 
näringsvärdena i torvmullen lade man den i högar och genomvattnade med gödselvatten och 
luftade några gånger, och lät de ligga i ett eller två år. Vid en sådan tillberedd torvmylla ska 
materialet utgjort ett utmärkt jordförbättringsmedel både vad gäller fysikaliska egenskaper, 
men också för sitt innehåll av lättlöslig växtnäring.33 
 
Relationen mellan de olika komponenterna i substratet är avgörande, och vid inblandning av 
för mycket av ett visst material blir jordmånens beskaffenhet ofördelaktig. En god 
trädgårdsjord ska ha den fördelen framför åkerjorden att den består av en någorlunda jämn 
fördelning mellan sand, lera, organiska ämnen och kalk och därför vara passande i de flesta 
fall.  
 
Som gödselmedel användes naturlig gödsel, handels- eller konstgödselmedel.  
Bland naturliga gödselmedel var latrin, stallgödsel från nötkreatur, höns, får och kanin. 
 
Traditionsbärare  
Lasse Leimu blandade eget substrat i många år innan de övergick till fabrikstillverkade 
substrat på Danderyds blomsterhandel.34 Han lärde sig att blanda substrat från hand till hand – 
dvs. genom erfarenhetsbaserad och traderad kunskap. Genom sin svärfar Ivar, son till Nils 
Welander, lärde han sig det grundläggande tänket. Det var Nils Welander som startade den 
familjedrivna handelsträdgården år 1938, han hade dessförinnan varit 
herrgårdsträdgårdsmästare under många år och övat upp en stor skicklighet.35  
 
Före Lasses tid då Nils och Ivar drev handelsträdgården användes lövkompost flitigt i 
substratblandningarna. Löv var en naturlig tillgång i trädgården och Ivar hade 2–3 stationer 
med lövkompost som blandades upp med jord från friland till olika substratblandningar. Den 
överblivna jorden efter kulturen i varmbänkar var också på den tiden en komponent i 
substraten. När de arbetade praktiskt med substratblandningarna i sina odlingar gick de 
mycket på känsla och efter principer som de hade uppnått goda resultat ifrån. 
 
När Lasse kom in i företaget tillverkade de eget substrat till sina kulturer och sålde även i 
lösvikt till sina kunder. Då hade företaget växt så pass mycket att väldigt stora volymer 
behövdes, och eftersom de inte kunde få fram lövkompost i en så stor mängd som krävdes 
köpte de istället in torv. När de blandade substrat tog de en skottkärra jord från frilandet där 
de odlat sommarblommor. Där bestod jorden av sand, lera och en viss mängd nedbruten torv 
eftersom de årligt jordförbättrade frilanden med torv. Höghumifierad torv tillsattes för att 

 
32 Klougart 1964 
33 Lundén 1916 
34 Leimu, 2021 muntl.  
35 Olausson, 2014 
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likna lövkompostens egenskaper, och några nävar kalk för att balansera pH-värdet. Substratet 
blandades med grep tills den hade fått en god struktur. De använde max 20 – 30 volymprocent 
låghumifierad torv i substratblandningarna eftersom den gjorde att substratet fick svårt att ta 
upp vatten.  
 
Vid tillverkning av större mängder substrat lade de ut lövkompost och torv på frilandet som 
de sedan körde över med jordfräs, skottade upp och vände runt med grep.  
 
Efter en tid uppstod det stora diskussioner kring substratblandningar och rädslan för att sprida 
smitta från sina land i form av bakterier och virus blev allt större. Lasse och Anna upplevde 
aldrig själva några problem med sina substrat, och fick aldrig heller några klagomål från sina 
kunder, men kände sig ändå tvungna att sluta tillverka substrat för att inte löpa några risker. 
De fick då Hasselfors Garden att tillverka en specialblandad krukväxtjord som komponerades 
tillsammans med forskningsavdelningen. Det tog ett år att få fram ett substrat som Lasse blev 
nöjd med i förhållande till de egenskaper han önskade, vilka gick ut på att den skulle likna 
deras eget substrat så långt som möjligt. Därför innehöll substratet slutligen 40–50 procent 
höghumifierad torv och en mycket mindre andel låghumifierad torv, vilket gjorde det till ett 
substrat som var lätt att plantera i, kunde vattnas och höll plantorna stabila.  
 
Lasse menar att substratblandning inte behöver vara så komplicerat om man håller sig till 
grundreglerna: substratets struktur, stabilitet och pH-värde, samt att man anpassar substratet 
efter kulturen. T.ex. köttiga växter som cyklamen och begonia är känsliga för bakterier i 
rothalsen, om då jorden är vattenhållande vid ytan blir det lättare en bakterietillväxt som gör 
att växten dör eftersom den ruttnar. Ett bra substrat handlar också om att den ska kunna ta åt 
sig vatten när den torkat upp och att den innehåller mikroorganismer.  
 
Lasse hade ett mantra till sina kunder. Det var många som frågade om jordförbättring och vad 
de skulle använda på friland, och redan för omkring 25 år sedan hade det börjat finnas väldigt 
mycket olika substrat på säck att välja mellan. Eftersom en plantjord innehåller sand, lera och 
torv var därför alltid hans svar alltid: Varför köpa det du redan har? Att de istället skulle köpa 
ren torv om de skulle jordförbättra, och inte en färdig plantjord. De billigaste plantjordarna 
bestod oftast av 40 – 50 % trämull, och eftersom trämull är rikt på kol, och det därför blir en 
för stor andel kol i substratet, så binder inte fosforn och det orsakar dålig rotbildning.   
 
Recept   
I boken Blomster under glas tas några exempel upp på standard-substratblandningar. 
Samtidigt skriver författarna att substratblandningar är svåra att standardisera, och att man 
själv ska prova sig fram för att se vad som fungerar.36 Det är nödvändigtvis inte valet av 
substratblandning som avgör resultatet, snarare spelar skötselfaktorn en stor roll. Skötsel i 
form av vattning och gödsling ska därför anpassas utefter valet av substrat.  
 
John Innes kompost  
I detta substrat utgick man från en god mark- eller grästorvjord med ett pH på omkring 6,5 
som ångats. Därefter tillsattes 25 % torvströ och 15 % grus samt 1,2 kg kalk och 3 kg/m3 
grundgödsling bestående av 2 delar hornspån, 2 delar superfosfat och en del kalium sulfat. 
 
 
 

 
36 Klougart 1964  
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Sphagnum-standarjord  
År 1958 skrev konsulent J. Storm Pedersen en artikel i den danska tidskriften ”Gartner 
Tidende” om att använda enbart torv med tillsatt kalk och näring som krukjord enligt ett tyskt 
recept. Därefter beskrivs det som att denna jord slog igenom och blev modern i de danska 
trädgårdsmästerierna, med benämningen ”Storm P-jord”. Många trädgårdsmästare ska ha 
använt receptet som grundsubstans i olika substratblandningar, och sedan tillsatt andra 
jordtyper för att uppnå ett önskvärt resultat beroende på kultur.  
 
UC-blandning 
Ett universitet i Kalifornien gav ut ett recept för odling i standardblandningar bestående av 
torv och sand. Det blev flitigt använt i Danmark efter att konsulent Jørgen Holm 1958 
publicerade receptet i Gartner Tidende. Substratblandningen bestod av 50 % torv och 50 % 
fin sand, där man sedan tillsatte näringsämnen i form av horn-eller blodmjöl, kalisalpeter, 
kaliumsulfat mm. 
 
Enhetsjord 
Den tyska professorn A. Fruhstorfer komponerade ett recept kallat ”Einheitserde”, enhetsjord. 
Den bestod av kalkfattig ler från Skåne som blandades i lika delar med torv och 
näringsämnen. Receptet blev patenterat och aldrig offentliggjort. Den svenska firman Plantin 
& Co stod som den enda försäljaren av substratet i Skandinavien.  
 
Via mejlkontakt med Ulf Nilsson, hortonom och trädgårdsrådgivare på FOR (Fritidsodlingens 
riksorganisation) fick jag ett äldre recept på ett substrat som hans far och farfar använt i sin 
odling i Blekinge fram till 1970-talet innan fabriksproducerad jord börjat användas.37 
Substratet bestod av 5 delar inköpt ogödslad torv, 1 del kompostjord, 1 del sand, kalksalpeter 
och dolomitkalk. De använde lackmuspapper för att mäta pH-värdet.  
 
Substrat för sallat   
Substratblandningar som nämns i den äldre litteraturen just för köksväxter beskriver 
komponenter men inte förhållandet sinsemellan dessa. I Trädgårdsodling under glas beskrivs 
substratblandningar sammansatta av olika jordslag för odling under glas.38 I första hand 
användes lövjord, grästorvskompost, ljungjord, gödseljord samt torvströ och sand.  
 
Specifikt för sallat framkommer det att den trivs i samma jord som gurkor och tomater. 
Gurkor ska ha omskolats i substrat bestående av steriliserad jord uppblandad med hästgödsel, 
torvströ och lite sand utefter jordens struktur. Substrat till tomater bestod av frisk åkerjord 
blandad med gammal gödsel. För odling av sallat under glas i bänk rekommenderades en 
kraftig, porös, sandblandad och kalkrik jord med ett pH på 6,5 – 7,5.  
 
Substratblandning idag:  
Idag tillverkar få yrkesodlare substrat. Det finns en stor marknad för färdiga 
substratblandningar av alla de slag, och råder samtidigt en marknadsföring som leder till att 
många tror att en naturlig jord inte duger. Många gräver därför ut en bra jord och tillför inköpt 
substrat istället för att jordförbättra den jord som finns på platsen till växtbäddar eller 
exempelvis pallkragar.39 Jordbruksverket har samlat information om komponenter i 
substratblandningar för att underlätta tillverkandet av den själv.  

 
37 Nilsson, 2021 mejlkontakt 
38 Ekbrandt & Sjöbeck, 1940 
39 Eriksson Jan, 2021 mejlkontakt  
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Det finns ett stort utbud av substratblandningar från olika jordproducenter. Hasselfors Garden 
är en av de största i Sverige, och säljer både substrat till konsument på säck och gör 
specialtillverkad jord till yrkesodlare, samt tillverkar kundspecifika recept. De blandar sand 
och lera med organiskt material som torv och kompost. Torv i olika humifieringsgrader är 
huvudingrediensen i substraten och benämns som låghumifierad eller höghumifierad torv. 
Den låghumifierade torven är svagt nedbruten torv och därmed grövre, medan den 
höghumifierade torven är starkt nedbruten och har en finare struktur. De använder sand, lera, 
komposterad bark, peatnuggets (bitar av torkad svarttorv), lecakulor (bränd lera), perlit 
(upphettad vulkanisk sten), kalk, dolomitkalk, gödsel, hönsgödsel, tångmjöl och svavel till de 
olika substratblandningarna. De har också pimpsten, biokol och stenkross i olika fraktioner.40 
 
Jordbruksverket har utgivit ett faktablad, Ekologisk grönsaksodling på friland; Odling av 
plantor, skrivet av hortonom Pauliina Jonsson.41 Där beskrivs ekologisk plantuppdragning i 
pluggbrätten och mindre krukor, med vägledning kring substratblandning. Plantor som 
används i ekologisk produktion odlas i biologiskt aktiva substrat av till exempel torv och 
organiska gödselmedel. Eftersom torven har en så god förmåga att hålla luft, vatten och 
näring, är de flesta substrat i Sverige torvbaserade. Eftersom torv har ett lågt pH-värde på 
omkring 3–4 kalkas den upp med kalkstensmjöl eller dolomitkalk, och efter ett par veckor kan 
stallgödsel eller kompost tillsättas för näring.  
 
Det är viktigt att substratet blandas noggrant upprepade gånger för att bli homogent, dvs. att 
de olika komponenterna är jämnt fördelade. Det kan också behöva fuktas vid 
blandningstillfället. 
 
När man köper in jord på säck ska man vara medveten om att förvaringen av substratet i höga 
temperaturer kan leda till kraftig mineralisering. Mineralisering är den process som sker då 
mikroorganismer bryter ned organiskt material och tillgängliggör växtnäringsämnen.42 
Eftersom substrat för ekologisk odling innehåller stallgödsel är den rik på mikroorganismer 
och kan förändras i innehåll, det är därför bra att veta när substratet blivit tillverkat och hur 
det lagrats. Substrat på säck är inte heller alltid homogena, när stallgödsel eller växtnäring 
klumpar sig kan innehållet i påsarna variera. Därför bör substratet blandas från flera påsar, 
och vändas och luftas innan användning.43 Man ska också vara medveten om att kvaliteten 
kan variera kraftigt.44 45 
 
Lera är en vanlig beståndsdel och används som torkad och granulerad i en andel på 5–8 
volymprocent, och sand i en något grövre kornstorlek används för att uppnå en god 
porstruktur. Om sanden är för fin kan porerna som håller luft och vatten istället täppas igen. 
Andelen sand varierar mellan 5 - 15 volymprocent. Som näringskälla i substratet kan en 
välskött kompost av trädgårdsavfall användas. Komposten ska vändas, fuktas om den är torr 
och ha kommit upp i en temperatur på omkring 70 °C för att ogräsfrö, skadliga svampar och 
bakterier ska dö. Den ska även ligga på en skyddad plats, helst på en hårdgjord yta, för att inte 
näringen ska läcka ut i marken. Vid inblandning av hushållsavfall i komposten kan den bli 
mer näringsrik och därför behöva blandas ut med mer torv för att bli ett lämpligt substrat för 

 
40 Hasselfors Garden, hemsida  
41 Jonsson, Okänt årtal  
42 Fogelfors, 2015 
43 Jonsson, Okänt årtal  
44 Magnusson, 2003 
45 Jonsson, Okänt årtal 
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plantuppdragning i kruka, en volymprocent på cirka 15 – 20 rekommenderas då. Vid 
användning av enbart hushållskompost kan salthalten (halten av natriumklorid) vara hög, 
vilket är groningshämmande i för höga koncentrationer. Man kan också använda komposterad 
stallgödsel som näringskälla då den är rik på både kväve, fosfor, kalium och många andra 
näringsämnen. Perlit används för att få en luftig struktur på substratet.46 
 
Recept på substratblandningar som är testade i försök och praktisk odling:  
 
Medelkraftig plantjord till växter med måttligt näringsbehov:  
• 35 volymprocent stallgödselkompost 
• 65 volymprocent kalkad torv  
 
Kraftigt substrat för plantor med högt näringsbehov: 
• 50 volymprocent stallgödselkompost 
• 50 volymprocent kalkad torv  
 
Substraten sållas innan användning. 
 
Skillebyholm 
Skillebyholm är ett centrum och mötesplats för biodynamisk odling, utbildning och hållbar 
utveckling. Trädgårdens biodynamiska odlingar innefattar grönsaker, örtagård, snittblommor 
och fruktträdgård där skörden säljs i deras gårdsbutik. De är en av få som idag tillverkar eget 
substrat, vilken de blandar av torv, lövkompost och sand. Jag hade kontakt med 
trädgårdsmästare Hanna Saugbjerg som har lång erfarenhet av substratblandningar.47 Hon 
delade med sig av deras tillvägagångssätt och recept till deras så- och plantjord. 
 
Såjord: 
× 6 delar lövkompost 
× 3 delar torv 
× 1 del grovsand  
× Lite benmjöl, NPK 7-9-0  
 
Plantjord: 
× 5 löv 
× 4 torv 
× 1 sand  
× 10 kg hönsgödsel per kubik 
× 5 kg benmjöl per kubik.  
 
Lövkomposten som används är tre år gammal, vänd ett par gånger och sållad innan 
användning. Sanden sållar de själva och den har en uppskattad kornstorlek på 0,3–0,4. Den 
inköpta torven är varken kalkad eller gödslad, och därför kalkar de upp den till ett pH-värde 
på omkring 5,5 genom att tillsätta trädgårdskalk. Tidigare har de använt algominkalk i 
pulverform, men eftersom den numera säljs som pelleterad och inte har samma effekt 
använder de istället trädgårdskalk.  
 
 

 
46 Jonsson, Okänt årtal 
47 Saugbjerg, 2021 muntl.  
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De har möjlighet att blanda substrat just för att de bedriver utbildning, som Hanna uttryckte 
sig: ”Med många händer går det!”. Det är alltså ett arbets- och tidskrävande arbete att blanda 
eget substrat. Eftersom Skillebyholm producerar ett så stort antal plantor att deras eget 
substrat inte räcker till, använder de sitt eget substrat till omskolning av småplantor och 
Hasselfors reko-jord till vidare uppkrukning. Det finns en del skillnader i substraten som gör 
att skötseln måste anpassas därefter. Hasselfors jord får t.ex. inte torka ut eftersom den då blir 
svår att vattna upp, medan det egna substratet istället har en tendens att bli för blött. Det egna 
substratet är lättare att skola i då det inte innehåller stora bitar torv, vilket gör det lättare att få 
ner rötterna. Samtidigt har det en tendens att mineraliseras lite för fort då höga temperaturer 
gör att nedbrytningen går snabbare och substratet tappar i styrka, de förvarar substratet i 
växthus som snabbt kan bli för varmt under soliga vårdagar. I det hänseendet fungerar Reko-
jorden bättre, vilket skulle kunna bero på lövkompostens omsättning i det egna substratet samt 
förvaringen i höga temperaturer. 
 
Odlingsförsök med historiska recept  
Vid ett odlingsförsök på Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, provodlades två 
olika substratblandningar för uppdrivning av plantor.48 Ett av recepten utgick ifrån ett 
historiskt recept, daterat 1912, nedtecknat av Nils Welander. Substraten var avsedda till 
omskolning av förkultiverade växter, främst prydnadsväxter men även en del nyttoväxter. 
Substratblandningarna bestod av kompost, sand, mark- eller landjord, bänkjord, bänkkompost, 
lövjord, torvmull och kogödsel. För näring tillsattes kalk, benmjöl, hornmjöl, guano, 
chilesalpeter eller andra handelsgödsel. 
 
Två olika substratblandningar jämfördes vid uppdragning av sallat- och vitkålsplantor med 
Hasselfors E-jord som kontrollgrupp. Plantorna skolades ut i fyrkantskrukor (7x7x6) och 
utvärderades både i form av jordanalyser och plantornas utveckling, men också utifrån ett 
hantverksmässigt perspektiv.   
 
Substrat 1 
× 1 del markjord 
× 1 del trädgårdskompost 
× 1 del lövmull 
× 1/2 del kogödsel 
 
Substrat 2 
× 1 del lövmull 
× 1 del barkmull 
× 1 del kogödsel 
 
Hasselfors E-jord upplevdes ha goda egenskaper vid skolning och skötsel. Den var ogräsfri, 
lätt och välbalanserad i näringsinnehåll med fina och friskt gröna plantor som följd.  
Substrat 1 var välfungerande vid skolningsmomentet tack vare lerinnehållet som höll samman 
substratet. Innehållet av kompost och markjord gjorde ogrästillväxten ganska stor, men 
orsakade inga problem. Viktskillnaden var väldigt stor i jämförelse med E-jorden, och ett 
brätte med 35 krukor vägde två kilo mer än samma antal krukor med E-jorden. Plantorna var 
något mindre än i E-jorden, och jordanalysen visade obalans i växtnäringsinnehåll; kalium- 
och fosforhalten var hög medan nitratkvävenivån var mindre än hälften i jämförelse med E-
jorden. Substrat 2 var svårarbetad, jorden saknade elasticitet och sammanhållning vilket 

 
48 Sjöberg, 2019  



 25 

gjorde att både skolningsmomentet och utplanteringen blev svårare. Enstaka ogräs förekom 
men skapade inget problem. Även detta substrat var tyngre i vikt än E-jorden, men inte lika 
tung som Substrat 1. Plantorna var mindre utvecklade och visade symptom på näringsbrist, 
men var i tillräckligt god kvalitet för att planteras ut på friland med gott resultat. Även detta 
substrat var obalanserat i näringsinnehåll på samma sätt som Substrat 1.  
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Odlingsförsök  
I det här kapitlet presenteras det odlingsförsök jag utförde juli-augusti odlingssäsongen 2020. 
Jag samlade in material och blandade två olika substrat, ett baserat på Nils Welanders recept 
från 1912, och ett komponerat med Pauliina Jonsson på Jordbruksverket. För att jämföra med 
en inköpt och torvbaserad jord använde jag Hasselfors E-jord (som nu går under namnet 
Reko-jord och därför är den benämning jag använder vidare i arbetet). Substratblandningarna 
bestod bland annat av lövkompost, trädgårdskompost, sand och markjord varpå sallatsplantor 
skolades ut i de olika substraten i pallkrage, och följdes fram till skörd. Hantverkslaboratoriet 
vid institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, finansierade jordanalyser till samtliga 
substrat. Nedan presenteras reflektion över både skörderesultat, substratens egenskaper och 
hantverksmässiga skillnader, samt över jordanalyserna.  
 
Val av material och substrat  
Alla material jag använde som komponenter i substraten utgick från resurser i min egen 
trädgård och mitt lokalområde. Ett resonerande och förberedande samtal hade förts med 
Pauliina Jonsson inför odlingsförsöket för att bestämma i vilka proportioner ingredienserna 
skulle blandas. 
 
Tidigt i processen bestämde jag mig för att använda svampkompost som ingrediens i det 
substrat jag skulle komponera, eftersom det är en resurs jag har tillgång till från en lokal 
svampodlare. Svampkompost är en restprodukt från svampodling och består av det substrat 
som svampen odlats i. Det är en väldigt kraftig och näringsrik kompostjord rik på fosfor. Det 
kan utgöra en värdefull resurs inom odling, men kan också innehålla tungmetaller och ha ett 
högt pH-värde.49 Svampodlingen som komposten kom ifrån är certifierad enligt Svenskt Sigill 
och fri från bekämpningsmedel, och komposten består av torv och hästgödsel. Med hjälp av 
Pauliina komponerades följande recept: 
 
Eget recept: 
× 1 del svampkompost 
× 1 del sand  
× ½ del lövkompost  
× ½ del trädgårdskompost 
 
Andelen sand bestämdes delvis utifrån att substratet inte skulle bli alltför tungt att hantera, 
men också utifrån att receptet skulle kunna vara överförbart till uppdragning av plantor i 
odlingsbrätte. I en så stor odlingslåda som jag använde i mitt odlingsförsök håller strukturen 
ihop även om den skulle innehålla en stor andel sand. I odlingsbrätten däremot skulle en för 
hög andel sand göra att plantkuberna inte kan hålla samman och därmed bli svårhanterliga vid 

 
49 Jonsson, 2021 muntl. 

Figur 2  Olika komponenter i substratblandningarna. 
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utplantering. Sanden som användes i försöket hämtades från en naturlig sandbank på min tomt 
och gick därför inte att fastlägga kornstorleken på. Den var relativt finkornig, inte lika fin som 
havssand, men inte heller lika grov som sandlådesand. Andelen svampkompost bestämdes 
utefter strävan att få ett välbalanserat näringsinnehåll som inte skulle bli för starkt, och med 
hänseende till att den innehåller tungmetaller. Den vanliga trädgårdskomposten innehåller 
salter och ”ska spädas ut lite lagom”, därför blandades den ut med lövkompost.50 Anledningen 
till att en större andel lövkompost inte blandades in var för att undvika för mycket garvämnen.  
 
Det historiska receptet fick jag av Catarina Sjöberg som utförde odlingsförsöket i historiska 
substrat – se sida 24. Trädgårdsmästare Nils Welander hade i sin bok antecknat 
substratblandningar för sådd och omskolning av framförallt prydnadsväxter, och i den fanns 
70 olika substratblandningar av 10 huvudingredienser, till 30 olika kulturer. 
Substratblandningen för odlingsförsöket utgick från ett recept avsett för andra omskolningen 
av ”Calceolaria rugosa” i kruka. Hans recept bestod av lika delar markjord, 
trädgårdskompost och lövmull med tillsatt gödselmedel. Då dessa gödselmedel inte längre 
finns i handeln, ersattes de med kogödsel i mitt odlingsförsök enligt Catarina Sjöbergs 
förstudie.51   
 
Historiskt recept: 
× 1 del markjord 
× 1 del trädgårdskompost 
× 1 del lövmull 
× ½ del kogödsel 
 
Hasselfors Reko-jord 
Hasselfors Reko-jord är en KRAV-märkt torvbaserad jord för plantuppdragning och odling av 
grönsaker, blommor och andra trädgårdsväxter för odling i kruka eller växtbäddar. Den består 
av ljus och mörk torv, sand, lera, komposterad hönsgödsel 
och tångmjöl.  
 
Insamling och bearbetning av ingredienser 
De komponenter jag använde till substraten samlades in, 
bearbetades och blandades till färdiga substrat som 
förvarades på betongplatta under tak fram till utplantering. 
En del komponenter samlades in i min egen trädgård, och 
andra hämtades på Göteborgs universitets trädgårdsmästeri i 
Mariestad.  
 
Till Welanders blandning grävdes markjord upp från en 
sandig del av min tomt som historiskt sett har varit 
potatisåker, men som idag är bevuxen med kvickrot. Jorden 
sållades genom ett egentillverkat såll av hönsnät fäst på en 
träram, och på så sätt rensades alla rötter effektivt bort. 
Trädgårdskomposten hämtades från trädgårdsmästeriet i 
Mariestad eftersom min egen trädgårdskompost innehöll 
svampkompost, vilket vid användning hade försvårat 
jämförelsen av de olika substraten. Den använda komposten 

 
50Jonsson, 2021 muntl.  
51 Sjöberg, 2019 

Figur 3: Komponenterna i det egna receptet innan 
blandning. 
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var omkring åtta månader gammal och låg i kompostlimpa 
som gödslats och vänts en gång. Lövkomposten hämtades 
från min två år gamla lövkompost som tillsatts näring i form 
av urin och vänts en gång. Den sållades innan inblandning. 
Kogödseln hämtades från trädgårdsmästeriet och kom 
ursprungligen från en ekologisk gård i närheten. Den låg på 
betongplatta med presenning och var två till tre år gammal.  
 
Samtliga substrat blandades omkring 6 veckor innan 
utplantering genom att markera upp de olika andelarna för 
varje ingrediens i pallkragen med en träskiva. På så vis 
skapades ett ”fack” för varje komponent (se figur 3 s.27) som 
fylldes med material. Därefter togs träskivorna bort, jorden 
fuktades något och allt material blandades noggrant med 
grep. Detta tillvägagångssätt valdes istället för att mäta i 
exempelvis antal hinkar, för att säkerhetsställa att 
proportionerna blev korrekta eftersom jag hade begränsat av 
vissa material. Säckarna med Hasselfors Reko-jord packades 
upp och blandades för att bli jämnt fördelad och luftad. 
Samtliga substrat vändes ytterligare en gång innan 
utplantering.   
 
Sinnliga upplevelser  
Den subjektiva upplevelsen utgör en stor del av 
hantverkskunskapen när man blandar substrat. I den äldre 
litteraturen beskrivs ofta hur komponenter ska blandas tills 
det att substratet känns välbalanserat. En sådan typ av 
empirisk kunskap bygger på erfarenhet, fingertoppskänsla 
och den egna sinnliga upplevelsen. Jag har försökt sätta ord 
på min upplevelse av strukturen i de olika komponenterna 
och de färdiga substraten. 
 
Historiskt recept, se figur 4:  
Fet, fuktig, mjuk och luftig.  
 
Markjord: Sandig mulljord i matjordslagret  
Trädgårdskompost: Lätt, luftig, fin, blandad struktur, 
kornig  
Lövmull: Luftig, lätt, mjuk, studsig 
Kogödsel: Fet, kletig  
 
Hasselfors Reko-jord, se figur 5 
Väldigt luftig och lätt  
 
Eget recept, se figur 6  
Sandig, tung, fet, bastant och tät  
Sand: tung, len, mjuk 
Svampkompost: Fuktig, grov, olika grovlekar på struktur, fet, kletig 
Löv: se ovan 
Trädgårdskompost: se ovan 

Figur 4: Historiskt recept 

Figur 4 Hasselfors Figur 5: Hasselfors Reko-jord 

Figur 6: Eget recept  
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Substraten skyfflades upp i 
pallkragar med måtten 120x80 
cm, och det slutliga jorddjupet 
blev ungefär 25 cm. 
Pallkragarna var placerade 
intill varandra för att plantorna 
skulle få så lika växtbetingelser 
som möjligt i samtliga substrat.   
 
Utplantering till skörd  
De bredsådda sallatsplantorna 
skolades ut i pallkragar och 
följdes fram till skörd, där 
fotografering och 
dagboksanteckningar utgjorde min dokumentationsmetod under odlingsförsöket. Plantorna 
vattnades efter behov för att jämföra de olika substratens vattenåtgång och samtliga 
näringsvattnades med nässelvatten en gång i veckan från vecka 4. 
                                            
Utplantering 27/7 
20 sallatsplantor planterades ut fem veckor efter sådd, 
se figur 8. De skolades ut i pallkragar med ett 
plantavstånd på cirka 15 cm, se figur 7. Efter tre veckor 
visade sallatsplantorna i alla substrat en god tillväxt, 
med undantag för en planta i det historiska substratet, 
se Figur 11 s.30. Bladverket hade en något blekare färg 
i Hasselfors Reko-jord (se Figur 12) än i de övriga två. 
I det egna substratet utvecklades plantorna väldigt 
jämnt, se Figur 10.  
 
Fyra veckor efter utplantering var ogräsförekomsten i 
det historiska substratet väldigt stor, se Figur 9. Även i 
det egna substratet växte en stor mängd ogräs, men 
färre arter. Ingen av substraten innehöll rotogräs och i 
Hasselfors rekojord fanns ingen ogräsförekomst alls. I 
det historiska substratet växte 22 olika arter ogräs, med 
klöver och våtarv som dominerande arter men även 
mycket sommarblommor. I det egna substratet fanns 8 
olika arter, men växte glesare än i det historiska 
substratet. Svinmålla och brännässla dominerade. 
Allt ogräs rensades bort vecka 4, och jorden luckrades 
samtidigt i samtliga substrat. Det historiska substratet 
hade i stort sett ingen skorpbildning och kändes väldigt 
lucker och fet på ytan. Det egna substratet var mer 
kompakt och hade bildat skorpa. I Hasselfors Reko-
jord var jorden väldigt luftig och hade inte 
kompakterats alls. 

Figur 8: Sallatsplanta innan 
utplantering. 

Figur 7: Utplanterade sallatsplantor i pallkrage.  

Figur 9: Närbild på ogrästillväxt i Historiskt substrat.  
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                                     Tre veckor efter utplantering, 16/8 
 

                             
 
Sex veckor efter utplantering 6/9, dag för skörd  

 

 

Figur 10: Sallatsplantor i eget substrat. 
Plantorna utvecklas väl bladverket har en frisk 
grön färg.  

Figur 11: Sallatsplantor i historisk blandning. 
Lägg märke till plantan i det vänstra hörnet 
som har avstannat i tillväxt. 

Figur 12: Sallatsplantor i Hasselfors Reko-
jord. Plantorna växer något mer på höjden 
än i övriga substrat. 

Figur 13: Sallatsplantorna i eget substrat. Alla 
plantor har haft en jämn utveckling och bildat 
breda och kompakta salladshuvud.  

Figur 14: Sallatsplantorna i det historiska 
substratet. Alla plantor utom en har 
utvecklats till fina, kompakta salladshuvud.  

Figur 15: Sallatsplantorna i Hasselfors Reko-
jord. Plantorna har bildat höga och löst 
knutna huvud. Plantan längs ner till vänster är 
rådjursäten.  
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Efter 6 veckor hade plantorna utvecklats till fina salladshuvud. Salladshuvudena i det egna 
substratet (se Figur 13 & 16) och i det historiska substratet (se Figur 14 & 17) var breda och 
kompakta och skiljde sig inte mycket från varandra. I Hasselfors Reko-jord utvecklades 
plantorna till höga och löst knutna huvuden med en blekare färg, se Figur 18). Dessa blad 
upplevdes inte som lika krispiga när man kände på dem.  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 

Figur 17: Historiskt substrat.  

Figur 16: Eget substrat. Bilden tagen dagen för 
skörd, som visar fint utvecklade salladshuvud.   

Figur 18: Hasselfors Reko-jord. Höga och löst knutna 
salladshuvud som vid jämförelse hade något blekare blad än 
i övriga två substrat.  
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Resultat 
För resultatet av odlingsförsöket redovisas jordanalyser och samtalet med Pauliina Jonsson 
som utvärderade de olika substraten ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Vikten av plantorna i 
de olika substraten redovisas i tabeller och reflektioner kopplade till det hantverksmässiga 
presenteras. En sammanställning av den äldre litteraturen redovisar svar på frågan: Hur 
tillverkade man substrat innan specialiserade jordproducenter tog över denna del av 
trädgårdsmästaryrket? 
 
 
Odlingsförsök 
Jordanalyser  
På alla tre substrat togs jordanalyser av Eurofins (se Figur 19), med jordanalysen kallad Frukt 
& Grönt 1. Det är ett omfattande jordprov som mäter lättlösliga näringsämnen, pH-värde, 
mullhalt och lerhalt.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19: Tabell över jordproverna  

 Eget substrat Historiskt substrat Hasselfors Reko-jord  
pH 7,2 6,7 5,3  
Kväve (N) mg/kg 169,1 177 880  
Fosfor (P) mg/100 g 79 29 69  
Kalium (K) mg/100 g  130 140 110  
Magnesium (Mg) mg/100 g lufttorrt 
prov  53 51 99  
Kalcium (Ca) mg/100 g lufttorrt 
prov 890 310 520  
Koppar (Cu)mg/kg lufttorrt prov 1 1,5 1,9  
Mangan (Mn) mg/kg lufttorrt prov 39 74 110  
Zink (Zn) mg/kg lufttorrt prov 20 33 21  
Sulfatsvavel mg/kg 1500 54 280  
Järn (Fe) mg/kg 67 110 600  
Bor (B) mg/kg  1,21 1,25 1,17  
Lerhalt % 4,4 4,4 2  
Mullhalt % 8,5 14 42  
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Förhållandet mellan N-P-K  
Tom Ericsson, docent på SLU, har forskat på växters näringsupptag och optimala 
förhållanden mellan olika näringsämnen. Han redovisar bland annat optimala förhållanden i 
näringslösning som tillförs i svaga doser vid varje vattning, dvs. växtens näringsupptag.52 
Även om det inte syftar på vilka förhållanden som är optimala i ett substrat, går det att 
använda som riktlinje sett till de tillgängliga näringsämnena och dess proportioner i substraten 
i förhållande till växters optimala näringsupptag.  
Det historiska substratet låg närmast de ideala proportionerna för näringsupptaget i växterna. 
Om man utgår från att kväve (N) är 100 %, ska kalium (K) utgöra 13 % och fosfor (P) utgöra 
65 % för att proportionerna ska vara välbalanserade, se Figur 20. Det historiska substratet låg 
närmst de optimala förhållandena med endast 3,3 % högre andel fosfor (P) och 11,8 % högre 
andel Kalium (K) än optimalt. Hasselfors Reko-jord hade både lågt kalium- & fosforvärde i 
relation till andelen kväve, speciellt kaliumvärdet var lågt med 52 % mindre andel än det 
optimala. Det egna substratet hade en hög andel fosfor på 33,7 % högre än idealiskt, men låg 
med sina 11,8 % högre andel kalium nära det optimala förhållandet för K. 
 

 

 
Analys av jordprover   
Vid ett samtal med Pauliina Jonsson diskuterades jordanalyserna för varje substrat ur ett 
naturvetenskapligt perspektiv.53 Nedan presenteras en reflektion och analys över jordproverna 
och dess innehåll samt faktorer kopplade till resultatet. 
 
Det egna substratet hade en väldigt stor mängd sulfatsvavel, med sina 1500 mg/kg innehöll 
den hela 28 gånger mer svavel än i den historiska blandningen med sina 54 mg/kg, som var 

 
52 Ericsson, 2009  
53 Jonsson, 2021 muntl. 

Figur 20: Tabell över förhållandet mellan växtnäringsämnena Kväve (N), Fosfor (P) och Kalium (K)  
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den med lägst svavelinnehåll. Den höga halten sulfatsvavel kommer mest troligt från 
svampkomposten. Den hade ett högt pH-värde på 7,2 som skulle kunna justeras genom att 
tillsätta mer lövkompost för att sänka pH-värdet. Skorpbildningen förekom troligtvis för att 
sanden innehöll mjäla som i sig orsakar skorpbildning, utöver det kan svampkompostens höga 
innehåll av svavel också vara en bidragande faktor till skorpbildning.  
 
Det historiska substratet innehöll lägst andel kalcium av de tre olika substraten. Vid 
sallatsodling är det vanligt att kalciumbrist (tillsammans med ojämn bevattning) orsakar 
bladkantsbränna. Men eftersom den innehöll en hög andel lera från markjorden kan det ha 
varit bundet och därför gjort att den klarade sig bra. Det historiska substratet hade också ett 
relativt lågt svaveltal på 54 mg/kg, vilket egentligen är ett normalt svaveltal i åkerjord, men 
som inte är tillräckligt vid odling av en längre kultur. Idag säger man att man ska gödsla med 
svavel för att vi inte har något svavelnedfall, därför skulle man behöva tillsätta svavel i form 
av kaliumsulfat om substratet ska användas till längre kulturer.  
 
Hasselfors Reko-jord hade en väldigt hög nitrathalt, vilket kan orsaka besk sallat, precis som 
ojämn bevattning också kan. Man ska också ska vara uppmärksam på att barn inte ska få i sig 
nitrat i för stora mängder. Substrat på säck kan variera kraftigt i kvalitet, och det är av den 
anledningen som man alltid ska öppna flera säckar samtidigt och blanda innehållet, samt 
aldrig använda säckar som har legat i flera år. En torvbaserad plantjord kan bli enformig i 
strukturen, kompakteras och bli en syrefattig växtmiljö. Den kan också bli väldigt torr när den 
torkar ut och vara svår att vattna upp. Anledningen till att kaliumnivåerna visade så lågt i 
jordprovet är på grund av att substratet är torvbaserat och saknar mineraljord som kan bidra 
med kalium. Vid användning av ett sådant substrat vid en längre kulturtid, bör kalium 
tillsättas i form av komposterad djupströgödsel eller lermineral. Detta substrat hade också 
väldigt höga mangan- och järnhalter, som vid för höga nivåer kan leda till en giftig växtmiljö. 
Halterna i detta substrat var så pass höga att det vid uppblötning hade uppstått en förgiftning 
som hade orsakat att plantorna dött. Jordanalyserna för detta substrat visade en förvånansvärt 
dålig jord. Rent generellt så kan man i det här odlingsförsöket se att ett enbart torvbaserat 
substrat inte tillämpar sig särskilt bra för odling i större behållare, utan att det är bättre att 
blanda lite olika komponenter i substratet för att uppnå goda resultat.  
 
Skörd   
Sallaten skördades tio veckor efter sådd och sex veckor efter utplantering. Alla plantor vägdes 
utan rötter och vikten redovisas i olika tabeller. Även skillnader på smak och konsistens 
redovisas. Eftersom en planta hade blivit rådjursäten i Hasselfors Reko-jord räknades den 
bort, och den minsta plantan i både det historiska och det egna substratet räknades därför 
också bort. Antalet plantor som vägdes var därför 19 istället för 20 i alla tre substrat. 
Medelvikten av de skördade plantorna var i det historiska substratet 281,9 g, i det egna 
substratet 273,4 g och i Hasselfors rekojord 174,8 g. I det historiska substratet gav plantorna 
störst skörd, i jämförelse med Hasselfors rekojord var medelvikten på skörden 61 % högre, se 
Figur 21 s.35. Det var också i den som det största salladshuvudet bildades, det vägde 327 g i 
jämförelse med det största salladshuvudet i Hasselfors Rekojord som vägde 228 g, det skiljer 
alltså 99 g mellan dessa, se Figur 22 s.35.  
Smakskillnader noterades mellan de salladshuvud som vuxit i Hasselfors Reko-jord och de 
andra två. I det historiska och egna substratet bildades krispiga salladshuvuden i en sötaktig 
och frisk smak. I Hasselfors Reko-jord upplevdes plantorna en aning beska och var inte lika 
krispiga till sin konsistens.  
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Figur 21: Tabell över den totala skördevikten i gram.  

 

Figur 22: Tabell över högsta vikt, medelvikt och lägsta vikt av salladshuvud i samtliga substrat.  
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Hantverksmässiga skillnader  
Förekomsten av ogräs i det historiska och egna substratet fordrade ogräsrensning, och 
skorpbildningen i det egna substratet gjorde också att luckring var nödvändigt. Det egna och 
historiska substratet hade en bra fukthållande förmåga, medan Hasselfors Reko-jord snabbt 
torkade ut. Det torvbaserade substratet behövde vattnas 30 % mer än det historiska och egna 
substratet. Den var alltså något mer krävande i hänseende till vattning, och hann ändå vid ett 
par tillfällen torka ut något. En fördel Hasselfors Rekojord hade gentemot de andra var att den 
var väldigt lätt i vikt, de andra två hade vid plantuppdragning varit betydligt tyngre att 
hantera. I detta odlingsförsök med odling i pallkrage spelade vikten på substratet ingen större 
roll.  
 
Substratblandning förr   
Litteraturstudien visade att substratblandning som hantverk var en stor del av 
trädgårdsmästaryrket. Det lades mycket arbete på komposter av olika slag med insamling av 
material och vändning för hand. Kompost utgjorde en viktig ingrediens i många substrat och 
blandades med torv och mineraljord som landjord, markjord eller åkerjord samt sand. För 
tillskott av näring användes utöver stallgödsel även kalk, benmjöl, hornmjöl, chilesalpeter 
eller andra handelsprodukter. Stallgödseln var en värdefull resurs mycket på grund av att den 
kunde förlänga växtsäsongen med varmbänkar när man inte hade uppvärmda växthus.  
Det fordrades att man hade tillgång till material i sitt närområde och skötte om komposten 
som den värdefulla resurs det var. Det var ett tidskrävande hantverk som krävde erfarenhet 
och en känsla för hur ett bra substrat skulle kännas i handen.  
 
Avslutning 
Avslutningen presenteras först i en diskussion kring resultatet av undersökningen och dess 
tillförlitlighet och relevans. Vidare för jag reflektion över de tre grundläggande perspektiven i 
undersökningen: Den äldre kunskapen, det hantverksmässiga perspektivet och 
hållbarhetsperspektivet.  
 
Diskussion  
Odlingsförsöket i undersökningen utfördes en gång och hade behövt utföras fler gånger för att 
säkerhetsställa resultatet, samtidigt ökade jordanalyserna tillförlitligheten betydligt i mitt 
odlingsförsök. Med utgångpunkt i dem kunde belagda resonemang och analyser föras, och 
samtalen med hortonom Pauliina Jonsson bidrog till att diskussionerna kring substraten var 
väl förankrade i naturvetenskapen. De olika substratens sammansättning och innehåll kunde 
speglas i plantornas utveckling och slutliga resultat vid skörd genom det praktiska 
odlingsförsöket. När man blandar substrat innehållande olika typer av komposter och 
markjord kan resultatet variera beroende på materialens sammansättning. I jämförelse med 
Catarina Sjöbergs odlingsförsök som visade att Welanders recept var obalanserat i 
näringsinnehåll, var det istället det substrat som i mitt odlingsförsök låg närmst de optimala 
värdena i förhållande till proportionerna mellan växtnäringsämnena i Figur 20, s.33. Att 
resultaten skiljde så kraftigt från varandra trots att vi utgått från samma recept styrker alltså 
att ett egentillverkat substrat kan variera i näringsinnehåll, vilket är en viktig faktor att ta i 
beaktning. Det kan vara en utmaning att ett substrat inte ger ett jämnt resultat, och även om 
man använder material från samma plats kan komposter variera i innehåll beroende på dess 
sammansättning och nedbrytning. Om kompost används som näringskälla i substrat är det 
därför viktigt att sköta om komposten och vara medveten om vad man komposterar. Samtidigt 
är val av skötselmetod utefter substratets egenskaper en viktig faktor, vattning bör anpassas 
efter substratets vattenhållande förmåga, och näring tillsättas vid behov.  
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Hasselfors Rekojord visade sig vara ett substrat som inte levde upp till förväntningarna i mitt 
utförda odlingsförsök. Både resultatet av jordanalyserna och observationen av plantornas 
utveckling, skötsel och slutliga skördevikter visade på ett substrat som gav sämre resultat än 
de egentillverkade substraten. Samtidigt bör det uppmärksammas att resultatet delvis kan vara 
kopplat till vattningen eftersom vattenbrist kan stressa plantor och leda till en avstannad 
tillväxt, och även en besk smak. Å andra sidan är jordanalyserna ett tillförlitligt underlag för 
diskussionen, och visar rent naturvetenskapligt ett substrat vars näringsinnehåll är obalanserat.  
 
Det genomgripande och kanske allra viktigaste resultatet för undersökningen är att det är fullt 
möjligt att blanda eget substrat med påfallande goda resultat. Även om resultatet kan variera 
när man tillverkar eget substrat, visar undersökningen att man kan uppnå goda resultat även 
då näringsinnehållet inte är helt balanserat. I mitt inledande samtal med Pauliina Jonsson 
minns jag att hon sa att jag inte skulle förvänta mig för stora resultat, just eftersom många 
växter oftast klarar av att utvecklas även under förhållanden som inte är optimala. Det kan 
vara ett ämne värt att ta upp och resonera ikring som skulle kunna göra att vi vågar blanda 
eget substrat i större utsträckning, utifrån det vi har tillgång till i vår odlingsanläggning. Köpta 
jordsäckar behöver inte alltid, trots sin innehållsförteckning, betyda att vi har full kontroll 
över substratets näringsinnehåll och vidare plantornas trivsel och slutliga resultat i substratet. 
Med det i åtanke kanske det är lättare att själv blanda sin egen jord.  
 
 
Den äldre kunskapen 
Undersökningen hade till syfte att belysa en äldre hantverkskunskap inom 
trädgårdsmästaryrket. Att tillverka eget substrat utifrån äldre principer är ett sätt att hålla ett 
kulturarv vid liv som annars riskerar att försvinna då nya metoder tar över 
trädgårdsmästarhandens kunskap. Storskalig jordproduktion har skapat nya och andra 
möjligheter inom odling, samtidigt som trädgårdsmästarens verktygslåda på många sätt har 
krympt inom detta ämne. Det finns fler hjälpmedel och tillgängliga material än förr, samtidigt 
som man kan se det som att trädgårdsmästaren har berövats en grundläggande kunskap inom 
yrket. En kunskap som historiskt sett har varit en självklar del inom kunskapsfältet. När 
kunskap förflyttas inom olika fält påverkar det automatiskt de kunskapsområden man rör sig i. 
Från att historiskt sett ha handlat om framställning av olika komponenter från grunden, och 
komponering av substrat anpassade efter olika kulturer, har kunskapen kanske snarare 
förflyttat sig i en riktning som handlar mer om vilka färdiga substratblandningar och inköpta 
komponenter ifrån jordproducenterna som är bäst lämpade. 
 
Samhällets utveckling har satt upp andra ramar för vad som är möjligt, och ett så tidskrävande 
arbete som substratblandning från grunden har av den anledningen i hög grad försvunnit. 
Trädgårdens arbetskrävande resurser har blivit utkonkurrerade av de lättillgängliga materialen 
och de tidseffektiva metoderna. Dessa gamla hantverksmetoder är därför svåra att tillämpa i 
storskaliga produktioner, och ett substrat tillverkat efter gamla principer skulle medföra ett 
alldeles för högt pris på substratet med tanke på hur mycket tid som måste läggas ned på 
arbetet.54 
 
Samtidigt har ny teknik skapat möjligheten att i kontrollerad miljö tillverka substrat som ska 
garantera ett visst innehåll, och som är fria från bakterier och virus som kan spridas i jorden. 
Den äldre kunskapen byggde mer på känsla och praktikinriktat kunskapsarbete, att genom 
reflektion och observation lära känna sitt substrat och komma fram till lämpliga 

 
54 Leimu, 2021 muntl.  
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substratblandningar för enskilda kulturer. Att substraten inte innehöll någon 
innehållsförteckning kanske gjorde att högre krav ställdes på skötseln och den dialog som 
fördes mellan hantverkare och hantverkarens material. Att många trädgårdsmästare hade en 
rad olika recept till olika kulturer beroende på vilken tillväxtfas växten befann sig i, är något 
som skulle kunna visa på att dåtidens trädgårdsmästare tog sig tiden att noggrant observera 
och reflektera över varje enskild kultur och dess gensvar på substratet. Observation och 
reflektion är givetvis en stor del av trädgårdsmästaryrket idag, men tids- och 
kostnadseffektivitet har kanske lett till att generaliseringar är viktigare idag än vad de var förr. 
 
När stort fokus lades på att anpassa skötseln utefter val av substrat, kunde de resurser man 
hade tillgång till användas så länge skötseln anpassades därefter. Substraten förr speglade 
därför odlingsplatsen på ett annat sätt än idag. Genom att använda lokala resurser och 
inblandning av markjord, åkerjord och landjord från de egna trädgårdslanden blev substraten 
unikt sammansatta och starkt kopplade till resurserna i närområdet. Även användandet av 
olika komposter gjorde att substratens egenskaper och näringsinnehåll bestämdes utifrån 
kompostens beståndsdelar och skötselmetoder, på så vis kan substraten förr också ha varierat i 
kvalitet. 
 
Man kan även tänka sig att substraten speglade varje trädgårdsmästares personliga kunskap 
och subjektiva upplevelser på ett annat sätt än idag. Att man som trädgårdsmästare med en 
mängd olika personliga recept på substratblandningar verkar ha haft känslan stående i fokus. 
 
Hantverksperspektivet  
Det praktiska odlingsförsöket som utgick från att praktisera i, om och genom 
substratblandning som hantverk gav mig en fördjupad förståelse för substratblandning som 
ämne. Att kombinera litteraturstudier med praktiskt utförande sammanflätade den teoretiska 
och praktiska kunskapen på ett sätt som breddade min förståelse. Vid praktiskt utförande 
lägger man märke till aspekter som inte går att läsa sig fram till och som är svåra att sätta ord 
på, en sådan typ av förståelse fordrar att den subjektiva upplevelsen utgör en roll i det 
praktiska hantverksutövandet. Med inkopplingen av de sinnliga intrycken av 
substratblandningarna såsom lukt och känsel förändrades också mitt perspektiv. Uttryckt 
filosofiskt skulle jag kunna säga att jag på ett sätt intog plantans perspektiv då jag försökte 
känna mig fram till substratets struktur och huruvida den skulle kunna utgöra en bra 
växtmiljö. Kanske är det på ett sätt det Lasse menar när han säger att substraten blandades 
”tills de kändes bra”. När man uppnår förståelsen för när ett substrat känns bra, blir det väl 
samtidigt också synonymt med att man har uppnått en förståelse för hur plantan önskar och 
upplever substratet.  
 
Odlingsförsöket gav mig ett verktyg i min verktygslåda som jag inte har utforskat i så stor 
utsträckning tidigare. Orsaken till det har i stor grad varit att jag inte vetat om ett gott resultat 
skulle uppnås, och om näringsinnehållet skulle vara välbalanserat. Resultatet på försöket 
visade som tidigare nämnt att växter kan utvecklas väl även om näringsförhållandena inte är 
optimala, och det skapar en annan typ av fri-rum där egna observationer och reflektioner får 
stå i fokus.  
 
En stor del av hantverket kring substratblandning har också visat sig vara att förstå hur 
skötseln ska anpassas efter substratet och efter vilken växt som odlas. Den varierande skötseln 
som behövde tillämpas för de olika substraten i mitt odlingsförsök, tillsammans med 
litteraturstudierna, illustrerade detta. Den inköpta torvbaserade jorden behövde exempelvis 
vattnas mycket oftare, och det egna substratet behövde luckras på ytan för att bryta 
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skorpbildning. De två egentillverkade substraten hade en relativt stor förekomst av ogräs och 
behövde rensas en gång, vilket ett inköpt substrat inte behöver. De egna substraten betedde 
sig allmänt annorlunda, i jämförelse med den torvbaserade jorden jag normalt är van att arbeta 
med. 
 
När jag frågade Pauliina Jonsson hur hon tycker att ett bra substrat ska vara, fick jag ett svar 
som utgick mycket från hantverksmässiga kunskaper och sinnliga upplevelser.55  Enligt henne 
ska ett bra substrat inte vara kompakt utan innehålla olika storlekar av partiklar som gör att 
det finns tillräckligt med syre i jorden. Strukturen ska man känna sig fram till genom att ta en 
klump jord och vattna upp den något, man ska då hålla i en ”behaglig” klump som inte rinner 
mellan fingrarna och som håller sin struktur. Ett bra substrat ska inte heller lukta dy eftersom 
det visar på en syrefattig miljö, och ska inte heller lukta ammoniak eftersom det då är 
ammoniak i gödsel som ännu inte omvandlats till nitrat (lättlöslig kväveform). Jordens pH-
värde är en viktig faktor man inte kan känna sig fram till, och likaså näringsinnehållet i 
jorden. Om man inte ska gödselvattna ut all näring är inblandning av kompost och stallgödsel 
en väldigt viktig komponent.  
 
Hållbarhetsperspektivet  
Att tillverka substrat baserade på lokala restprodukter och resurser är en god gärning sett till 
hållbarhetsperspektivet, och genom att följa naturens lagar och utgå från dess grundläggande 
principer kan man komma långt.  
 
Tidsåtgången är definitivt en utmaning tillsammans med den mängd arbete som krävs för att 
blanda eget substrat. Vid produktion i större skala krävs det också tillgång till väldigt mycket 
material för att kunna tillverka den mängd substrat som krävs, och det kan vara svårt att 
komma upp i sådana volymer i den egna odlingsanläggningen. De recept som redovisas i 
Odling av plantor kan då vara lämpade.56 Substratblandning på det sätt jag gått tillväga i 
odlingsförsöket riktar sig kanske idag snarare till hobbyodlare än yrkesodlare, och den 
målgruppen är därför stor och viktig inom detta ämne.  
 
Lasse Leimu poängterade att samhällsutvecklingen är ett problem i förhållande till 
hållbarhetsfrågan. Han drog paralleller till upplevelsen han hade de sista tio åren på 
blomsterhandeln i Danderyd. Då konsumenter inte var medvetna om säsong, upplevde han 
ofta att den grundläggande inställningen till resurser var bakvänd. Annas pappa Ivar hade 
skrivit ned vädret varje dag i sina anteckningar sedan 1938 och fram till hans bortgång på 
2000-talet, de hade alltså bra koll på exempelvis datum för sista frost. När kunder kom för att 
köpa plantor på vårkanten när frostrisken ännu inte var över och det var för tidigt för 
utplantering, upplevde Lasse en inställning som sade att det går att köpa nytt om det inte 
klarar sig. Den grundläggande inställningen till resurser genomsyrade de sista åren av arbetet i 
blomsterhandeln. 
 
I Sverige har vi gott om torv, men det pågår en levande diskussion om hur mycket torv som 
kan brytas pga. klimatpåverkan. Eftersom torv bidrar till stor klimatbelastning när den dikas 
upp och då utger metan- och koldioxidutsläpp, har frågan kring vad som kan ersätta torven 
blivit alltmer aktuell.57 Det bästa hade varit om man försökte minimera användandet av torv 
och bruka den på ett hållbart sätt som ser till att den kommer tillbaka till jorden, genom att 
exempelvis inte elda med torv. Torven var en viktig resurs det år då det rådde en sådan extrem 

 
55 Jonsson, 2021 muntl. 
56 Jonsson, Okänt årtal 
57 Jonsson, Okänt årtal 
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torka att det blev omfattande brist på halm. Då ersattes halmen av torv i stallen på ett bra sätt 
eftersom den suger upp ammoniak och urin på ett effektivt sätt. Om den torven sedan skulle 
användas i odlingssyfte därefter, skulle man åtminstone låta resursen återvända till jorden.58 
Ett sätt att minimera användningen av torv är också att använda den inom odling där dess 
egenskaper verkligen lämpar sig särskilt bra. Det är vid plantuppdragning en viktig 
komponent i substrat, men i odling i större behållare inte en nödvändig komponent. Om man 
använder sig av inköpt torvbaserad jord skulle man också kunna blanda ut den med t.ex. 
markjord, stallgödsel eller kompost, det skulle på så vis utöver att minska användningen av 
torv också bli ett bättre lämpat substrat till odling i pallkrage. Enligt hortonom Pauliina 
Jonsson är torvfrågan viktig att inte blunda för och ett ämne som vi måste våga prata om.  
Att kompostera sina resurser i trädgården är också en hållbar gärning som ger en ypperlig 
ingrediens i substratblandningar. Ett sunt och hållbart förhållningssätt handlar om att ge och 
ta, och om att kompensera för de gärningar man utför.  
 
Slutsats  
Arbetet hade till syfte att belysa och undersöka substratblandning ur ett kulturhistoriskt och 
hantverksmässigt perspektiv, med lokala resurser som utgångspunkt. Ett mål med 
undersökningen var att bidra till att hålla kulturarvet levande, samtidigt som jag önskade att 
väcka intresse kring frågan ur ett nutida perspektiv.  
 
Denna undersökning har visat att det är möjligt att tillverka eget substrat som håller måttet, 
eller till och med ger ett bättre resultat än en fabrikstillverkad jord tillverkad i kontrollerad 
miljö. Den visar även att växter kan klara sig bra och ge en god skörd trots att 
näringsinnehållet inte är helt optimalt. Varken det historiska eller egna substratet hade helt 
optimala värden, men gav båda riklig skörd. Det enda substratet i försöket som inte gav ett 
särskilt gott skörderesultat var det inköpta. 
 
För att öka kunskapen kring substratblandning behöver vi prata mer om jordrecept och utbilda 
nya odlare, det handlar mycket om intresse och kunskap. 59  Och genom att sprida kunskap om 
vad ett substrat ska innehålla, med inspiration från den äldre litteraturen, kanske det är en 
kunskap som kan tas upp igen och ett kulturarv inom trädgårdsmästaryrket som kan bli 
levande nu och framåt. Det skulle också kunna öppna upp för ett mer hållbart brukande av 
naturresurser och ett kretsloppstänk som är sunt att ha. Försöket visar att det är värt att våga 
prova substratblandning utifrån det man har tillgång till, och det kanske kan väcka en 
nyfikenhet hos oss som odlar.    
 
Då jag utgick från ett historiskt recept tillämpat till vår tid, använde jag mig av något vi visste 
förr, tillsammans med det vi vet idag. Det må vara med detta samspel som vi går vidare in i 
framtiden. 
 
Jag avslutar med citatet: 
 
                      ”Lokalproducerade jordar, så borde det verkligen se ut!” 
                                                – Trädgårdstekniker Henrik Morin.60 
 
 

 
58 Jonsson, 2021 muntl. 
59 Jonsson, 2021 muntl. 
60 Morin, 2020 muntl. 
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Vidare forskning  
För vidare forskning hade fortsatta försök av egenblandat substrat där jordprover också tas på 
de olika komponenterna i blandningarna, varit ett intressant sätt att gå vidare på. Genom att ta 
bladanalyser hade man också kunnat undersöka i vilken mängd plantorna tar upp 
växtnäringen i substratet. 
 
För att lyfta fram den äldre kunskapen kring substratblandning hade intervjuer med 
traditionsbärare kunnat bredda inblicken i den tidens hantverksmetoder.  
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Sammanfattning 
Det här arbetet undersöker substratblandning ur ett kulturhistoriskt och hantverksmässigt 
perspektiv, med lokala resurser som utgångspunkt. Genom analys av ett praktiskt 
odlingsförsök i kombination med intervjuer och litteraturstudier undersöks frågorna: 
 
- Hur blandade man substrat innan specialiserade jordproducenter tog över denna del av 
trädgårdsmästaryrket? 
 
- Hur kan man blanda substrat för odling i större behållare utifrån lokala resurser? 
 
Huvudsakliga källor till arbetet utgörs av äldre nordisk litteratur, därifrån hämtas olika 
komponenter vid substratblandning, tillvägagångssätt och recept.  
 
Odlingsförsöket utfördes odlingssäsongen 2020 då material samlades in och två olika substrat 
blandades, ett baserat på Trädgårdsmästare Nils Welanders recept från 1912, och ett 
komponerat med Hortonom Pauliina Jonsson på Jordbruksverket. För att jämföra med en 
inköpt och torvbaserad jord användes Hasselfors Reko-jord. 
 
Recept historiskt substrat:  
× 1 del markjord 
× 1 del trädgårdskompost 
× 1 del lövmull 
× ½ del kogödsel  
 
Recept eget substrat:  
× 1 del svampkompost 
× 1 del sand  
× ½ del lövkompost  
× ½ del trädgårdskompost 
 
Jordanalyser togs på samtliga tre substrat och sallatsplantor skolades ut i respektive substrat i 
pallkrage och följdes från utplantering till skörd. Resultatet presenteras i bilder på plantornas 
utveckling och tabeller över skördevikter. Reflektion förs över både skörderesultat, 
egenskaper och hantverksmässiga skillnader i substraten, samt över jordanalyser. 
 
Trädgårdsmästare Hanna Saugbjerg som arbetat på Skillebyholms Trädgård sedan 1998 och 
som blandar substrat till plantuppdrivning intervjuades för att koppla in ett nutida perspektiv. 
Lasse Leimu som ägde och drev Danderyds blomsterhandel i över 20 år, intervjuades som 
traditionsbärare med koppling till det recept från 1912 av Nils Welander som jag använt i mitt 
odlingsförsök. Han och hans fru Anna, barnbarn till Nils Welander, har under många år 
blandat eget substrat till sina kulturer och även sålt i lösvikt till sina kunder. Hortonom 
Pauliina Jonsson på Jordbruksverket intervjuades för att analysera slutresultatet av 
odlingsförsöket ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Det var också tillsammans med henne jag 
komponerade ihop det egna receptet i odlingsförsöket.  
 
Förr använde trädgårdsmästare bland annat olika typer av komposter som lövkompost och 
grästorvkompost till olika substrat. Även landjord, markjord, åkerjord, bänkjord och torv var 
vanliga komponenter i substrat. För tillskott av näring användes utöver stallgödsel även kalk, 
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benmjöl, hornmjöl, chilesalpeter eller andra handelsprodukter.  
 
Skörden i det historiska receptet blev störst, följt av det egna receptet och slutligen Hasselfors 
rekojord. Plantorna i Hasselfors jord utvecklade höga, löst knutna huvud som var något beska 
i smak, medan det i det historiska och egna substratet bildades breda och kompakta 
salladshuvud som var krispiga och sötaktiga i smaken. De främsta hantverksmässiga 
skillnaderna i substraten var förekomsten av ogräs, skorpbildning och vattenåtgång, 
Hasselfors rekojord krävde 30 % mer vatten än de övriga två. Jordanalyserna visade bland 
annat att det historiska substratet hade det mest välbalanserade näringsinnehållet, det egna 
substratet hade en väldigt stor mängd sulfatsvavel och ett högt pH-värde på 7.2, medan 
Hasselfors Reko-jord hade en väldigt hög nitrathalt samt höga mangan- och järnhalter. 
 
Denna undersökning har visat att det är möjligt att tillverka eget substrat som håller måttet, 
eller till och med ger ett bättre resultat än en inköpt fabrikstillverkad jord från en kontrollerad 
miljö. Den visar även att växter kan klara sig bra och ge en god skörd även om innehållet inte 
är helt optimalt. 
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Bilaga 2  
 
 

Eurofins Agro Testing Sweden AB 
(Kristianstad)
Box 9024
Estridsväg 1
SE-29165 Kristianstad
www.eurofins.se

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

AR-20-LT-010486-01

EUSEKR-00056233
Kundnummer: LT3008761

Analysrapport

Institutionen för kulturvård, Mariestad 
 -
Magasingatan 4
542 20 MARIESTAD

Provnummer: 528-2020-07290024

3. EgenProvmärkning:
2020-07-29Provet ankom:

Analyserna påbörjades: 2020-07-29 10:33:05

Analysrapport klar: 2020-08-06

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto. Lab

pH EUDEJE2± 5.22% ISO 10390: 2005-12JY011 7.2

mg/100 g 
lufttorrt prov

Fosfor Lättlösligt P-AL EUDEJE2± 8.02% DIN EN ISO 11885:2009-09JY014 79

mg/100 g 
lufttorrt prov

Kalium lättlösligt K-AL EUDEJE2± 23.38% DIN EN ISO 11885:2009-09JY012 130

P-AL klass EUSEKR*LT09M V

mg/100 g 
lufttorrt prov

Magnesium lättlösligt Mg-AL EUDEJE2± 16.62% DIN EN ISO 11885:2009-09JY015 53

K-AL klass EUSEKR*LT0A8 V

K/Mg kvot EUSEKR*LT012 2.5

mg/100 g 
lufttorrt prov

Kalcium lättlösligt Ca-AL EUDEJE2± 17.39% DIN EN ISO 11885:2009-09JY016 890

% TsGlödningsförlust EUDEJE2± 3.18% EN 15935 (S33): 2012-11JY01F 9.2

% TsMullhalt EUSEKRKLK1965_1LT017 8.5

pH mål EUSEKR*LT032 5.85

ton/haKalkbehov mål-pH CaO EUSEKR*LT032 0.0

ton/haKalkbehov pH 6.3 CaO EUSEKR*LT032 0.0

ton/haKalkbehov pH 6.8 CaO EUSEKR*LT032 0.0

mg/kgSulfatsvavel EUDEJE2* Blair et al., 1991, A soil sulfur 
test for pasture

JYS12 1500

mg/kgBor (B) EUDEJE2Internal Method (In-House)JY02V 1.21

%Lerhalt EUDEJE2* Internal Method (In-House)JY041 4.4

mg/kg lufttorrt 
prov

Ammoniumkväve (NH4-N) EUDEJE2* Internal Method (In-House)JY03Z 9.1

mg/kg lufttorrt 
prov

Nitratkväve (NO3-N) EUDEJE2* Internal Method (In-House)JY03Z 160

Förklaringar
Ej ackrediterad analys* :

*AR-003 v21

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

1.67 130516

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 1 av 2
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Bilaga 3: 

Eurofins Agro Testing Sweden AB 
(Kristianstad)
Box 9024
Estridsväg 1
SE-29165 Kristianstad
www.eurofins.se

AR-20-LT-011995-01

EUSEKR-00056570
Kundnummer: LT3008761

Analysrapport

Institutionen för kulturvård, Mariestad 
 -
Magasingatan 4
542 20 MARIESTAD

Uppdragskommentarer
komplettering

Provnummer: 528-2020-08100023

3. EgenProvmärkning:
2020-08-10Provet ankom:

Analyserna påbörjades: 2020-08-10 10:55:46

Analysrapport klar: 2020-08-21

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto. Lab

mg/kg lufttorrt 
prov

Koppar Cu EUDEJE2* ± 12.34% VDLUFA Methodenbuch Band 
I, 3. Teillieferung, Kapi

JY0JF 1.0

mg/kg lufttorrt 
prov

Mangan Mn EUDEJE2* ± 12.54% VDLUFA Methodenbuch Band 
I, 3. Teillieferung, Kapi

JY0JD 39.0

mg/kg lufttorrt 
prov

Zink Zn EUDEJE2± 46.28% DIN EN ISO 11885:2009-09JYZ44 20.0

mg/kgSulfatsvavel EUDEJE2* Blair et al., 1991, A soil sulfur 
test for pasture

JYS12 1400

mg/kg lufttorrt 
prov

Järn Fe EUDEJE2* ± 13.6% VDLUFA Methodenbuch Band 
I, 3. Teillieferung, Kapi

JY0JE 67

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Eurofins Agraranalytik Deutschland (Jena)EUDEJE2

Eurofins Agraranalytik Deutschland (Jena), DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-20226-01-00EUDEJE2

Emma Holmén, Rapportansvarig

Utförande laboratorium, Ackreditering/Erkännande

Förklaringar
Ej ackrediterad analys* :

*AR-003 v21

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

1.67 130516

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 1 av 1
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Bilaga 4: 

Eurofins Agro Testing Sweden AB 
(Kristianstad)
Box 9024
Estridsväg 1
SE-29165 Kristianstad
www.eurofins.se

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

AR-20-LT-010484-01

EUSEKR-00056233
Kundnummer: LT3008761

Analysrapport

Institutionen för kulturvård, Mariestad 
 -
Magasingatan 4
542 20 MARIESTAD

Provnummer: 528-2020-07290022

1. HasselforsProvmärkning:
2020-07-29Provet ankom:

Analyserna påbörjades: 2020-07-29 10:33:05

Analysrapport klar: 2020-08-06

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto. Lab

pH EUDEJE2± 5.22% ISO 10390: 2005-12JY011 5.3

mg/100 g 
lufttorrt prov

Fosfor Lättlösligt P-AL EUDEJE2± 8.02% DIN EN ISO 11885:2009-09JY014 69

mg/100 g 
lufttorrt prov

Kalium lättlösligt K-AL EUDEJE2± 23.38% DIN EN ISO 11885:2009-09JY012 110

P-AL klass EUSEKR*LT09M V

mg/100 g 
lufttorrt prov

Magnesium lättlösligt Mg-AL EUDEJE2± 16.62% DIN EN ISO 11885:2009-09JY015 99

K-AL klass EUSEKR*LT0A8 V

K/Mg kvot EUSEKR*LT012 1.1

mg/100 g 
lufttorrt prov

Kalcium lättlösligt Ca-AL EUDEJE2± 17.39% DIN EN ISO 11885:2009-09JY016 520

% TsGlödningsförlust EUDEJE2± 3.18% EN 15935 (S33): 2012-11JY01F 50.2

% TsMullhalt EUSEKRKLK1965_1LT017 42

pH mål EUSEKR*LT032 5.01

ton/haKalkbehov mål-pH CaO EUSEKR*LT032 0.0

ton/haKalkbehov pH 6.3 CaO EUSEKR*LT032 >10

ton/haKalkbehov pH 6.8 CaO EUSEKR*LT032 >10

mg/kgBor (B) EUDEJE2Internal Method (In-House)JY02V 1.17

%Lerhalt EUDEJE2* Internal Method (In-House)JY041 <2.0

mg/kg lufttorrt 
prov

Ammoniumkväve (NH4-N) EUDEJE2* Internal Method (In-House)JY03Z 250

mg/kg lufttorrt 
prov

Nitratkväve (NO3-N) EUDEJE2* Internal Method (In-House)JY03Z 630

Kopia till:
    (gussanguam@student.gu.se)

Förklaringar
Ej ackrediterad analys* :

*AR-003 v21

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

1.67 130516

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 1 av 2
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Bilaga 5: 
 

Eurofins Agro Testing Sweden AB 
(Kristianstad)
Box 9024
Estridsväg 1
SE-29165 Kristianstad
www.eurofins.se

AR-20-LT-011993-01

EUSEKR-00056570
Kundnummer: LT3008761

Analysrapport

Institutionen för kulturvård, Mariestad 
 -
Magasingatan 4
542 20 MARIESTAD

Uppdragskommentarer
komplettering

Provnummer: 528-2020-08100021

1. hasselforsProvmärkning:
2020-08-10Provet ankom:

Analyserna påbörjades: 2020-08-10 10:55:46

Analysrapport klar: 2020-08-21

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto. Lab

mg/kg lufttorrt 
prov

Koppar Cu EUDEJE2* ± 12.34% VDLUFA Methodenbuch Band 
I, 3. Teillieferung, Kapi

JY0JF 1.9

mg/kg lufttorrt 
prov

Mangan Mn EUDEJE2* ± 12.54% VDLUFA Methodenbuch Band 
I, 3. Teillieferung, Kapi

JY0JD 110

mg/kg lufttorrt 
prov

Zink Zn EUDEJE2± 46.28% DIN EN ISO 11885:2009-09JYZ44 21.0

mg/kgSulfatsvavel EUDEJE2* Blair et al., 1991, A soil sulfur 
test for pasture

JYS12 280

mg/kg lufttorrt 
prov

Järn Fe EUDEJE2* ± 13.6% VDLUFA Methodenbuch Band 
I, 3. Teillieferung, Kapi

JY0JE 600

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Eurofins Agraranalytik Deutschland (Jena)EUDEJE2

Eurofins Agraranalytik Deutschland (Jena), DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-20226-01-00EUDEJE2

Emma Holmén, Rapportansvarig

Utförande laboratorium, Ackreditering/Erkännande

Förklaringar
Ej ackrediterad analys* :

*AR-003 v21

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

1.67 130516

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 1 av 1
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Eurofins Agro Testing Sweden AB 
(Kristianstad)
Box 9024
Estridsväg 1
SE-29165 Kristianstad
www.eurofins.se

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

AR-20-LT-010485-01

EUSEKR-00056233
Kundnummer: LT3008761

Analysrapport

Institutionen för kulturvård, Mariestad 
 -
Magasingatan 4
542 20 MARIESTAD

Provnummer: 528-2020-07290023

2. HistoriskProvmärkning:
2020-07-29Provet ankom:

Analyserna påbörjades: 2020-07-29 10:33:05

Analysrapport klar: 2020-08-06

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto. Lab

pH EUDEJE2± 5.22% ISO 10390: 2005-12JY011 6.7

mg/100 g 
lufttorrt prov

Fosfor Lättlösligt P-AL EUDEJE2± 8.02% DIN EN ISO 11885:2009-09JY014 29

mg/100 g 
lufttorrt prov

Kalium lättlösligt K-AL EUDEJE2± 23.38% DIN EN ISO 11885:2009-09JY012 140

P-AL klass EUSEKR*LT09M V

mg/100 g 
lufttorrt prov

Magnesium lättlösligt Mg-AL EUDEJE2± 16.62% DIN EN ISO 11885:2009-09JY015 51

K-AL klass EUSEKR*LT0A8 V

K/Mg kvot EUSEKR*LT012 2.7

mg/100 g 
lufttorrt prov

Kalcium lättlösligt Ca-AL EUDEJE2± 17.39% DIN EN ISO 11885:2009-09JY016 310

% TsGlödningsförlust EUDEJE2± 3.18% EN 15935 (S33): 2012-11JY01F 14.7

% TsMullhalt EUSEKRKLK1965_1LT017 14

pH mål EUSEKR*LT032 5.63

ton/haKalkbehov mål-pH CaO EUSEKR*LT032 0.0

ton/haKalkbehov pH 6.3 CaO EUSEKR*LT032 0.0

ton/haKalkbehov pH 6.8 CaO EUSEKR*LT032 0.73

mg/kgBor (B) EUDEJE2Internal Method (In-House)JY02V 1.25

%Lerhalt EUDEJE2* Internal Method (In-House)JY041 4.4

mg/kg lufttorrt 
prov

Ammoniumkväve (NH4-N) EUDEJE2* Internal Method (In-House)JY03Z 17

mg/kg lufttorrt 
prov

Nitratkväve (NO3-N) EUDEJE2* Internal Method (In-House)JY03Z 160

Kopia till:
    (gussanguam@student.gu.se)

Förklaringar
Ej ackrediterad analys* :

*AR-003 v21

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

1.67 130516

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 1 av 2
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Eurofins Agro Testing Sweden AB 
(Kristianstad)
Box 9024
Estridsväg 1
SE-29165 Kristianstad
www.eurofins.se

AR-20-LT-011994-01

EUSEKR-00056570
Kundnummer: LT3008761

Analysrapport

Institutionen för kulturvård, Mariestad 
 -
Magasingatan 4
542 20 MARIESTAD

Uppdragskommentarer
komplettering

Provnummer: 528-2020-08100022

2. HistoriskProvmärkning:
2020-08-10Provet ankom:

Analyserna påbörjades: 2020-08-10 10:55:46

Analysrapport klar: 2020-08-21

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto. Lab

mg/100 g 
lufttorrt prov

Kalium lättlösligt K-AL EUDEJE2± 23.38% DIN EN ISO 11885:2009-09JY012 140

mg/kg lufttorrt 
prov

Koppar Cu EUDEJE2* ± 12.34% VDLUFA Methodenbuch Band 
I, 3. Teillieferung, Kapi

JY0JF 1.5

mg/kg lufttorrt 
prov

Mangan Mn EUDEJE2* ± 12.54% VDLUFA Methodenbuch Band 
I, 3. Teillieferung, Kapi

JY0JD 74.0

mg/kg lufttorrt 
prov

Zink Zn EUDEJE2± 46.28% DIN EN ISO 11885:2009-09JYZ44 33.0

mg/kgSulfatsvavel EUDEJE2* Blair et al., 1991, A soil sulfur 
test for pasture

JYS12 54

mg/kg lufttorrt 
prov

Järn Fe EUDEJE2* ± 13.6% VDLUFA Methodenbuch Band 
I, 3. Teillieferung, Kapi

JY0JE 110

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Eurofins Agraranalytik Deutschland (Jena)EUDEJE2

Eurofins Agraranalytik Deutschland (Jena), DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-20226-01-00EUDEJE2

Emma Holmén, Rapportansvarig

Utförande laboratorium, Ackreditering/Erkännande

Förklaringar
Ej ackrediterad analys* :

*AR-003 v21

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

1.67 130516

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 1 av 1
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Eurofins Agro Testing Sweden AB 
(Kristianstad)
Box 9024
Estridsväg 1
SE-29165 Kristianstad
www.eurofins.se

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

AR-20-LT-010486-01

EUSEKR-00056233
Kundnummer: LT3008761

Analysrapport

Institutionen för kulturvård, Mariestad 
 -
Magasingatan 4
542 20 MARIESTAD

Provnummer: 528-2020-07290024

3. EgenProvmärkning:
2020-07-29Provet ankom:

Analyserna påbörjades: 2020-07-29 10:33:05

Analysrapport klar: 2020-08-06

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto. Lab

pH EUDEJE2± 5.22% ISO 10390: 2005-12JY011 7.2

mg/100 g 
lufttorrt prov

Fosfor Lättlösligt P-AL EUDEJE2± 8.02% DIN EN ISO 11885:2009-09JY014 79

mg/100 g 
lufttorrt prov

Kalium lättlösligt K-AL EUDEJE2± 23.38% DIN EN ISO 11885:2009-09JY012 130

P-AL klass EUSEKR*LT09M V

mg/100 g 
lufttorrt prov

Magnesium lättlösligt Mg-AL EUDEJE2± 16.62% DIN EN ISO 11885:2009-09JY015 53

K-AL klass EUSEKR*LT0A8 V

K/Mg kvot EUSEKR*LT012 2.5

mg/100 g 
lufttorrt prov

Kalcium lättlösligt Ca-AL EUDEJE2± 17.39% DIN EN ISO 11885:2009-09JY016 890

% TsGlödningsförlust EUDEJE2± 3.18% EN 15935 (S33): 2012-11JY01F 9.2

% TsMullhalt EUSEKRKLK1965_1LT017 8.5

pH mål EUSEKR*LT032 5.85

ton/haKalkbehov mål-pH CaO EUSEKR*LT032 0.0

ton/haKalkbehov pH 6.3 CaO EUSEKR*LT032 0.0

ton/haKalkbehov pH 6.8 CaO EUSEKR*LT032 0.0

mg/kgSulfatsvavel EUDEJE2* Blair et al., 1991, A soil sulfur 
test for pasture

JYS12 1500

mg/kgBor (B) EUDEJE2Internal Method (In-House)JY02V 1.21

%Lerhalt EUDEJE2* Internal Method (In-House)JY041 4.4

mg/kg lufttorrt 
prov

Ammoniumkväve (NH4-N) EUDEJE2* Internal Method (In-House)JY03Z 9.1

mg/kg lufttorrt 
prov

Nitratkväve (NO3-N) EUDEJE2* Internal Method (In-House)JY03Z 160

Förklaringar
Ej ackrediterad analys* :

*AR-003 v21

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

1.67 130516

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 1 av 2
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Eurofins Agro Testing Sweden AB 
(Kristianstad)
Box 9024
Estridsväg 1
SE-29165 Kristianstad
www.eurofins.se

AR-20-LT-011995-01

EUSEKR-00056570
Kundnummer: LT3008761

Analysrapport

Institutionen för kulturvård, Mariestad 
 -
Magasingatan 4
542 20 MARIESTAD

Uppdragskommentarer
komplettering

Provnummer: 528-2020-08100023

3. EgenProvmärkning:
2020-08-10Provet ankom:

Analyserna påbörjades: 2020-08-10 10:55:46

Analysrapport klar: 2020-08-21

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto. Lab

mg/kg lufttorrt 
prov

Koppar Cu EUDEJE2* ± 12.34% VDLUFA Methodenbuch Band 
I, 3. Teillieferung, Kapi

JY0JF 1.0

mg/kg lufttorrt 
prov

Mangan Mn EUDEJE2* ± 12.54% VDLUFA Methodenbuch Band 
I, 3. Teillieferung, Kapi

JY0JD 39.0

mg/kg lufttorrt 
prov

Zink Zn EUDEJE2± 46.28% DIN EN ISO 11885:2009-09JYZ44 20.0

mg/kgSulfatsvavel EUDEJE2* Blair et al., 1991, A soil sulfur 
test for pasture

JYS12 1400

mg/kg lufttorrt 
prov

Järn Fe EUDEJE2* ± 13.6% VDLUFA Methodenbuch Band 
I, 3. Teillieferung, Kapi

JY0JE 67

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Eurofins Agraranalytik Deutschland (Jena)EUDEJE2

Eurofins Agraranalytik Deutschland (Jena), DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-20226-01-00EUDEJE2

Emma Holmén, Rapportansvarig

Utförande laboratorium, Ackreditering/Erkännande

Förklaringar
Ej ackrediterad analys* :

*AR-003 v21

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

1.67 130516

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 1 av 1


