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Övervintring av två- och fleråriga växter  
 

Anders Skarlind 
 
 
Tvååriga växter ska överleva en vinter innan de kan blomma och ge frö. Ofta måste vi skydda 
dem, eftersom de flesta tvååriga köksväxter vi odlar inte är helt vinterhärdiga. Övervintringen 
ställer lite högre krav än man brukar ställa vid förvaring av de rötter och andra växter man ska äta 
under vintern. Växterna måste nämligen orka komma igång och växa nästa vår. De behöver då 
vara vid så god vigör som möjligt. Om man kan vinterlagra rotfrukter, lökar m.m. så att de är 
goda att äta även i april-maj så klarar man också vinterlagra dem för fröodling. Några kan dock 
behöva specialbehandlas, särskilt bladväxter. De växter som vi behöver övervintra kan delas in tre 
kategorier: 

• rotfrukter: rova, kålrot, rättika, kålrabbi (egentligen en stamknöl), morot, rotpersilja, 
palsternacka, rotselleri, olika slags betor, svartrot och haverrot 

• bladväxter, som behöver övervintra med en del blad kvar eller andra speciella åtgärder: kål, 
persilja, selleri, purjo och mangold 

• lökar, d.v.s. avmognade lökar, inklusive sättlökar, av matlök, samt även lökar och bulbiller av 
vegetativt förökade lökar som vitlök, potatis- och schalottenlök; däremot inte purjolök och 
piplök, som jag räknar som bladväxter  

Fleråriga växter kan övervintra mer än en vinter, men övervintrar för övrigt på i princip samma 
sätt som tvååriga, och jag skiljer därför inte vidare på tvååriga och fleråriga i detta kapitel. De få 
fleråriga köksväxter vi odlar –det gäller främst svartrot och piplök– är dessutom i allmänhet väl 
anpassade till vårt klimat.  

Övervintringsmetodernas mer exakta detaljer varierar mycket med platsens klimat och den 
väderlek som för tillfället råder. Läsaren måste själv pröva sig fram och se vad som fungerar. 
Dessutom finns mycket information om övervintring i kapitlen om de olika arterna. 

 
Övervintring av rotfrukter 

Typiska rotfrukter som behöver skyddas för vinterkylan är rova, kålrot, rättika, morot, rotpersilja 
och olika slags betor. Det bästa sättet att vinterförvara dessa är jordkällare, men det finns också 
andra möjligheter, som jag återkommer till. Stamknölen kålrabbi kan övervintras på samma sätt 
och räknas därför hit. Rotfrukten rotselleri beter sig delvis som en bladväxt, eftersom den kan ha 
svårt att komma igång på våren andra året om den övervintras utan några blad. Du kan därför 
även pröva med övervintringsmetoderna för bladväxter. (Läs även mer i kapitlet om rotselleri.) 
Svartrot, haverrot och palsternacka är fullt vinterhärdiga i åtminstone stora delar av Sverige och 
kan därför övervintras på friland, men även i jordkällare eller liknande. Dock kan särskilt haverrot 
ha svårt för blöta vintrar utan tjäle. Växlingar mellan väta och stark kyla kan dessutom knäcka i 
stort sett vilka växter som helst, om det vill sig illa.  

Innan rotfrukterna läggs in i sitt vinterlager ska bladverket (blasten) skäras av, men lämna 
åtminstone någon centimeter stjälk (bladskaft). Anledningen är dels att blasten annars kan dra 
vatten ur roten, dels att blasten vissnar i jordkällaren och ökar risken för röta. Lämna gärna lite 
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mer blast, inklusive några små friska blad i mitten av bladfästet, särskilt hos rotselleri, betor och 
kålrabbi. 

 
Jordkällare 

De bästa stället att övervintra rotfrukter är i en jordkällare. Även källare under hus kan vara 
användbara. Det viktiga är att källaren är kall, ca 1-4 °C, och har hög luftfuktighet utan att vara 
drypande våt. Några minusgrader under köldperioder kan tolereras av de flesta rotfrukter, särskilt 
om de är skyddade i trälådor eller liknande. Räcker inte detta kan man använda tillskottsvärme av 
något slag. Varmare än 4 °C under längre tid är däremot inte bra. Något torrare luft kan också 
tolereras, men då måste rötterna skyddas från uttorkning, genom förvaring i lämpliga kärl som 
fylls med fuktigt material som sand, sågspån, flis, torvmull, gärna blandat till lämplig konsistens 
som bör vara lagom fukthållande men inte för tät. Materialet kan behöva fuktas då och då.  

Förvaring i lagom täta kärl är bra av flera skäl –bevara fukt, jämna ut temperatur och skydda 
för möss och råttor. Obehandlade trälådor är bland de bästa alternativen. I fuktigare jordkällare 
kan dessa dock förmultna snabbt. Andra alternativ är t.ex. murade bingar med något slags lock 
eller keramikkrukor. Kärl av plåt eller plast måste ha ventilationshål och kontrolleras då och då. 
Se upp för kondens, som kan ge olika lagringsrötor. Om gnagare inte kan komma in i källaren 
kan man ha rotfrukterna i öppna kärl, gärna med fyllningsmaterial, och då är risken för kondens i 
stort sett obefintlig. 

Jordkällare med jordgolv brukar vara tillräckligt fuktiga medan jordkällare med cementgolv 
ofta är i torraste laget för rotfrukter. Detta beror förstås även på andra omständigheter, t.ex. hur 
dräneringen kring källaren ordnats. Jordkällare bör helst ha ett yttertak som skyddar för regn. 
Annars kan källaren bli drypande våt , vilket inte är så bra.  

Jordkällarens dörrar ska hållas stängda och bara öppnas när man går in och ut, för att bevara 
kylan när det är varmt ute och värmen när det är kallt. Om källaren är för varm på hösten kan 
man lämna dörrarna öppna under kalla nätter. Det är också vanligt att vädra ur källaren ordentligt 
i augusti innan man börjar lägga in den nya skörden och då eventuellt även elda en torr enbuske 
inne i källaren, vilket enligt uppgift kan hjälpa mot en del rötsvampar. 
 

Stuka 
Om man inte har en bra källare så finns en del alternativ. Det kanske bästa är stukan. En stuka är 
en hög med rotfrukter och/eller andra produkter som t.ex. kålhuvuden, som läggs på marken och 
täcks med lagom mycket isolerande material, t.ex. halm, så att temperaturen inne i stukan håller 
sig kring 0 °C eller strax över. Det får inte vara is inne i stukan. Man lägger stukan när vintern står 
för dörren och marken börjar bli kall men inte är frusen, och täcker sen ytligt. Mer isolering läggs 
på när det blir kallare och tas vid behov av vid varmare väderlek. Ofta täcker man först med jord 
och sedan med halm, torrt gräs eller liknande.  Stukan kan grävas ned några dm under markytan 
för att få bättre isolering, men marken behöver då vara väldränerad. Stukan kan behöva öppnas 
för kontroll och luftning, samt för uttag av produkter. Är man osäker kan man nog pröva med att 
ha en termometer inne i stukan, helst en variant som kan visa max- och mintemperatur och 
avläsas utifrån. Man kan ordna extra ventilation med dräneringsslang eller liknande (grov 
perforerad plastslang) som läggs in i stukan och mynnar utanför. Vid regnigt väder respektive i 
regniga trakter kan stukan också täckas men inte för tätt. Bäst är kanske en tunnel böjd av plåt, 
tjärpapp eller plastskiva som är öppen i ändarna. I en vällagd stuka kan rotfrukterna klara vintern 



Sidan 3   –   ”Övervintring av två- och fleråriga växter”   –   © Anders Skarlind 24 sep 2006 

ännu bättre än i en jordkällare, men stukan har också nackdelar. Det finns en risk att stukan blir 
för varm (med risk för rötskador o.dyl.) eller kall (frysskador). Det är svårare att komma åt stukan 
under vintern, jämfört med en källare som man kan gå in i. Det finns även risk för skador från 
smågnagare, särskilt sork. 
 

Fler metoder att övervintra rotfrukter 
Nedgrävda tunnor eller lådor kan ha liknande egenskaper som en jordkällare eller stuka. De 
brukar grävas ned jäms med marken, med ett lock i markytan. Detta kan eventuellt behöva täckas 
med något isolerande material vid sträng kyla och barmark. Det behövs någon form av 
ventilationshål samt dränering i botten. Marken bör vara väldränerad. 
 
Svartrot, haverrot och palsternacka kan övervintras på friland utan täckning. Detta är den bästa 
metoden för dessa arter, utom om man har problem med sork eller om man har regniga vintrar 
med föga tjäle. Som sagt kan särskilt haverrot ha svårt för blöta vintrar utan tjäle. I de senare 
fallen är jordkällaren bättre. Täcker man med löv, torrt gräs, halm eller liknande kan man 
övervintra fler rotsaker på friland, t.ex. kålrot, rova och kanske morot, men riskerna för 
sorkangrepp ökar också. Rotfrukterna tas upp på hösten (helst) eller våren, selekteras och blastas 
och planteras sedan tillbaka i jorden. Hoppar man över detta minskar möjligheten att selektera 
bort rötter med oönskad form, liksom möjligheten till provsmakning av rotspets för selektering 
av välsmakande rötter. Man planterar sen ut rötterna där de ska stå under fröodlingen. Man kan 
också samla rötterna på en mindre plats, kanske mer skyddad, där man kan ha bättre uppsikt, för 
att sen plantera ut dem på våren. 
 
Rotfrukter, liksom kålstammar, kan även förvaras liggande på marken med täckning ovanpå. Lägg 
dem på marken när tjälen står för dörren och täck med någon-några dm gräs, löv, flis, grov kall 
trädgårdskompost eller liknande. De övervintrar utmärkt och tål att frysa en del, på grund av de 
små temperaturvariationerna. 1 
 
Slutligen det för den moderna människan kanske mest närliggande alternativet: kylskåpet. Detta 
är långt ifrån idealiskt, men kan med lite anpassning vara användbart. För det första behöver man 
ett rätt stort kylskåp, helst ett som kan användas enbart för vinterförvaring av rotfruketer. För det 
andra måste rötterna skyddas mot uttorkning. Samma metoder som rekommenderades för torra 
kallkällare kan användas. En skaplig variant är att ha rötterna i en papperskasse som står i en 
plastpåse. Plastpåsen måste ha några ventilationshål. Lägger man rötterna direkt i plast blir det 
troligen problem med kondens, men perforerad plast kan prövas. Det kan vara bra att lägga lite 
fuktig torvmull ihop med rötterna i kassen eller påsen. För det tredje måste kylen ställas in på låg 
temperatur, 1-4 °C. Kontrollera med termometer. Nyskördade rotsaker bör dock få lite högre 
temperatur i början, ca 4-8 °C är troligen lagom under de första veckorna. Detta gäller även för 
övriga förvaringsmetoder, men för dessa ordnar det sig mer naturligt, då t.ex. temperaturen i en 
jordkällare sjunker gradvis under hösten. 
 
Det finns många varianter på dessa metoder. Se vidare under bladväxter. Metoderna för 
övervintring av bladväxter kan nämligen också vara användbara för rotfrukter. 
                                                           
1 enligt Peter Erlandsson 
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Vinterförvaring av lökar 
Lökar vinterförvaras på kallvind, i kallskafferi eller andra torra och kalla utrymmen under tak. Väl 
avmognade lökar tål en hel del minusgrader om de förvaras torrt och luften är torr. Dock har jag 
fått en rapport om köldskador på lök på kallvind vid kall och fuktig utomhusluft. En viss 
uppmärksamhet krävs därför. Även svala – rumstempererade utrymmen kan fungera, bara luften 
är torr, ungefär som inomhusluft brukar vara på vintern i väl ventilerade bostäder.  

Lökar kan inte förvaras i fuktiga lagerutrymmen som t.ex. jordkällare! Även måttligt fuktiga 
källare ger sämre lagring.  

Det är troligen en fördel om lagerutrymmet är ljust. 
Något fuktigare, svalt–ganska kallt och ljust, t.ex. på  en kallveranda, kan vara bra i slutet av 

vintern för lökar som ska sättas tidigt. Detta fungerar för vårsatt vitlök och troligen även för 
matlök som ska sättas ut för fröodling.  

Detta gäller avmognade lökar, inklusive sättlökar 2, av matlök, samt även lökar och bulbiller av 
vegetativt förökade lökar som vitlök, potatis- och schalottenlök. Observera att detta inte gäller 
purjolök och piplök! De finns bland bladväxterna. 

 
 

Övervintring av bladväxter 
Tvååriga bladväxter som kål, persilja, selleri, purjo och mangold är besvärligare att övervintra. De 
övervintras med fördel med åtminstone delar av bladverket kvar, gärna även mer eller mindre 
ljust och luftigt, alternativt kraftigt putsade och mer eller mindre kraftigt täckta utomhus. 
Jordkällaren är alltför mörk och fuktig för att flertalet av dessa växter ska klara en hel vinter där, 
även om putsade rötter av en del arter kan förvaras i jordkällare. Många förvaringsmetoder är 
trots allt gemensamma för bladväxter och rotfrukter. 

Bladpersilja, bladselleri, mangold och härdigare sorter av purjolök är ganska vinterhärdiga och 
kan i delar av landet övervintra på friland, med eller utan marktäckning. De kan dock kräva skydd 
mot rådjur, harar, sork etc. Om inte detta går kan man jordslå eller kruka plantorna på skyddad 
plats ute eller inne, som bör vara lagom ganska kall (kring 0 °C eller strax däröver) och ljus, t.ex. 
växthus som kan värmas vid stark kyla, kallveranda, drivbänk som täcks respektive avtäcks efter 
behov. Små växthus utan uppvärmning och ventilation är dock olämpliga p.g.a. stora 
temperaturvariationer och stillastående luft. Även mindre ljusa men inte helt mörka platser kan 
användas så länge plantorna inte börjar växa, t.ex. i ouppvärmda hus. Rötterna av bladpersilja, 
bladselleri och mangold (men knappast purjolök) kan också efter kraftig putsning av blasten 
förvaras jordslagna i jordkällare. Om de vill börja växa planteras de i krukor och drives som ovan. 
Stjälk- och rotselleri kan behandlas på liknande sätt, men är inte särskilt frosttåliga och kan 
knappast övervintras på friland. (Se även övervintring av rotfrukter ovan för metoder som kan 
användas för rotselleri.) 

Övervintring av kål är ett komplicerat kapitel, med ett flertal varianter, så jag hänvisar till 
kålkapitlet.  

Jordslagning kan också användas för övervintring av rotfrukter, som då kan övervintras med 
mer blad kvarlämnade, d.v.s. inte så hårt putsade vid höstskörden. Det kan vara mer 
                                                           
2 En del hävdar dock att sättlök bör förvaras varmt. Pröva själv. 
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arbetskrävande jämfört med ovannämnda metoder, men kan bl.a. vara intressant om man kan 
jordslå i växthus, gärna ett större växthus med goda ventilationsmöjligheter.  
 
 
 
”Övervintring av två- och fleråriga växter” är ett kapitel i A.Skarlind m.fl., Fröodling, 1:a upplagan, 
2006.  
Du får ladda ner denna fil från Fröodling.se och skriva ut den för privat bruk. Du får citera text i 
normal omfattning. All annan användning eller mångfaldigande kräver tillstånd från författare eller 
utgivare.  
Mer information finns på http://www.froodling.se, bl.a. hur boken ska citeras. 
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