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Inledning
Syftet med detta arbete är att sprida kunskap och visa på möjligheterna att odla nötter i
södra Sverige. De nötter som i nuläget hör till de mest odlingsvärda i Sverige är hassel,
valnöt och eventuellt kastanj. Det pågår förädling, görs nya korsningar och nya sorter
upptäcks vilket gör att möjligheten att få tag på bra växtmaterial ökar hela tiden. Fokus i
detta arbete har varit odling av hasselnötter eftersom hassel känns som det nötträd som är
mest pålitligt och lättast att komma igång att odla. Traditionellt har hasselnöten haft stor
betydelse för människorna i Sverige och förhoppningen är att hassel i framtiden kommer
att odlas mer och få tillbaka sin plats som en viktig födoväxt i detta land. Arbetet innehåller
även kortare avsnitt om valnötsodling och kastanjeodling.
Förutom de ovan nämnda, finns det andra
nötslag som är intressanta för odling i Sverige
men som inte tas upp i det här arbetet. Det
gäller till exempel olika typer av tallar med stora
kottar, som cembratall, Pinus cembra, brödgran,
Araucaria araucana och mandel, Prunus dulcis.
Det finns även intressanta arter i Hickorysläktet,
Carya, där till exempel pecannöt, Carya
illinoinensis, ingår.

Foto:File:Pecan-nuts-on-tree.jpg
(Wikimedia Commons)

Jag vill framföra ett stort tack till Stiftelsen
Natura som med sitt finansiella stöd har gjort
denna studie möjlig.

Pecannötter
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Förtydligande och ordförklaringar
- När inte annat anges menas med hassel, den europeiska hasseln, Corylus avellana.
- ”Svepe”, ”svepeblad” är den växtlighet som omsluter och håller fast själva nöten. Vid
mognad lossnar hasselnöten ofta från svepebladen.
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HASSEL
Varför odla hasselnötter?
Det jordbruk som bedrivs idag har många problem. Intensiv plöjning av markerna gör att
det organiska materialet i jordarna minskar, vilket bidrar både till sämre jordar och att det
släpps ut koldioxid till atmosfären. Att markerna en stor del av året är utan växtlighet gör
att mycket näring som finns i marken lakas ur och bidrar till övergödning av våra
vattendrag. Många av dessa problem skulle minska om det istället odlades perenna och
vedartade växter. En hasselodling har inget behov av att marken plöjs och rötterna lever
och kan ta upp näring mer eller mindre hela året. Blad, skalrester och annat som faller från
hasseln gör att det organiska materialet i jorden till och med ökar. Hasselodlingen bidrar
även till skydd och mat under hela året för djur och insekter (Rutter, Philip A. 2005).
Det finns en tradition av att använda och äta hasselnötter i Sverige. Hasselnötter är rika på
protein, fett, fibrer och en del mineraler och kan vara ett bra komplement till de vanligare
grödorna som odlas i Sverige. En välplanerad hasselodling behöver förhållandevis lite
insatser och kan vara produktiv i 40 år.
Det finns flera sorters hassel som trivs bra i
Sverige men det finns inte någon som odlar
nötter kommersiellt i detta land. I nuläget är det
troligen svårt att konkurrera med de importerade
torkade nötterna med eller utan skal så det
gäller att hitta andra nischer. I Danmark finns det
odlingar och en marknad för färska gröna
hasselnötter, något som ännu inte finns i
Sverige. Dessutom kan man lagra hasselnötter
svalt och fuktigt så att smaken och konsistensen
av färska nötter bevaras. Sådana nötter finns
inte heller på marknaden i Sverige. Vi är även
inne i en tid då medvetenheten och efterfrågan
på ekologisk och närproducerad mat ökar och
då kan svenska hasselnötsodlingar verkligen
hitta en plats.

Foto: www.westergaards.dk

Hasselnötens historia i Sverige
Hassel är ett träd som har funnits mycket länge i vårt land. Det finns uppgifter som visar att
hassel har vuxit ända upp i Ångermanland runt 9500 f. Kr, under den så kallade
värmetiden (Tunón, Håkan m fl. 2005). Då bildade hassel skog tillsammans med ek och
lind. Redan i Upplandslagen från år 1295 och i andra landskapslagar omnämns Hasl.
Hassellundar heter på fornsvenska hesli och ordet hässle finns än idag i flera ortsnamn.
Flera forntida fynd av hasselnötter har gjorts bland annat från jägarstenåldern, för 8000 år
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sedan, i Ageröds mosse i Skåne och vid Motala ström. Hasselnötter har hittats i gamla
gravar mellan 500 och 800 e. Kr och i Knösenvraket, ett skeppsvrak från 1200-talet, som
del av provianten. Stora fynd av hasselnötter på medeltida boplatser tyder på att de hade
stor betydelse i hushållet.
I Sverige bildar hassel naturligt rena bestånd, eller bestånd tillsammans med ek, med en
speciell lundflora i undervegetationen. I mitten av 1600-talet exporterades varje år 10002000 tunnor hasselnötter från Sverige till Nederländerna. Troligen upphörde exporten på
1700-talet på grund av konkurrensen från Italien. I södra Sverige och på Öland och
Gotland samlade bönder in hasselnötter för att sälja ända in i början av 1900-talet. Nötter
från öar, som Öland, Gotland, Gotska Sandön, Koster och Åland ansågs vara av speciellt
hög kvalitet. Framförallt ölandsnötterna som stod för de största svenska nötskördarna
(Medelius, Hans. 2007). Under denna tid hade hasselnötter troligen inte en avgörande roll
i befolkningens kost utan var mer något extra att
äta som tillbehör. Nötterna var trots detta av
ekonomisk betydelse för ägaren till nötskogarna.
Detta visar många landskapslagar från förr där
det finns restriktioner eller förbud mot plockning
av hasselnötter. Ibland får man dock plocka så
mycket nötter att hatten fylls till brättet eller vanten
fylls till tummen utan markägarens tillstånd. Under
1700-talet ökade befolkningen i Sverige och mer
mark odlades upp eller betades vilket gjorde att
många hassellundar försvann (Medelius, Hans.
2007). Förutom de goda nötterna har virket av
Foto: Britta Nylinder hassel använts mycket inom slöjd och som
Europeisk hassel, Corylus avellana
materiel för korgflätning, tunnbindning och
staketbygge (Tunón, Håkan m fl. 2005).
Nötodlingar har funnits i Skåne, Blekinge och Halland och under andra världskriget
propagerade man till och med för att odla hasselnötter i södra Sverige (Medelius, Hans.
2007). På Öland lät man hasselstammarna växa i 10 år innan de höggs ned. Hasselvirket
togs tillvara och från stubben sköt nya skott som snart gav nötter igen (Persson, Ola.
1947). I början av 1900-talet fanns det en kommersiell hasselodling i Norrviken vid Båstad.
Odlingen var förlagd på en terrass i en västsluttning. Här fanns knäckningsmaskiner och
nötterna såldes till Stockholm eller exporterades till Tyskland. I dag finns det endast kvar
ett fåtal gamla hasselbuskar som ett minne från odlingen. (Meddelande från arbetare på
Norrvikens trädgårdar).
Idag importeras i princip alla hasselnötter som konsumeras i Sverige. År 2011 importerade
Sverige 1 282 ton hasselnötter utan skal och 141 ton hasselnötter med skal (SCB).

Olika hasselarter
Hassel tillhör familjen björkväxter, Betulaceae, där man kan hitta andra vanliga växter i
Sverige som vårtbjörk, avenbok och klibbal (Widén, Marie o Widén, Björn, 2008).
Hasselsläktet, Corylus, består av 18 olika arter som växer i den norra tempererade
klimatzonen i Nordamerika, Europa och Asien. Hassel växer från latitud 23° N till 60° N,
från halvtropiska till subarktiska klimat. (Farris, Cecil W. 2000.)
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Corylus avellana – Den ”vanliga” hasseln i
Sverige
C. avellana, den europeiska hasseln, var en av de
första arterna att kolonisera Europa efter den senaste
istiden och studier av pollen visar att hassel var den
dominerande arten mellan 8000 och 5500 f. Kr
(Crawford, Martin 1995:1). C. avellana är mycket
vanlig i och runt Europa. Dess utbredningsområde
sträcker sig från Storbritannien till Kazakstan och från
Medelhavet till S:t Petersburg och Oslo. Ju längre
norrut i utbredningsområdet den växer desto
härdigare är hasseln och desto kortare utvecklingstid
har nötterna (Farris, Cecil W. 2000).
C. avellana ger de största nötterna av alla
hasselarter (Gordon, J. 2011). Den europeiska
hasseln växer oftast på lätta sandblandade jordar där
tillgång till vatten och näring är god. Den klarar av ett
brett pH-intervall men verkar föredra kalkrika jordar
Bild: Carl Axel Magnus Lindman (Wikipedia)
Corylus
avellana
(Åkerström-Bokelund, Anette. 1999). Hassel finns i
öppen skog, skogsbryn, lundar, hagmark, bäckraviner
och åssluttningar (Mossberg, Bo m fl. 2003). I Sverige växer den vilt ända upp till Dalarna
och Ångermanland (Krok, O.B.N, Almquist, S, 1994). Hassel som växer som
undervegetation i skog brukar dock inte få så mycket nötter.
Vildväxande europeisk hassel är en högvuxen, flerstammig buske. Barken, som är gråbrun
har synliga andningsporer. Hasselns blad är hjärtlika eller brett äggrunda med
dubbelsågade kanter och kort kvist. Vinterkvistarna har körtelhår och grönaktiga ovala
knoppar. När hassel gror blir hjärtbladen kvar i skalet (Edlin, Herbert L, 1978).
I sydöstra Europa och i och runt Turkiet finns även C. maxima (syn. C. tubulosa),
filberthassel och C. pontica, pontisk hassel. C. pontica räknas numera till C. avellana
(Farris, Cecil W. 2000.). Filberthassel ska karakteriseras av stora, avlånga nötter med
långa svepen som delvis gömmer nötterna (Edlin, Herbert L, 1978). Eftersom dessa ”arter”
har genomgått mycket hybridisering med varandra och med C. avellana de senaste 3000
åren borde det vara mest förnuftigt att räkna alla till C. avellana (Farris, Cecil W. 2000).

Corylus colurna, Turkisk hassel

Foto:Involucre_d%27un_noisetier_de_Bysance.jp g
(Wikipedia)

Klase med nötter från turkisk hassel.

Turkisk hassel är enstammig och kan bilda ett träd
upp till 20 m högt. Den har djupare rötter än vanlig
hassel. Nötterna bärs i stora kluster med flera
nötter i varje och har tjockt skal och ett tjockt,
saftigt svepe. Nötterna blir runt 1,5 cm i diameter.
Turkisk hassel har sitt ursprung från bergstrakterna
i nordöstra Turkiet till bergen öster om Kaspiska
havet och Afghanistan. Troligtvis är det tjocka
skalet och saftiga svepet en evolutionär
anpassning till torra regioner (Farris, Cecil W.
2000). Turkisk hassel har även visat sig vara
köldhärdig (Molnar, TJ. 2011). Nötterna av turkisk
hassel har en fin smak och skrumpnar inte vid
6

torkning. Eftersom den turkiska hasseln inte skjuter rotskott används den som grundstam
vid ympning av vanlig hassel eller hybridhassel.

Corylus americana och Corylus cornuta, vild hassel i Nordamerika
Den vanliga hasseln i Nordamerika är C. americana. Liksom den europeiska hasseln
bildar den oftast flerstammiga buskar, men tillskillnad från den europeiska hasseln skjuter
den amerikanska även rotskott vilket gör att stora bestånd som består av samma individ
kan bildas. C. americana är värd för svampsjukdomen Anisogramma anomala, en sjukdom
som även kan överföras till europeisk hassel (se mer under ”Skadedjur och sjukdomar”). I
Nordamerika finns även C. cornuta, amerikansk näbbhassel (Svensk Kulturväxtdatabas).
Den växer ungefär på samma ställen som amerikansk hassel och känns igen på de långa
näbblika svepebladen som omsluter nöten (Farris, Cecil W. 2000).

Foto: Gary Fewless

Foto: Wikipedia

Amerikansk näbbhassel

Amerikansk hassel.

Hybrider
De flesta, om inte alla arter av hassel kan hybridiseras med varandra. I Nordamerika
gjordes de första medvetna hybriderna på 1920-talet (Farris, Cecil W. 2000). I USA
utvecklas det en hel del hybrider mellan C. americana och C. avellana. Det finns flera
stora testodlingar med den sortens hybridhassel, men än så länge få kommersiella
odlingar. Dessa hybridhasslar är mer köldhärdiga, sjukdomsresistenta och odlas oftare
som buskar än som träd. Det finns hybrider som börjar ge frukt mycket tidigare än
traditionella hasselsorter och som ger nötter i kluster med upp till 20 nötter. Potentialen att
förädla fram och korsa hassel för att få fram bättre buskar är hög, det finns stor variation
bland all hassel som kan korsas med
varandra och hybridiseringen av hassel är
troligen något vi bara har sett början av.
(Rutter, Philip A. 2005.) Det har även gjorts
flera hybrider mellan C. colurna, turkisk
trädhassel och C. avellana. Hybriderna
brukar spegla ganska väl hur det genetiska
arvet ser ut, de som har 75 % eller mer
trädhassel i sig blir trädformade och får
tjocka nötter i större kluster medan de som
har 75 % europeisk hassel blir flerstammiga
och får färre nötter i varje kluster
(Westergaard, Lars). Många trädhasslar ger
dessutom nötter av fin kvalitet, som är fria
från fibrer runt kärnan och som inte
skrumpnar vid torkning på grund av hög
Foto: Britta Nylinder
andel fett. Detta är egenskaper som med
'Farris 88Q' är en hybrid mellan C. avellana och
fördel kan föras över till hybriderna
C. colurna, turkhassel.
(Westergaard, Lars. 1996).
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Blomning, pollinering och frost (C. avellana)
I Sverige blommar hassel mellan februari och april (Mossberg, Bo m fl. 2003). De avlånga
hanhängena bildas på sommaren, året innan blomningen, i årsskottens bladveck. Hassel
blommar tidigt på våren innan bladen har slagit ut. Honblommorna gömmer sig i knoppar
och känns igen på de röda små märkena (Edlin, Herbert L, 1978). Blommorna pollineras
med vinden. Hassel har hon- och hanblommor på samma buske men till största delen är
de självsterila och behöver andra hasselbuskar som befruktar. Hos runt 90 % av sorterna
släpper hanblommorna pollen innan honblommorna är mottagliga. Honblommorna kan
däremot ta emot pollen under 2-3 månader (Crawford, Martin, 2004). Det förekommer
även att olika hasselsorter inte kan pollinera varandra på grund av olika mekanismer som
orsakar sterilitet mellan just de sorterna (Farris, Cecil W. 2000).
Hanblommorna släpper pollen under torra
vinterdagar. När pollenkornet träffar på
märket gror det men själva befruktningen sker
inte förrän i mitten av juni. Då växer nötterna
till 90 % av sin fulla storlek på 4-6 veckor
(Åkerström-Bokelund, Anette. 1999). Om det
är kallt under tiden för befruktning kan
befruktningen misslyckas vilket gör att tomma
nötter produceras (Crawford, Martin, 2004).
Det finns även ett gammalt danskt uttryck
som varnar om detta: ”Er der meget regn
sankthansaften, så bliver hasselnødderne
små” (Sankthansaften=midsommarafton).

Foto: Britta Nylinder

Outslagna hanhängen av hassel.

Under vintervilan klarar hassel mycket låga temperaturer.
Försök på Balsgård visar att odlade sorter börjar skadas
vid -25º C medan den vilda hasseln klarar 5-10 grader
lägre temperaturer. Honblommorna är under vintervilan
mycket härdiga. När honblommorna blommar är den
kritiska temperaturen -11º C, men om märkena skadas vid
låg temperatur kan nya märken växa ut och bli pollinerade
(Åkerström-Bokelund, Anette. 1999).

Foto: www.westergaards.dk

Honblommor av hassel

Hanblommorna är känsligare för kyla. Kalla temperaturer
skadar hängaxeln och gör att pollenkornen inte kan
släppas. Själva pollenkornen kan däremot klara lägre
temperaturer. Danska försök visar att hanblommorna
klarar -20º C i vintervila men bara ett par minusgrader
under blomningen (Åkerström-Bokelund, Anette. 1999).

Härdigheten hos blommorna beror på sorten. I försöken som genomfördes på Balsgård på
1940-50-talen visade sig sorterna 'Alnarps Cob' och 'Tidig Lång Zeller' vara någorlunda
härdiga. 'Cosford' var ganska härdig men inte lika härdig som de två första. 'Jättenöt från
Halle' visade sig vara mindre härdig än man trott med känsliga honblommor (Nybom,
Hilde. 2006). Sorten 'Alnarps Cob' verkar tyvärr ha försvunnit och går inte att få tag på.
I försök som gjorts i USA visade sig sorterna 'Morelli', 'Brixnut', 'Creswell', 'Gern', 'Giresun'
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'OSU 54,080', 'Hall's Giant', 'Riccia di Talanico', 'Montebello' och 'Rode Zeller' ha de mest
härdiga hanhängena. Sorterna som hade mest härdiga honknopparna var 'Cosford', 'Hall's
Giant', 'Negret', 'Gern' och 'Cutleaf' (Chozinski, Annie M. 1994).

Konsekvenser för odling
Martin Crawford rekommenderar att minst 10 % av odlingen bör bestå av en pollinatorsort
som växer maximalt 18 m från de nötproducerande buskarna. Om det finns vild hassel i
närheten är de troligen också bra pollengivare (Crawford, Martin, 2004).
Det är viktigt att vara vaksam på vädret under pollineringen. Om pollineringen förväntas bli
misslyckad kan det fungera att sprida pollen mekaniskt. I Polen har det gjorts försök med
att samla in pollen från vildväxande hassel som blandades med talk och sprutades ut i
odlingen då honblommorna var mottagliga. Den uppskattade skördeökningen var 50 %
(Åkerström-Bokelund, Anette. 1999). Dahl skriver också att det kan gå att rädda skörden
genom att klippa av grenar med hanblommor innan de har slagit ut, förvara dem i en
snödriva och hänga ut här och var i odlingen under våren (Dahl, C.G. 1951). Lars
Westergaard menar att ormhassel (Corylus avellana 'Contorta') fungerar bra som
pollengivare för många sorter eftersom den blommar så sent (Westergaard, Lars).

Kommersiell hasselodling i världen och i Nordeuropa
Turkiet är världens största hasselnötsproducent och står för runt 70 % av produktionen.
Efter Turkiet kommer Italien med 14 % av marknaden. Sen kommer USA med 5 % och
Spanien med 3 % av marknaden. I Italien producerar odlingarna runt 1,8 ton/ha. Den
hasselnötsproduktion som finns i Europa varierar från små, deltidsintensiva,
omekaniserade odlingar till större mycket mekaniserade odlingar som till och med
droppbevattnas.

Den största hasselnötsproducenten i världen är Turkiet där dessa nötter
kommer från.

I norra Europa produceras det mest hasselnötter i England, Nederländerna, Tyskland och
Danmark. Än så länge finns det ingen hasselnötsodling i Norge, Sverige eller Belgien. I
Danmark finns det ett tiotal hektar med hassel som odlas kommersiellt, de främsta
sorterna är 'Lambert Filbert' och 'Tidig Lång Zellernöt'. All odling i Danmark går ut på att
sälja nötter för färskkonsumtion, då de fortfarande är gröna. I Englad finns det 60 ha
hasselodling i dag i jämförelse med de nästan 3000 ha som fanns under 1800-talet. De
gamla odlingarna bestod främst av sorten 'Lambert Filbert' men idag odlas även andra
sorter som 'Butler', 'Ennis' och 'Gunslebert'. I Tyskland finns det ungefär 10 ha kommersiell
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hasselodling med 'Jättenöt från Halle' och 'Lambert Filbert' som huvudsakliga sorter. I
Nederländerna finns det runt 40 ha med kommersiell hasselodling och där skördas
nötterna när de är mogna för att säljas med skal på. Sorterna som odlas är ' Butler',
'Gunslebert', 'Tidig Lång Zellernöt' med 'Cosford' som pollineringssort (Crawford, Martin.
2003).

Förökning
Sådd
För att föröka hassel som inte ska användas till nötproduktion är det lättast att så. Vid sådd
av hasselnötter kommer runt en tiondel av plantorna att vara jämförbar med
föräldrabuskarna (Gordon, J. 2011). Det är bäst att lägga nötterna i fuktig sand utomhus
direkt efter skörden när nötterna släpper från svepet. Där förvaras de med skydd mot
möss tills nötterna börjar gro i början av april. Då sås fröna i marken. Eventuellt måste de
även nu skyddas mot möss. När de har grott kan det vara bra att täcka runt om
småplantorna med något organiskt material för att hindra uttorkning och ogräs (Farris,
Cecil W. 2000). Alternativt kan nötterna sås redan när marken har blivit lite svalare på
hösten. Sådden kan täckas med sågspån för att hindra uttorkning (Gordon, J. 2011). Vid
sådd i marken kan man så runt 400 nötter/m2 för att få runt 80-100 småplantor/ m2. Ofta
brukar småplantornas rötter skäras av för att få ett mer förgrenat rotsystem. Småplantorna
planteras om efter första året och får växa ett eller två år till innan de planteras ut till den
slutgiltiga platsen (Crawford, Martin 1995:1).
Turkisk hassel har en tendens att gro under två års tid, några första och några andra året.
För att få en jämn groning kan man lägga de nyskördade nötterna i sand utomhus på
hösten. På våren läggs nötterna i kylen och förvaras där till juli, då de läggs i sand ute.
Nötterna sås sedan på hösten och gror nästa vår (Westergaard, Lars).

Avläggare
Vid förökning av speciella sorter av
hassel är det vanligast att göra avläggare
på redan etablerade buskar. Det innebär
att man på hösten böjer ned en låg gren
som man skadar lite och täcker med jord
(Crawford, Martin 1995:1). Grenen kan
hållas kvar i marken med hjälp av en
grenklyka som sticks i marken eller
genom att lägga en sten ovanpå. I
skogsträdgården på Holma utanför Höör
har vi märkt att det är viktigt att ta bort de
knoppar som finns på grenen fram till den
bit som ligger i jorden. Detta görs när
grenen böjs ned och även ett par gånger
under växtsäsongen. Busken tenderar
annars att skjuta nya skott och stöta bort
den nedböjda delen. Det verkar även
Avläggare
som att det är bra att böja upp och stötta
upp resten av grenen så att den växer
upprätt (egna erfarenheter).
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Bild: Pearson Scott Foresman (Wikipedia)

Ympning
Eftersom vanlig hassel skjuter rotskott brukar inte ympning ses som ett alternativ. I teorin
borde det fungera om man är noga med vilken som är den ympade grenen och ser till att
alla andra skott tas bort. Annars är det vanligare att använda hassel som inte skjuter
rotskott som grundstam. Ibland används turkisk hassel som grundstam. Lars Westergaard
i Danmark förökar nästan all sin hassel på turkisk hassel eller på olika hybrider mellan
turkisk hassel (C. colurna) och europeisk hassel (C. avellana).
Vissa menar att ett problem med att använda turkisk hassel som grundstam är att den
turkiska hasseln är mycket starkväxande vilket kan leda till att träden får för mycket
vegetativ tillväxt (Crawford, Martin 1995:1). Detta beror dock på valet av ympkvistar. De
italienska sorterna som är vanliga i kommersiell odling, t ex 'Tondo de Griffini' är ganska
svagväxande, medan de sorter som odlats traditionellt i Nordeuropa som 'Lambert Filbert'
är ungefär lika starkväxande som turkisk hassel. På dessa ympningar ska det inte vara
något problem med för mycket vegetativ tillväxt (Westergaard, Lars). Det utvecklas även
hybrider av turkisk hassel just med ändamålet att passa som grundstam (Wilkinson,
Jennifer. 2005). Bilderna nedan visar hur hasselympningar av sorter och arter med olika
växtkraft kan se ut.

Foto: Britta Nylinder

Grundstam och ymp växer lika
kraftigt.

Foto: Britta Nylinder

Ympen växer kraftigare än
grundstammen

Foto: Britta Nylinder

Grundstammen växer kraftigare
än ympen

Ympning av hassel blir bäst i en ”hot callusing pipe” vilken gör att det blir lite varmare
(mellan 21º och 27º C) precis vid ympstället. Ympningen görs på våren och träden läggs
utomhus i värmeröret, där de får ligga i runt två veckor tills läkningen av ympsåret har
kommit igång. Eftersom hassel kommer igång så tidigt på våren är det viktigt att
hasselympkvistarna tas tidigt och förvaras i kyl tills tiden för ympning.

Sticklingar
Det ska även gå att ta både sommar- och vintersticklingar på hassel men då behövs
rotningshormoner och speciellt kontrollerade miljöer (Crawford, Martin 1995:1).
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Odlingsplats
Hassel har inte speciellt djupa rötter utan rotsystemet består av små pålrötter och många
grunda rötter (Maurer, K.J, 1968, Crawford, Martin. 1995). Det är dock bra om de djupaste
rötterna kan tränga ned 1,2 m i marken (Gordon, J. 2011). Turkisk hassel har djupare
rotsystem (Farris, Cecil W. 2000). Därför är det också troligt att hybrider med turkhassel
kräver en djupare jord. Hassel klarar av att växa i de flesta jordar och med olika pH-värden
men föredrar en jord som är åt det lättare hållet med pH mellan 5,5 och 7,5, optimalt vid
6,0. Jorden bör vara väldränerad (Farris, Cecil W. 2000, Crawford, Martin. 1995). Speciellt
bra växer hassel i sluttningar med rörligt vatten i jorden (Gordon, J. 2011). Eftersom hassel
har ett grunt rotsystem och blad som saknar en vaxyta är hassel känslig för uttorkning
(Gordon, J. 2011). Därför är det viktigt att skapa en jord som kan hålla kvar fukt. Genom
att täcka marken med olika typer av organiskt material som hö, blad, bark kan jordens
fukthållande kapacitet förbättras samtidigt som ogräset täcks bort. Det fungerar även bra
att täcka marken med träflis eller sågspån, men då är det viktigt att något kväverikt också
tillsätts för att kompensera kväveförlusten vid nedbrytningen av trät (Farris, Cecil W. 2000).

Foto: Britta Nylinder

Höga vindskydd omger Svend Thordsens hasselodling i Danmark.

För att göra det optimalt för nötproduktion är det viktigt att välja en solig plats (Dahl, C.G.
1951). Det är även viktigt att platsen är skyddad mot vind (Gordon, J. 2011, Maurer, K.J,
1968). Hassel är annars ett träd som klarar av att växa både i halvskugga och där det
blåser men på dessa platser produceras mycket färre nötter.

Plantering
Plantering av hassel görs bäst höst eller tidig vinter. Avståndet mellan buskarna bör vara
4,5-5 m. Om hassel planteras i rader kan avståndet mellan buskarna vara kortare, runt 3,5
m och avståndet mellan raderna längre, runt 6 m (Crawford, Martin. 1995). Sorten 'Tidig
Lång Zellernöt' är dock ganska svagväxande och skulle kunna klara sig med ett
planteringsavstånd på 3 m (Dahl, C.G. 1951). Det är viktigt att rotsystemet sprids ut
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ordentligt i planteringsgropen (Gordon, J. 2011). Hassel bör inte planteras djupare än de
har vuxit tidigare (Crawford, Martin. 1995). Om det finns harar eller sork i området kan det
vara en fördel att ha trädskydd runt de nyplanterade buskarna. Det består oftast av en tub
av plast. Om hassel planteras i en sluttning bör raderna gå i backens längdriktning för att
undvika frostfickor (Åkerström-Bokelund, Anette. 1999).

Skötsel
En välskött hasselodling kommer att vara produktiv upp till 40 år (Extension bulletin 628,
1981).

Beskärning
Det vanligaste i kommersiella hasselodlingar är att beskära buskarna så att de blir
trädformiga med en stam. Detta görs för att busken ska ägna kraften åt att bilda nötter
istället för att skjuta nya skott. Dessutom blir det lättare att sköta marken under
hasselbuskarna. En annan fördel med att beskära hassel så att de får en trädform är att
det är lättare att skörda nötterna genom att skaka trädet. Om stammen är under 10 cm i
diameter går det att skaka för hand men när stammen blivit större behövs en mekanisk
skakare (Gordon, J. 2011).
Få till en trädform
För att skapa enstammiga hasselbuskar skär man av ettårsskottet vid 45 cm från marken.
Två-tre år gamla buskar beskärs genom att skära av alla grenar (och rotskott) under 30
cm, grenarna ovanför kortas in till 20 cm. Nästa 2-3 år tunnas den nya tillväxten ut så att
maximalt 12 grenar växer uppåt och utåt i bägarform. När den önskade höjden har nåtts
så klipps grenarna ned vid en utåtgående knopp eller ett utåtgående skott. Alla rotskott
eller skott under huvudgrenarna skärs av (Crawford, Martin. 1995). Vissa rekommenderar
att ha stammen ännu högre, mellan 0,5 och 1 meter hög (Holmboe Westergaard, Lars,
Lindhard Pedersen, Hanne. 2005).
Martin Crawford beskriver tre olika beskärningstekniker. Troligtvis ger den traditionella
beskärningen de största skördarna men den är också mest arbetsintensiv.
Traditionell beskärning – sommar och vinterbeskärning
Busken formas till en öppen skål där mellan tre och sex utåtgående grenar bildar stommen
(Åkerström-Bokelund, Anette. 1999). Vinterbeskärningen sker på vintern när vädret är torrt
och när hanblommorna börjar släppa sin pollen. Vid beskärningen kommer grenarna att
skakas om och hjälpa pollineringen.
– Starka sidoskott som har producerats den föregående sommaren och som har blivit
brutna (se nedan) klipps ned så att det blir 3-4 knoppar kvar. Dessa sidoskott bär de
flesta hanblommorna och en del honblommor i början av skottet.
– Korta svaga små skott kan lämnas kvar, eller bara toppas, det är här de flesta
honblommorna kommer.
– Håll ned busken till den önskade höjden genom att klippa av skotten vid ett svagt
sidoskott.
– Grenar och skott som växer mot buskens mitt tas bort.
– Alla rotskott tas bort.
– Efter några år kan sidogrenarna bli mycket kraftiga. Då kan en tredjedel av dessa
klippas ned till 3-5 cm från huvudgrenen. Nya skott kommer att skjuta därifrån.
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Sommarbeskärningen går ut på att bryta av de starka, långa (över 25 cm) sidoskotten från
årets tillväxt. Skotten bryts av till halva längden. Detta minskar den vegetativa tillväxten
och gör så att nötterna mognar bättre och ökar bildandet av honblommor.

Foto: Britta Nylinder

Hassel skjuter nya skott från roten som måste tas bort för att
behålla stamformen.

Årlig beskärning
Beskärningen sker på vintern-vårvintern.
– Alla döda och skadade grenar tas bort.
– Skott som växer mot mitten tas bort.
– Rotskott tas bort.
– Starka skott som växer från huvudgrenarna tas bort.
– Huvudgrenarna tunnas ut. De sidoskott som är kvar kortas ned vid en utåtgående
knopp eller ett ungt svagt skott.
– Busken hålls ned till önskad höjd.
– Gamla grenar ersätts successivt av nya.
Beskärning var tredje till vart femte år
Trädet ska ha 4-5 huvudgrenar som beskärs var tredje till vart femte år. Vid beskärningen
klipps 50-75% av den terminala tillväxten på dessa grenar bort. Nästa år minskar skörden
kraftigt men återhämtar sig sen. Genom att bara beskära en tredjedel eller femtedel av
buskarna varje år blir skörden för odlingen alltid densamma. Rotskott tas bort på alla
buskar varje år.
Exempel från Svend Thordsens hasselnötsodling i Danmark
Beskärningen äger rum på vintern i februari-mars. Buskarna i odlingen är en eller
tvåstammiga. En del av odlingen har beskurits så att två huvudgrenar går ut åt sidorna i
raden för att underlätta traktorkörningen mellan raderna. Den årliga beskärningen syftar till
att ta bort uppåtgående skott utan blomknoppar och ta bort 3-4 åriga grenar som börjar att
bli för höga. Buskarna av pollinatorsorten 'Cosford' lämnas och får växa höga så att
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pollenet kan spridas över större ytor. Beskärningen av tre hektar beräknas ta en månads
arbete för en person. Rotskotten tas bort med röjsåg. Det arbetet beräknas ta runt 4
timmar/ha/år (Thordsen, Svend).

Foto: Britta Nylinder

I Svend Thordsens odling får buskarna av sorten 'Cosford'
växa högre än 'Lambert Filbert' för att underlätta pollineringen.

Använda beskärningsresterna
Så länge hasselbuskarna som beskurits varit friska, kan grenarna från beskärningen flisas
ned och användas som marktäckning under buskarna. Då försvinner det inte några
näringsämnen. Hasselveden har en densitet på 650 kg/m3 (vid 15 % fuktighet).

Ogräskontroll
Förr bearbetades alla hasselnötsodlingar mekaniskt för att få bort ogräs. Idag är det
vanligare att marken mellan raderna klipps med en så kallad ”flail mower” som är som en
gräsklippare som kan klippa ned gräset till någon cm. I konventionella odlingar används
kemiska medel för att hålla marken invid hasselbuskarna helt ogräsfri (Extension Circular
1219. 1985). Svend Thordsen på Sydfyn har gräs under sina hasselbuskar som klipps
ungefär 5 gånger/år (Thordsen, Svend). Ett alternativ till gräsklippning är att ha djur, t ex ,
får som betar marken. Att låta djur beta tidigt på hösten kan dessutom få bort döda blad,
grenar och nötter som kan bära på sjukdomar. För att inte buskarna ska skadas bör de
vara ganska stora och djuren måste ha tillräckligt med mat att beta (Gordon, J. 2011).
Troligtvis är det viktigast att ha det någorlunda ogräsfritt de första åren efter planteringen.
Etablerade träd skulle säkert producera bättre om det var ogräsfritt under träden, men
både Svend Thordsen och Lars Westergaard har gräs under sina hasslar och menar att
det inte är så stort problem när väl träden har vuxit till sig.
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Foto: Britta Nylinder

Foto: Britta Nylinder

På Westergaards plantskola sköter gässen
Svend Thordsen klipper gräset mellan och i
raderna. Armen till höger fälls in när den möter ett gräsklippningen på en del av odlingarna.
träd.

Marktäckning
Det är eftersträvansvärt att försöka hålla ett område på 1,2 m i diameter ogräsfritt under
hasselbuskarna (Crawford, Martin. 1995). Hassel växer bäst i jord som är täckt av något
organiskt material som stallgödsel, torv, halm, hö eller kompost (Maurer, K.J, 1968). Det
kan även fungera att täcka med träflis. Om träflis används kan det vara bra att tillföra
något kväverikt för att undvika kvävebrist i jorden eftersom träfliset behöver kväve för att
brytas ned. Många menar att det är bra att täcka marken under nyplanterad hassel med
sågspån (Extension Circular 1219. 1985). Detta hindrar ogräs samt hjälper till att hålla
marken fuktig och bidrar till ett bättre markliv (Gordon, J. 2011).
När man använder sig av marktäckning är det bra att täcka på våren, då marken
fortfarande är fuktig. Om marktäckning används kan det innebära att sorkar och möss
bygger bo i marktäckningen. Sorkarna kan gnaga på rötterna och mössen gillar nötterna.
Marktäckningen kan också göra att nötvivelns larv får lättare att övervintra (ÅkerströmBokelund, Anette. 1999). Ett alternativ skulle kunna vara att täcka marken på våren med
något som bryts ned relativt snabbt för att sedan ha bar mark under vintern för att hindra
sorkar och nötviveln.
Marktäckning med växter
I södra Ontario, Kanada, har det gjorts försök som visar att insådd av marktäckningsväxter
som vitklöver, Trifolium repens, och engelsk rajgräs, Lolium perenne, är en fördel för träd
som etablerar sig. Marktäckningsväxterna hindrar annat ”ogräs” att konkurrera med träden
och minskar behovet av ogräsbekämpning. Vitklöver ökar dessutom innehållet av kväve i
jorden och engelskt rajgräs ökar halten av organiskt material. Båda dessa växter är
perenna och dessutom självsående. De förser även vilda djur och fåglar med mat. Det går
att så in marktäckningen antingen samma år som träden planteras eller året innan. Bäst
görs detta på våren med markbearbetning på samma sätt som om säd skulle sås. För att
motverka att sorkar och möss bygger bon i marktäckningen är det fördelaktigt att klippa
ned det i september (Extension Notes. 1994). Detta är även bra för hasselskörden då det
blir lättare att plocka de nötter som fallit ned från träden.
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Ett annat sätt att göra det mindre gynnsamt för sorkar och möss är att välja ett lågväxande
marktäcke i odlingen som skyddar djuren sämre mot predatorer. Detta kan bestå av till
exempel vitklöver, Trifolium repens, och rödsvingel, Festuca rubra ssp rubra. (Extension
Notes. 1999) Troligtvis behöver detta marktäcke inte klippas. Ett förslag från Olssons fröer
är att så in en blandning av 2-3 kg vitklöver, 10 kg rödsvingel och 1 kg subklöver, Leura,
per hektar. Subklövern är ettårig och har ett krypande växtsätt och kan täcka marken i
början innan rödsvingeln och vitklövern har etablerat sig. (Olssons fröer)

Gödsel och näringsbehov
De flesta författare rekommenderar att göra en enkel jordanalys för att se om jorden
saknar någon viktig mineral eller näringsämne. Hassel verkar vara speciellt känslig för
framförallt borbrist vilket gör att det blir fler tomma nötter. Hassel reagerar också positivt
med skördeökning vid tillförsel av bor även då det inte finns någon brist. Brist på bor finns
oftast på mullrika och lätta jordar med ett högt pH. Oregon State University har gjort försök
som visar att hasselskörden påverkas främst av tillgången på kväve, kalium, magnesium
och bor. Korta skott och små bleka blad kan indikera kvävebrist. Kaliumbrist kan visa sig
genom små blad, som vid stor brist dör i kanterna och ovanligt korta svepeblad (Extension
Circular 1219. 1985).
Skapa näringen på plats i odlingen
Det mest hållbara på sikt skulle vara att se till att det som förs bort från odlingen kommer
tillbaka. Alltså även att det vi människor äter från odlingen kommer tillbaka i form av urin
och kompost av fekalier. Eftersom det på många ställen är svårt att genomföra finns det
många fördelar, inte minst ekonomiska och arbetsmässiga om så mycket som möjligt av
näringsbehovet skulle kunna produceras på plats i odlingen. Det är få jordar som har brist
på näringsämnen, problemet är att näringsämnena kan vara bundna i jorden och inte
tillgängliga för växter att ta upp. Framförallt kväve och kalium försvinner från odlingen via
skörden men även fosfor och kalcium är viktiga näringsämnen (Crawford, Martin, 1995:2).
Att försöka producera den näring som behövs på plats, i odlingen, är något som inte görs i
så stor utsträckning, i alla fall inte i någon större skala i odlingar med vedartade växter.
Därför finns det inte så mycket kunskap eller exempel på sådana odlingssystem som
fungerat under längre tid. Däremot är det vanligare inom jordbruket att ha ettåriga
samodlingar med t ex ärtväxter och säd eller fleråriga vallar med olika typer av
klöverväxter. Hur de olika näringsämnena kan göras tillgängliga med hjälp av växter är ett
mycket intressant område om man vill skapa en lättskött, ekologisk och välmående odling.
Nedan beskrivs hur detta kan göras med den mesta informationen hämtad från en artikel
skriven av Martin Crawford.
För att skapa ett odlingssystem som producerar sin egen näring kan man använda sig av
dynamiska ackumulerare (växter som är bra på att ta upp vissa näringsämnen) och
kvävefixerande växter. Det är fördel att skapa en odling som är gynnsam för mykorrhiza
som ökar växternas upptagningsförmåga av näringsämnen. Mykorrhiza trivs inte där
jorden bearbetas, där marken lämnas bar eller om det finns för mycket kväve. Det är
också viktigt att låta alla skörderester komma tillbaka till odlingen för att förlora minimalt
med näring (Crawford, Martin, 1995:2).
Nedan beskrivs mer ingående om hur de olika näringsämnena kan göras tillgängliga i
odlingen.
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Kväve
Hassel reagerar bra på kvävegödsling (Maurer, K.J, 1968). Martin Crawford räknar att
hassel behöver runt 6 g kväve per m2 kronyta. Eller 60 kg/ha.
I jordbruket är det vanligt att kvävefixerande växter, som olika ärtväxter, används för att
berika jorden med kväve. En vallblandning med vitklöver skulle kunna fixera 100 kg
kväve/ha/år. Att använda sig av träd och buskar som fixerar kväve är ovanligare men det
beror nog mest på tradition och brist på kunskap. Mätningar av odlingar med al, havtorn
eller silverbuske har visat att jorden berikas med 150 kg extra kväve/ha/år. Mer kväve
fixeras då växten får full sol. Kvävefixerande växter binder mest kväve då pH ligger mellan
6,0 och 7,5. Generellt skulle man kunna räkna med att kvävefixerare i full sol kan fixera
100 kg kväve/ha och kvävefixerare i halvskugga ungefär hälften. En fördel med att ha
kvävefixerande träd är att de inte kommer att skuggas lika mycket av andra träd som
kvävefixerare i markskiktet. Mängden fixerat kväve kan jämföras med stallgödsel som
innehåller runt 6 kg kväve/ton och halm som innehåller runt 5 kg/ton (men kräver runt 6 kg
kväve för att kunna brytas ned på grund av det höga innehållet av kol, på sikt kommer
dock allt kväve bli tillgängligt för växterna).
En fördel med kvävefixerande växter är att de slutar
att fixera kväve från luften då det finns tillräckligt i
marken. Detta minskar risken att för mycket kväve
tillförs systemet och kan läcka ut till vattendrag.
Exempel på kvävefixerande växter är klibbal, Alnus
glutinosa, sibirisk ärtbuske, Caragana arborescens,
koreansk silverbuske, Elaeagnus umbellata, och
havtorn, Hippophae rhamnoides. Dessa plantor ökar
även halten av organiskt material i jorden. Det har
gjorts försök som visar att kvävefixerande växter
dessutom kan öka tillgängligheten av kalcium,
magnesium och fosfor. Det har även visat sig att
dessa växter, framförallt al kan minska
svampsjukdomar (Crawford, Martin, 1995:2).

Bild: Carl Axel Magnus Lindman (Wikipedia)

Klibbal, Alnus glutinosa

Om var tredje träd i en odling med hassel var ett
kvävefixerande träd eller buske med samma storlek
som hasseln så skulle 5/6-delar av hassels
kvävebehov kunna täckas av det extra kväve som
fixeras. Om dessutom vitklöver integreras i markskiktet
skulle, teoretiskt sett odlingen inte behöva någon
tillförd kväve.

Kalium
Kalium är ett näringsämne som försvinner rikligt från odlingarna via skörden. Kalium
behövs för fruktsättning och för att skapa motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar
(Crawford, Martin, 1995:2). Kalium finns bundet i olika jordmineraler och mängden varierar
beroende på typ av mineral. I Sverige innehåller lerjordar generellt mycket kalium, medan
mulljordar har ett lågt kaliuminnehåll. Oftast finns det mer än tillräckligt med kalium i jorden
men bundet i en form som växterna inte kan ta upp. Kalium frigörs kontinuerligt mer eller
mindre långsamt genom vittring. Vittringstakten är högre i jordar med hög biologisk
aktivitet, utvecklade rotsystem och där det finns mykorrhiza. Halten kalium i matjorden kan
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dessutom ökas genom att odla djuprotade växter som är speciellt bra på att ta upp kalium
(Heimer, Anders. 2004).
Det går även att tillföra kalium till jorden. Inom ekologiskt jordbruk är stallgödsel och urin
de viktigaste kaliumkällorna. Det är mycket viktigt att gödslet sprids vid rätt tidpunkt för att
urlakningen ska bli minimal. Det finns även olika mineraliska jordförbättringsmedel, till
exempel biotit, som innehåller kalium. Dessa ämnen ger en mindre snabb och effektiv
verkan och fungerar bättre om den får verka i flera år (Heimer, Anders. 2004). Martin
Crawford menar dock att dessa sätt att tillföra kalium på inte är särskilt effektiva.
Hassel beräknas förlora runt 7g kalium/m2 kronyta
genom skörden. Martin Crawford menar att det enda
sättet som på ett ekologiskt och inte alltför dyrt sätt kan
öka halten av kalium i jorden är att använda sig av
växter som ackumulerar kalium. Här är uppländsk
vallört, Symphytum x uplandicum, en mycket bra källa
som borde kunna ackumulera 40-85 g kalium per planta
och år, om plantan beskärs några gånger per år. Det
finns även träd och buskar som ackumulerar kalium, t
ex lönn, robinia, valnöt, salix (Crawford, Martin, 1995:2).
Om vallört används är det en fördel att använda sig av
en klon som inte förökar sig med frön som 'Bocking 14'.
En hasselbuske med en diameter på 5 meter skulle ha
Foto: Finchj (Wikipedia)
ett kaliumbehov på 140 g per år. Tre till fyra
Uppländsk vallört 'Bocking 14'
vallörtsplantor under varje hassel skulle kunna sörja för
det behovet. När det gäller vallört och fruktträd menar många att växterna konkurrerar
marginellt med varandra eftersom vallörten har rötter som går djupt ned i marken medan
fruktträdens rötter är ytligare. Det borde kunna vara ett likande förhållande med hassel.
Dessutom, om alternativet är att ha gräs under buskarna, är vallörten troligtvis mycket
bättre på att släppa genom vatten till rötterna. När vallörten skärs ned och läggs under
hasselbuskarna kommer troligen även grästillväxten att hämmas något.
Fosfor
Fosfor är ett ämne som behövs för blom- och fruktbildningen samt för invintringen.
Fosforhalterna i jorden är normalt ganska stabila och normalt sett pågår det
vittringsprocesser som gör att det finns tillräckligt med tillgängligt fosfor för växterna.
Tillgängligheten på fosfor ökas väsentligt då det finns mykorrhiza i jorden. Jordens pHvärde påverkar också, vid pH under 5,0 blir fosfor i jorden svår för växterna att ta upp. Om
det visar dig att det finns en brist av fosfor i jorden kan det vara nödvändigt att tillföra fosfor
utifrån. Det finns en rad olika källor till fosfor som benmjöl, fiskmjöl, vedaska, stallgödsel
och urin. Dessutom finns det även en rad olika växter som ackumulerar fosfor och som
kan minska behovet av tillförd fosfor. Uppländsk vallört är även här ett exempel, liksom
klöver , Trifolium spp., maskros, Taraxacum officinale, syror, Rumex spp, lind, Tilia spp.
och Salix spp. (Crawford, Martin, 1995:2). Om vallört används som kaliumackumulerade
växt räcker troligtvis den mängden vallört för att sörja för fosforbehovet också.

Skadedjur och sjukdomar
Relativt sett är hassel en frisk växt som inte drabbas av så mycket sjukdomar och
skadedjur (Crawford, Martin. 1995). Det finns dock några skadegörare som det är bra att
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se upp med.

Nötvivel - Curculio nucum
Nötviveln är den insekt som oftast är skyldig till att hasselnötterna är tomma. Under
sommaren kryper den vuxna skalbaggen upp i hasseln och borrar hål i de omogna
nötterna. Där lägger den ett ägg och täpper sedan till hålet så att det växer igen. Larven
kläcks efter runt 10 dagar och lever första tiden av livet inuti skalet på hasselnöten och
äter av nötkärnan. Efter 4-5 veckor borrar sig larven ut ur nöten och lämnar efter sig en
tom nöt med ett runt, 1-2 mm brett, hål i. Larven övervintrar sedan i jorden under
hasselbusken tills den sent i mars bildar en puppa och sedan utvecklas till en vuxen
skalbagge. Som färdig insekt lever nötviveln inte av hassel utan suger nektar och pollen
från bland annat hagtornsblommor, där den även parar sig i april-maj (Jansson, Thorsten.
2004).
För att minska angreppet av nötviveln är det bra att
regelbundet samla ihop de nötter som faller ned för
tidigt under sommaren, innan de är mogna. Det kan
också hjälpa att bearbeta jorden under buskarna i
september för att förstöra för larverna som ska
övervintra (Crawford, Martin. 1995). Olika hasselsorter
är också olika mottagliga för nötviveln. Nötter med
tjockt skal som 'Jättenöt från Halle' eller turkisk hassel
och olika hybrider är ofta mindre mottagliga. En
funktion för svepet kan vara att skydda nötterna från
angrepp av nötviveln. Vid mindre odlingar kan det vara
en fördel att ha höns som äter upp larverna när de
kryper ur nötterna (Westergaard, Lars).

Gul monilia – Monilia fructigena
Gul monilia är den vanligaste svampsjukdomen på
hassel. Vid angrepp färgas svepet brunt och nötterna
blir tomma eller har bara en skrumpen kärna. Angripna
Foto: Lukas Jonaitis, Vilnius, Lithuania (Wikipedia)
nötter faller av. Sjukdomen kan också visa sig genom
Nötvivel
mörka prickar på skalet. I konventionella odlingar
besprutar man mot sjukdomen i förebyggande syfte. Risken för angrepp minskar om
buskarna är luftiga (Åkerström-Bokelund, Anette. 1999). Hasselodlaren Svend Thordsen i
Danmark har börjat använda ''Biosaherb'' mot svampsjukdomar, Det är ett medel med
mjölksyrebakterier, probiotika, och olika örter som är godkänt för ekologisk odling. Det är
svårt att säga hur väl det har fungerat eftersom de inte har använt medlet under år med
speciellt mycket svamp (Thordsen, Svend).

Vissnesjuka, Anisogramma anomala
Vissnesjuka, på engelska Eastern Filbert Blight, är en förödande svampsjukdom som finns
i Nordamerika. Den europeiska hasseln Corylus avellana är speciellt mottaglig och där
sjukdomen finns tar den död på plantorna efter några år. Det mesta av odlingarna med
europeisk hassel i Nordamerika har slagits ut av sjukdomen. Amerikansk hassel, Corylus
americana är den naturliga värden för sjukdomen och brukar klara sjukdomen mycket
bättre än europeisk hassel. I Nordamerika har det tagits fram flera resistenta sorter (Farris,
Cecil W. 2000, Crawford, Martin. 1995). Sjukdomen finns än så länge inte i Europa och
eftersom det skulle få förödande konsekvenser om den kom hit är importreglerna för
hasselplantor från Nordamerika mycket hårda.
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Hasselgallkvalster, Phytoptus avellaneae
Den här insekten orsakar uppsvullna knoppar som vissnar och ramlar av. Livsmönstret
liknar vinbärsgallkvalstret. Angripna knoppar eller hårt angripna grenar kan tas bort för att
minska angreppet och spridningen. Det finns sorter av hassel som har god resistens mot
hasselgallkvalstret till exempel 'Lambert Filbert' (Holmboe Westergaard, Lars, Lindhard
Pedersen, Hanne. 2005, Farris, Cecil W. 2000, Crawford, Martin. 1995) .

Hasselbakterios, Xanthomonas arboricola
Angreppen varierar från år till år men blir värst varma och fuktiga somrar. Sjukdomen
orsakar svartbruna fläckar på svepet och nötter. Bladen får bruna fläckar och småskott
knäcks lätt av. Det är svårt att förebygga eller bekämpa sjukdomen (Holmboe
Westergaard, Lars, Lindhard Pedersen, Hanne. 2005).

Övriga skadegörare
I Mandelmanns trädgård på Österlen är sork ett stort problem i odlingarna generellt men
också i hasselodlingen som planterades för några år sedan. De gnager sönder både rötter
och stammar på buskarna (Mandelmann, Gustav). I skogsträdgården på Holma var det ett
år, ett sorkår, extremt mycket vattensork. De gnagde sönder rötterna på flera av träden,
framförallt äppelträden. Däremot verkade det inte som att hasselbuskarna hade blivit
utsatta för några större vattensorkangrepp (Wandt, Esbjörn).
Hasselnötter är attraktiva för flera smågnagare
och fåglar. Om man ser till att inte vänta med att
skörda nötterna kommer förhoppningsvis
skördebortfallet på grund av dessa typer av djur
att vara marginellt. Det kan hjälpa att sätta upp
rovfågelholkar.

Foto: Britta Nylinder

Hasselbuske som är utsatt för sorkangrepp
i Mandelmanns trädgård.

En lite ovanligare skadegörare är hackspett som
ger små, ca 2 mm långa märken i nötskalet.
Hackspetten brukar kila fast nöten i en skåra eller
spricka i ett träd. Om man har otur är det
hasselträdet som väljs till den så kallade
hackspettssmedjan och kan orsaka ordentliga
skador på trädet (Bang, P o. Dahlström, P, 1973).
Foto: Britta Nylinder

Hasselnötsträd som fungerar som
hackspettssmedja. Se de inkilade
nötterna längst ned och ovan till
höger.
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Skörd
Hasselnötterna är mogna när höljet
börjar bli gult. Ofta brukar nötterna
falla från buskarna under en period
av 4-6 veckor (Crawford, Martin.
1995:1). Nötter för färskkonsumtion
kan skördas direkt från buskarna
för hand. När nötterna börjar att
falla går det även att skaka
buskarna och plocka upp nötterna
från marken. Om detta görs för
hand är det en fördel att nötterna är
kvar i svepet eftersom det gör att
det går snabbare att skörda.
'Lambert Filbert' är en sort som går
relativt snabbt att skörda eftersom
klasarna har många nötter och
Foto: Britta Nylinder
nötterna sitter relativt bra i sitt
Handskördade 'Lambet Filbert'-nötter hos Svend
långa svepe.
Thordsen.
De flesta stora odlingar idag
låter nötterna falla ned på
marken innan de plockas upp av
olika maskiner. Innan nötterna
faller är det bra att klippa gräset
eller det som växer på marken
för att underlätta skörden. Det
finns olika maskiner i olika
storlekar som fungerar på lite
olika sätt. Ett företag i Tyskland
säljer ganska små maskiner som
man skjuter framför sig
(www.feucht-obsttechnik.de).
Bild: Feucht-Obsttechnich

Skördemaskin för hassel

Bild: Feucht-Obsttechnich
Bild: Feucht-Obsttechnich

Det finns också
olika maskiner
som suger upp
nötterna.

Liten skördemaskin som kan
skörda hasselnötter.
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Ett annat alternativ som är mindre vanligt
är att använda sig av samma utrustning
som används för att skörda körsbär. Det
består av en stor maskin som tar tag i
trädets stam, skakar och fångar upp
nötterna. På så sätt tar det bara några
minuter per träd att skörda. Lars
Westergaard i Danmark provade att skörda
med en sådan maskin med gott resultat
(Westergaard, Lars). Troligtvis är
körsbärsskördare anpassade för lite högre
stammar, minst 60 cm höga (www.feuchtobsttechnik.de 2012).

På hasselbuskar som är enstammiga går det bra att skaka ned nötterna för hand, så länge
stammen inte har blivit för tjock. Då kan det vara bra att lägga ut stora dukar under trädet
så att nötterna lätt kan samlas ihop (Gordon, J. 2011). Det finns även små enkla
handverktyg till exempel ”Nut wizard” (även kallad ”Roll blitz” hos feucht-obst technik) som
kan göra skörden av nötter från marken snabbare.
Detta verktyg kräver dock att gräset på marken är
relativt välklippt och att nötterna faller fria från höljet.
Martin Crawford uppskattar att skörden av nötter går
4 gånger snabbare med hjälp av detta verktyg,
jämfört med att plocka för hand.
Skörden av hassel kan variera mycket från år till år,
men det verkar vara vanligt att få mellan 0,5 och 2
ton per hektar
Foto: Britta Nylinder

"Nut Wizard"

Hantering av skörd

Nötter som precis har skördats kan ha en liten pepprig smak, detta försvinner om man
låter nötterna ligga några dagar (Gordon, J. 2011).

Färskkonsumtion
Hur skörden hanteras beror på hur och när de ska ätas eller säljas. Vissa sorter som
'Lambert Filbert' har mycket vackra svepeblad och i Danmark säljs dessa nötter som de är
i svepet. De kan förvaras några dagar i kyl innan svepebladen börjar bli fula och det blir
svårare att sälja dem.

Lagring – kallt och fuktigt
De flesta av de storfruktiga sorterna som odlas i Nordeuropa har kärnor som skrumpnar
ihop vid torkning. Dessa nötter kan förvaras ungefär fram till jul utomhus i fuktig sand. När
de äts sedan smakar de fortfarande färska (Thordsen, Svend). Om nötterna ska förvaras
på detta sätt måste svepet tas bort som annars möglar. Vissa sorter får nötter som lätt
faller ur svepet medan andra sorter kräver att detta görs för hand eller med någon typ av
maskin.

Lagring - torkning
Tomma nötter kan sorteras ut genom att lägga nötterna i vatten, de som flyter är tomma.
Nötterna torkas genom att placera dem i tunna lager på brickor eller nät i ett torrt och luftigt
rum. Det är bra att röra om i dem då och då. Det tar 4-6 veckor att torka dem på detta sätt.
Kommersiellt torkas nötterna genom att blåsa dem med 35-40-gradig luft tills det är 8-10 %
fuktighet. Torkade nötter kan förvaras torrt och svalt i upp till två år (Crawford, Martin.
1995:1). 'Nottingham Prolific' är en härdig sort som inte skrumpnar vid torkning.

Knäckning
Det finns en massa olika redskap och verktyg för att knäcka hasselnötter. Det finns
småskaliga handdrivna maskiner som knäcker 4-5 kg nötter i timmen och många större
maskiner med högre kapacitet.
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Förädlade produkter
Hasselnötsolja
Ur de fettrika hasselnötterna går det att pressa olja. Äkta hasselnötsolja är en exklusiv
produkt som är svår att få tag på. Det mesta av den hasselnötsolja som säljs är idag
smaksatt på syntetisk väg. Den äkta hasselnötsoljan är smakrik och mycket god att ringla
på salladen eller annan mat. Den förstörs vid upphettning. Det går åt runt 5 kg
hasselnötter till 1 liter olja. Hasselnötsolja har ett literpris på 250 kr (2010) (Falbygdens
Mat&Kultur, 2010).
Hasselnötssmör
En annan förädlad produkt är hasselnötssmör som kan göras genom att rosta
hasselnötskärnor lätt och mala dem. Detta kan användas som smörgåspålägg eller i
bakverk och efterrätter. Priset på en burk ekologiskt (Kung Markatta) hasselnötssmör på
180 g ligger på runt 50 kr.

Hasselnötternas näringsinnehåll
Hasselnötens näringsinnehåll per 100 g
620-634
kcal
16,4-20,0 g protein
54,3-58,5 g fett
21,4-22,9 g kolhydrater (totalt)
3,3-5,9 g
fibrer
201 mg
Kalcium
462 mg
Fosfor
4,5 mg
Järn
1044 mg
Kalium
(10,80 μg betakaroten-motsvarighet, 0,17 mg Thiamin, 0,44 mg Riboflavin, 5,40 mg
Niacin, 2,2 mg C-vitamin)
(Uppgifter från Duke, James A. 1989).

Andra produkter från en hasselodling
Beroende på hur odlingssystemet utformas finns det möjligheter att producera annat
utöver hassel.

Klibbal
Om klibbal används som kvävefixerande träd finns det olika sätt att få avkastning från den.
Alarna i en hasselodling kan troligtvis inte få växa till full storlek för att de då skuggar
hasslarna för mycket, därför gäller det att hitta avkastning för lite klenare virke. En
intressant produkt är att flisa ned trät och göra rökflis för rökerier, vilket ofta görs av just al.
Alved kan också användas som substrat för svampodling. Annars kan klibbalen klippas
ned med jämna mellanrum för att producera biomassa eller flis för marktäckning. Alen
skjuter liksom hassel nya skott från stambasen. Om klibbalen används till ved är
energiinnehållet per fast kubikmeter 2350 kwh, detta kan jämföras med björk som har
2800 kwh och tall som har 2150 kwh (www.vedhandel.se). Alen växer mycket snabbt i
början vilket gör att den kan vara lämplig för energiskogsodling trots dess låga
bränslevärde (”Projekt Al, Asp och Björk – Ökat utnyttjande och marknad. 2000). Om man
låter alarna växa sig lite större, som i en läplantering, så finns det en marknad för klibbal
som möbelvirke. Det är då viktigt att stamkvista träden för att få ett fint kvistfritt virke. På
så sätt går det att få avsättning från hela träden. Något intressant är att stambiten närmast
roten inte sällan är vackert masurerad och var förr eftertraktad av möbelsnickare för
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fanértillverkning. Förhoppningsvis går det att hitta avkastning för masurerad al även idag
(Nylinder, Mats).

Havtorn och koreansk silverbuske
Detta är två buskar som fixerar kväve och producerar bär. För havtorn finns det en
marknad i Sverige. I Nederländerna har försök gjort att odla hassel tillsammans med
havtorn och valnöt. Hassel och havtorn är tänkt att kunna ge avkastning innan valnötterna
gör det (Crawford, Martin. 2006). Den koreanska silverbusken är det få som känner till
men med lite information och marknadsföring borde det inte vara svårt att skapa en
marknad för den. Bären är dessutom mer lättskördade och lätthanterliga än havtornen.

Tryffel
Tryffel är en mykorrhizabildande (bildar ectomykorrhiza) svamp som sätter fruktkroppar
under marken. Den naturliga utbredningen av tryffel motsvarar ungefär de länder där tryffel
produceras idag, Frankrike, Spanien och Italien. Tryffel är en eftertraktad ingrediens i den
finare matlagningen. Sen 1600-talet har tryffeln enbart kommit från naturliga bestånd men
på 1970-talet började man att ympa in tryffel på plantor innan de planterades ut. Det är
vanligast att ympa in tryffel på olika arter av ek och på hassel, Corylus avellana.
Tryffel har svårt att klara av konkurrens från andra svampar som bildar ectomykorrhiza
därför är det ofta svårt att etablera tryffel på marker där det tidigare har vuxit träd som är
värd för dessa svampar. Exempel på sådana träd är, lönn, al, björk, bok, ek och lind.
Tryffel etablerar sig bäst på marker där det tidigare bedrivits jordbruk. Tryffel trivs bäst på
väldränerade och luftiga marker som är något basiska med pH mellan 7,5 och 8,5. Ofta
växer tryffel i sluttningar.
Tryffel får kolhydrater från sitt värdträd. Det är vanligt att tryffel orsakar sjukdom och tar
död på markvegetationen ovanför. Det är under dessa kala plättar de flesta fruktkropparna
finns. 10-15 år efter etableringen av en odling börjar de första fruktkropparna att komma.
Det är ganska svårt och osäkert att odla tryffel, efter 15 år producerar vissa odlingar över
20 kg tryffel per hektar medan andra inte producerar något alls. Intensiva odlingar som
bevattnas kan komma upp till en produktion på upp till 60 kg per hektar. Priset odlaren får
för tryffel varierar kraftigt från år till år, de senaste åren har de legat på mellan 400 och 600
euro per kg (Crawford, Martin. 2009).
Det finns många olika tryffelarter till exempel Tuber melanosporum som på svenska heter
Périgordtryffel och dess nära släkting Tuber aestivum som också kallas Bourgognetryffel
eller sommartryffel. 1977 hittades för första gången Bourgognetryffel i Sverige. På Gotland
växer tryffel på olika ställen och 1999 startades där de första odlingarna av
Bourgognetryffel (Gotlands tryffelförening).
Nötproduktion och tryffelodling?
Christina Wedén som forskat på tryffel säger att det går bra att kombinera
hasselnötsodling och tryffelodling. Hassel och tryffel lever i symbios och utarmar inte
varandra. Om tryffel odlas är det viktigt att sköta odlingen intensivt, hålla det ogräsfritt och
bearbeta marken. Ett problem kan vara vid nötskörden som sker då tryfflarna kan ligga
ganska ytligt under marken vilket gör att de kan förstöras av tunga maskiner eller fötter.
Eftersom tryffel är ganska kompakt själv behöver dock problemet inte bli så stort. Det
nordligaste stället där bourgognetryffel växer är på Gotland. En tryffelodling bör därför
ligga i växtzon 1. Dessutom vill en tryffelodling gärna ha en jord med pH mellan 7,8 och
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8,2, för att inte konkurreras ut av andra svampar. Det optimala pH-värdet för hassel är 6,0,
vilket är en bra bit under det optimala för tryffel. På Gotland som generellt har ett högt pH i
jorden växer det mycket hassel som ger nötter, det verkar dock som att buskarna växer
snabbare där pH är något lägre (Wedén, Christina).

Förädling
Ända tills ganska nyligen har världsproduktionen av hassel nästan enbart bestått av sorter
som uppkommit genom selektion av lokala hasselbestånd. Verkligt förädlingsarbete
började först på 60-talet i USA och Italien. Det är dock fortfarande de traditionella sorterna
som används vid etablering av hasselodlingar utanför USA idag. I USA har det länge
pågått hasselförädling och forskning vid Oregon State University och nya sorter kommer
hela tiden. Målet för förädlingen är bland annat att få fram nötter som är runda, har hög
kärnandel och kärnor fria från fibrer, mognar tidigt, faller fria från trädet och är resistenta
mot sjukdomar, framförallt vissnesjukan. I Nederländerna genomförs förädlingsarbete och
på 1970-80-talen kom sorterna EMOA 1, EMOA 2 och EMOA 3 som ska passa ekologisk
odling i Nederländerna (Crawford, Martin. 2006).
På 1940- och 50-talet genomfördes förädling av hassel på SLUs försöksstation Balsgård i
Skåne. Man försökte få fram köldhärdiga hanblommor och buskar som gav stora, välfyllda
och släta nötter. Det gjordes korsningar mellan svenska vilda plantor som klarat de kalla
krigsvintrarna väl och traditionella odlade sorter. Frysförsök visade att vild svensk hassel
klarade 5-10°C lägre temperatur än de odlade sorterna. De härdigaste namnsorterna 'Tidig
Lång Zellernöt', 'Alnarps Cob' och 'Cosford' korsades med härdiga vilda individer. Ett
hundratal lovande plantor planterades ut innan försöken lades ned i början på 1960-talet
(Nybom, Hilde. 2006). Nu pågår inget förädlingsarbete av hassel i Sverige.

Foto: Britta Nylinder

Den enorma hasselhäcken är ett minne från förädlingsarbetet
med hassel på Balsgård. Bild från 2012.

Ett intressant förädlingsarbete för oss i Sverige är det som Lars Westergaard i Danmark
gör. Förädlingsarbetet går främst ut på att korsa C. avellana och C. colurna eller hybrider
av dessa.
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Sorter som är intressanta för odling i Sydsverige
Namnsorter av hassel ger runt 10 gånger större skörd än vild hassel (Westergaard, Lars.
1996), därför väljs med fördel dessa till en odling som ska producera nötter. Den viktigaste
egenskapen för hasselsorter som ska odlas i Sverige är att de klarar av det kalla klimatet.
Ofta är sorter med sen utveckling härdigare och väljs med fördel i områden med risk för
frost (Åkerström-Bokelund, Anette. 1999).
I odlingsförsök som gjorts i Danmark på 1940-talet har 'Lambert Filbert' den största
avkastningen. Nästan lika stor avkastning har 'Lång Zeller' (troligen 'Lång Tidig Zeller').
'Webbs Prize', 'Cosford' och 'Jättenöt från Halle' utmärkte sig också i försöken, men
avkastningen var betydligt mindre än 'Lambert Filbert och 'Lång Zeller' (Dahl, C.G. 1951).
På Alnarp har avkastningsförsök också gjorts på 1940-talet. 'Tidig Lång Zeller' var den
som fick den högsta avkastningen. Sedan kom 'Cosford', 'Lambert Filbert' och 'Bergeri'
(Dahl, C.G. 1951).
'Tidig Lång Zellernöt'
('Lang Tidlig Zeller', 'Tidig Lång Zeller', 'Frühe Lange Zellernuss', 'Zellernöt')
Sorten kommer från Italien och är en buske med medelkraftig tillväxt som ger nötter i
storleken 23x17x15 mm med kärnor som inte helt fyller ut skalet. Nötterna lossnar lätt från
det korta svepet. Sorten är bördig och ger nötter med söt och fyllig smak. Mognar i början
av oktober. 'Tidig Lång Zellernöt' är känslig för svampsjukdomen gul monilia. 'Tidig Lång
Zellernöt' blommar tidigt på säsongen (Holmboe Westergaard, Lars, Lindhard Pedersen,
Hanne. 2005, Åkerström-Bokelund, Anette. 1999, De-gamle-Sorter.dk, Svensk
Kulturväxtdatabas).
'Lambert Filbert'
('Kentish Cob')
Sorten kommer från England runt 1830. Busken har ett medelkraftigt och upprätt växtsätt.
Nötterna kommer ofta runt 4-5 i varje klase och har svepen som är betydligt längre än
nötterna. Nötterna är avlånga, runt 27x17x16 mm stora och mognar i mitten av oktober.
Sorten är mycket produktiv. De stora vackra klasarna är relativt lätta att skörda från träden
då nötterna fortfarande är gröna. Den är mycket mottaglig för sjukdomen gul monilia men
har visat resistens mot hasselgallkvalster. Hanblommorna och honblommorna blommar
medeltidigt-sent. Ger regelbunden skörd. 'Cosford' och 'Waterloo' rekommenderas som
pollinatorsort. 'Lambert Filbert' är den mest odlingsvärda sorten för Danmark (Holmboe
Westergaard, Lars, Lindhard Pedersen, Hanne. 2005, Crawford, Martin 1995:1,
Åkerström-Bokelund, Anette. 1999, De-gamle-Sorter.dk, Svensk Kulturväxtdatabas, egna
upplevelser).
'Waterloo'
(Troligen identisk med sorten 'Gustavs Zeller')
Sorten liknar 'Tidig Lång Zellernöt', men har bättre kärnkvalitet och busken är friskare. I
danska försök har 'Waterloo' gett den högsta avkastningen (Holmboe Westergaard, Lars,
Lindhard Pedersen, Hanne. 2005).
'Atlas'
(Romersk nöt)
Har varit produktiv i danska försök. Blommar tidigt. Nötterna är runda med ett svepe som
är ungefär lika långt som nöten. Nötterna har ett tjockt skal och brukar inte angripas av
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nötviveln i så stor utsträckning (Holmboe Westergaard, Lars, Lindhard Pedersen, Hanne.
2005, Holmboe Westergaard, Lars. 2006) .
'Cosford'
Sorten kommer från England i början av 1800-talet och ska vara en av de mest härdiga.
Busken har ett upprätt, medelkraftigt till kraftigt växtsätt. Nötterna är mycket tunnskaliga
med kärnor i storleken 23x16x14 som har god smak. Svepet är lika långt eller kortare än
nöten. Karakteristiskt är att det bildas en ring kring spetsen på nöten. Det går ganska lätt
att skaka trädet och få nötterna att falla ur svepet ner på marken. Nötterna mognar i slutet
av september. Vid torkning skrumpnar nöten ihop. 'Cosford' sätter många hanhänger som
blommar medeltidigt. Honblommorna blommar medeltidigt-sent. Mottaglig för
hasselgallkvalster (Crawford, Martin 1995:1, Åkerström-Bokelund, Anette. 1999, Degamle-Sorter.dk, Vittrup Christensen, Jørgen m fl. 1984 ,egna upplevelser).
'Jättenöt från Halle'
('Halle'sche Riesennuss', 'Bollwiller' 'Halleske Jätte')
Ofta skrivs 'Jättenöt från Halle' och 'Bollwiller' som olika sorter. Sorten kommer från
Frankrike i mitten av 1800-talet. Den har ett medelkraftigt upprätt växtsätt och ger stora
(22x19x19 mm), tjockskaliga nötter, med kärnor som fyller ut skalet. Svepet är lika långt
eller längre än nöten. Nötterna sitter tillsammans två och två. De många hanblommorna
blommar medeltidigt-sent och honblommorna blommar medeltidigt. Nötterna mognar i
mitten av oktober. Busken har relativt god härdighet och god resistens mot
hasselgallkvalster. Den har även visat resistens mot vissnesjukan. Cosford är en
rekommenderad pollinator (Crawford, Martin 1995:1, Åkerström-Bokelund, Anette. 1999,
De-gamle-Sorter.dk, Svensk Kulturväxtdatabas).
'Nottingham Prolific'
('Pearson's Prolific', 'Nottingham Frühe')
Sorten kommer från England och ger nötter i storleken 23x14x12 mm med goda kärnor
som fyller ut skalet. Busken har ett medelstarkt, kompakt växtsätt och är härdig och frisk.
Svepet är vackert flikigt och längre än nöten. Den passar väl till plockning med svepet på.
Nötterna är tunnskaliga och det kommer ofta 6-8 nötter i varje klase. Nötterna mognar
tidigt och ger skördar även dåliga år. Däremot ger den inga stora skördar. Sorten ska vara
bra att torka utan att kärnan skrumpnar och kärnorna är fria från fibrer från skalet.
Hanblommorna blommar medeltidigt-sent (Crawford, Martin 1995:1, Åkerström-Bokelund,
Anette. 1999, Dahl, C.G. 1951, Burgaard, Evald, Vittrup Christensen, Jørgen, 1981, Vittrup
Christensen, Jørgen m fl. 1984).
'Webb's Prize Cob'
Svepet sluter om nöten som hos 'Lambert Filbert'-nötter. Nötterna är rundade och kommer
i stora kluster med många nötter. Busken har ett medelkraftigt växtsätt (Westergaard, Lars.
1996).
'Butler'
Introducerades 1957 och kommer från Oregon, USA. Troligtvis en korsning mellan
sorterna 'Barcelona' och 'Daviana'. Busken är kraftigväxande och får en upprätt form.
Hanblommorna släpper pollen under en lång period tidigt på säsongen medan
honblommorna blommar sent. 'Butler' är produktiv men har en tendens att bära frukt
vartannat år. Nötterna faller fria från svepet och faller under en lång period. 'Butler' är
mottaglig för hasselbakterios och hasselgallkvalster. Rekommenderade pollinatörer är
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'Lambert Filbert', 'Ennis' och 'Jättenöt från Halle' (http://hazelnut.org.nz/variety/Butler.html,
Crawford, Martin 1995:1).
Övrigt
EMOA 1, 2, 3 är relativt nya sorter från Nederländerna som ska passa ekologisk odling
(Crawford, Martin. 2006). 'EMOA 1' ger nötter av fin kvalitet som är helt runda. Sorten är
lovande men har ännu inte provats ordentligt i nordiskt klimat (Holmboe Westergaard,
Lars, Lindhard Pedersen, Hanne. 2005).
Andra sorter som rekommenderas för kallt klimat är
'Casina', 'Empress Eugenie', 'Italian Red',
'Kadetten' (A guide to nut tree culture in North
America). De tyska sorterna 'Neue Riesennuss' och
'Luisen' ska också vara mycket härdiga (Crawford,
Martin 1995:1).

Foto: Britta Nylinder

Hybridhassel 'Dundee'

Det finns även intressanta hybrider mellan turkisk
hassel och europeisk hassel. Erfarenheten av att
odla dessa i Norra Europa är inte så stor men det
finns mycket som tyder på att många är härdiga.
Sorten 'Dundee' har hos Westergaards gett
regelbundna skördar vilket kan vara ett tecken på
god härdighet. Den ger små nötter men med
mycket god smak även efter mer än ett års lagring.
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Exempel på odlingssystem
Svend Thordsen i Stenstrup på Sydfyn
i Danmark
Svend Thordsen har drygt 3 ha
hasselodling. Hasselodlingen, som
planterades i slutet av 80-talet, kom med
köpet av gården på mitten av 90-talet.
Svend och hans familj har haft hand om
odlingen som hobbyverksamhet och lever
på inkomster från andra jobb. Det blir inga
stora vinster från hasselodlingen.
Nötterna plockas färska från trädet och
säljs till grossister för butiker och marknad
i Köpenhamn. Skörden ligger i genomsnitt
Foto: Britta Nylinder
på 0,8 ton/ha, men bra år ger odlingarna
Svend Thordsen i sin odling på Sydfyn
runt 1,5 ton/ha. I genomsnitt säljs nötterna
till grossister för 40 DKR/kg och de säljs sen i butiken för upp till 200 DKR/kg. Nötterna
skördas främst av skolklasser som jobbar och tjänar pengar till klasskassan, de får 8
DKR/plockat kg. Det är även självplock för allmänheten som då betalar 30 DKR/kg.
Odlingen består av några fyrkantiga ytor
på knappt 1 ha som var och en kantas
av höga lähäckar i alla riktningar.
Lähäckarna består främst av någon typ
av al, troligtvis gråal, respektive hagtorn.
Hasselbuskarna är planterade i rader
med 5 m mellan varje buske och 5 m
mellan raderna. Det är i huvudsak
'Lambert Filbert' som odlas med var 5-6
buske av sorten 'Cosford' som
pollinerare. Det är endast 'Lambert
Filbert'-nötter som säljs vidare till
grossister. 'Cosford'-nötterna skördas
endast som självplock. Fördelen med
Foto: Britta Nylinder 'Lambert Filbert' är att de har ett vackert
långt hölje och att de kommer i stora
Lähäckar i odlingen.
klasar vilket gör att det går snabbare att
skörda. 'Cosford'-nötterna är mycket goda, men de kommer oftast bara med en eller två
nötter i varje klase.
På marken i raderna och under buskarna växer det gräs som klipps runt 5 gånger per
säsong med en maskin som kopplas till traktor. Maskinen har en liten fjädrad arm, som gör
att det även klipps mellan buskarna i raderna. Rotskotten tas bort med röjsåg. Det arbetet
beräknas ta runt 4 timmar/ha/år.
Beskärningen äger rum på vintern i februari-mars. Buskarna i odlingen är en eller
tvåstammiga. En del av odlingen har beskurits så att två huvudgrenar går ut åt sidorna i
raden för att underlätta traktorkörningen mellan raderna. Den årliga beskärningen syftar till
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att ta bort uppåtgående skott utan blomknoppar och ta bort 3-4 åriga grenar som börjar att
bli för höga. Buskarna av sorten 'Cosford' lämnas och får växa höga så att pollenet kan
spridas över större ytor. Beskärningen av drygt tre hektar beräknas ta en månads arbete
för en person.
Odlingen sprutas också mot nötvivel, svampsjukdomar och mot gul monilia. Mot
svampsjukdomar har de börjat provat att använda ''Biosaherb'' som är ett medel med
mjölksyrebakterier, probiotika och olika örter som är godkänt för ekologisk odling. Det är
för tidigt att säga hur väl det fungerar eftersom medlet inte har verkat under år med
speciellt mycket svamp. Den gödningen som odlingen får är NPK med förhållandet 14-318. Dosen bestäms efter bladanalyser i augusti (Thordsen, Svend).

Förslag på odlingssystem av hassel
Efter att ha studerat hasselnötsodling några månader har jag fått många idéer om hur en
odling skulle kunna utformas. Här presenterar jag hur jag skulle anlägga en odling om jag
skulle göra det idag.

Odlingen
Jag tänker mig en odling av hassel på mark som gärna sluttar något. Runt om odlingen
planteras ordentliga vindskyddande häckar, gärna med någon typ av al, som fixerar kväve,
och med vilda hasslar här och var som kan hjälpa till vid pollineringen.
Odlingen utformas på ett sätt som minskar behovet av tillförda resurser. Därför är vart
tredje träd i odlingen någon typ av kvävefixerande växt. De kvävefixerande växterna
kommer i huvudsak att bestå av klibbal, Alnus glutinosa, som är en växt som finns mycket
vild i Sverige och troligtvis har lätt att etablera sig. Det skulle även vara mycket intressant
att plantera in koreansk silverbuske, Elaeagnus umbellata, som dessutom producerar
ätliga bär. Det skulle vara mer som en chansning eftersom det inte finns lika mycket
erfarenhet av att odla den i Sverige. Å andra sidan kommer den fortfarande att fungera
som kvävefixerare även om bärproduktionen inte blir tillfredsställande.
Vallört planteras 4 st under varje hasselbuske och kan förhoppningsvis hjälpa till att hindra
konkurrensen från annat som växer i marktäcket. Vallörten ackumulerar kalium som kan
komma hasseln till del.
I ideala fall betar djur odlingen för att minska behovet av gräsklippning. Kanske fungerar
det att ha något typ av rotationssystem med får, höns, änder och gäss. Om tanken är att
djur betar marken sås det inte in något marktäcke. Om det inte finns möjlighet att ha djur
sås rödsvingel, vitklöver och subklöver in som marktäckningsväxter innan träden och
buskarna planteras. Förhoppningen är att ett sådant marktäcke bara behöver klippas en
eller ett par gånger per år och kan bestå i många år. Det är nog svårt att säga hur det blir i
praktiken eftersom det beror på jordmånen och vad det finns för växter innan och runt
omkring.
Det skulle också vara intressant att prova att ha andra växter i marktäcket som kan ge
avkastning. Ett förslag är ramslök som kommer tidigt på våren innan bladen på träden
slagit ut. Under sommaren vissnar den ned och lökarna ligger vilande i marken under
resten av året. Innan buskarna har blivit stora kan man också tänka sig odling av ettåriga
grödor eller grönsaker mellan raderna.
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Hasselplantorna planteras i rader med 5 meters avstånd. Vid plantering täcks marken runt
plantorna med tidningspapper och halm. De sorter som planteras väljs efter härdighet,
avkastning och vilken typ av marknad de är lämpade för.
Hälften av träden består av en sort som kan skördas gröna för färskkonsumtion. T ex
'Lambert Filbert' och 'Webbs Prize Cob'. Resterande odling består främst av nötter som
faller fria från svepet t ex 'Waterloo', 'Tidig Lång Zeller' och 'Butler'. Men även en del
buskar av sorten 'Nottingham Prolific' och några hybridhasslar som lämpar sig väl för
torkning och lagring.

Försäljning
Jag tror att det viktigaste för att få en ekologisk hasselnötsodling i Sverige att gå runt är att
jobba mycket med att hitta rätt marknad för nötterna. En hasselnötsodling i Sverige
kommer att vara något ovanligt och speciellt. Det finns många fördelar att satsa på att
sälja nötterna som gröna och färska, framförallt för små odlare. De kan skördas utan
maskiner och är färdiga för försäljning direkt. Dessutom är priset oftast bra. Nackdelen är
att säsongen för att sälja nötterna är bara runt en månad lång. I Sverige tillkommer det
även arbete med marknadsföring och kunskapsspridning om färska hasselnötter eftersom
få känner till att det är gott att äta det.
Eftersom arbetskostnaden för att skörda nötter ofta är hög kan självplock av nötter vara ett
bra alternativ. Många kommer att se självplockningen som en upplevelse i sig. Kanske kan
självplockarna bli utrustade med ”nut wizards” som kan underlätta plockningen av nötter
från marken?
Försäljningskanalerna skulle kunna vara än mer diversifierade. Många av de storfruktiga
sorterna fungerar inte så väl att torka men de klarar oftast fint att förvaras svalt och lite
fuktigt utan höljet i några månader. Det skulle alltså gå att sälja färska julnötter. Detta
innebär dock att nötterna skiljs från höljet vilket med större mängder kan bli
arbetskrävande att göra för hand. Men det finns maskiner till detta.
Det finns även sorter som klarar att torka utan att skrumpna, som 'Nottingham Prolific' eller
olika hybrider med C. colurna . Detta skulle göra att nötterna kan säljas hela året.

Vad kostar en hasselodling?
Detta är en översiktlig beräkning för kostnaderna för en hasselnötsodling på 1 ha.
Odlingen görs som förslaget ovan dvs. 400 träd varav 130 st. klibbal. Varje hasselbuske
har 4 plantor vallört under sig. Odlingen anläggs på en höstplöjd åkermark. Det förutsätts
finnas gräsklippare.
Denna beräkning är dock inte en fullständig kalkyl, siffror om priser inte minst för
försäljning av nötterna är mycket osäkra. Arbetskostnader och hur mycket arbetstid allt tar
är mycket svårt att beräkna. Det har tagits upp lite olika alternativ att skörda nötterna.
Något som inte är medräknat är driftkostnader för maskiner och försäljningskostnader.
Bäst är nog att inte ta denna kalkyl på så stort allvar utan istället använda den till att få en
översikt över vad en hasselodling innebär och vad det är som kostar mest pengar.
Första året
Harvning 3 gånger, sådd, ringvältning
(Uppgift från Lisbeth Andersson, Sunnantorp)
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3 500 kr

Marktäckningsfröer: Rödsvingel 10 kg/ha
(Olssons fröer)
Vitklöver (EKO) 3kg/ha
Subklöver 2kg/ha

350 kr
563 kr
175 kr
__________
Totalt:
4 588 kr

Andra året (alternativt görs detta under första året)
Plantinköp, 2-åriga avläggare hassel 60 kr/st, 270 plantor
1-årsskott klibbal 20 kr/st, 130 plantor
Vallörtsplantor 10 kr st (4 runt varje hassel) 1080 st
Gnagskydd 5 kr/träd eller buske
Plantering + marktäckning
(8 min att plantera hassel eller klibbal med tillhörande vallört,
7 träd/h, totalt 58 h, + à 200 kr/h)

16 200 kr
2 600 kr
10 800 kr
2 000 kr
11 600 kr

__________
Totalt:
43 200 kr
Årlig kostnad
Klippa ned vallört med lie, 2 gånger/säsong
(runt 5 vallörtsplantor/min, totalt 4 timmar, 200 kr/h) x 2
Beskärning 35 timmar, 200 kr/h (Svend Thordsen)
Avlägsning av rotskott 4 timmar à 200 kr/h
Klippning av marktäcket två gånger/år
(4 timmar à 200 kr/h x 2)

1 600 kr
7 000 kr
800 kr
1 600 kr
__________
Totalt:
11 000 kr

Att skörda (Första skörd efter 5 år)
alternativ 1
Skörd för hand
(40 kg/8 timmar, 200 kr/timme, 160 timmar för en
skörd på 800 kg, av typen Lambert Filbert-nötter)
(Åkerström-Bokelund, Anette. 1999)
alternativ 2
Inköp ”nut wizard” 4 st à 1000 kr
Skörd för hand med ”nut wizard”

32 000 kr

4 000 kr
?? kr

alternativ 3
Inköp skördemaskin OB 50 (feucht obsttechnik)
Arbetskostnad (Skördehastighet: 50-100 kg/timmen,
tillkommer manuell, eller maskinell rensning/sortering av
nötterna, räknar därför med den lägre skördehastigheten,
50 kg/timmen, en skörd på 800 kg innebär 16 timmar
à 200 kr/timmen, gäller skörd av nötter som faller fria på marken)
alternativ 4
Hyra av körsbärsskördare som skakar och
skördar nötterna från träden

80 000 kr
3 200 kr

?? kr

33

Inkomster från år 6
800 kg hasselnötter, säljs till grossist för 50 kr/kg

40 000 kr

Kommentarer
En stor kostnad för en hasselodling är att skörda. Hastigheten att skörda nötter för hand
varierar givetvis. Svend Thordsen berättade till exempel om en kvinna som skördade 100
kg på en dag. Om det går att få en sådan skördehastighet blir kostnaden för att skörda
nötterna betydligt lägre. Självplock är inte inräknat i denna kalkyl men det är också ett sätt
att hålla nere skördekostnaderna. Att själv sälja nötterna på en marknad kan vara ett sätt
att få ett högre kilopris på nötterna.
En hasselodling i Sverige kommer i början att handla mycket om experimenterande med
sorter och odlingssystem. Jag tror dock att med lite fantasi och kreativitet så finns det stora
möjligheter att få en svensk hasselodling att gå runt.
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Valnöt
Valnöt tillhör växtfamiljen Juglandaceae och släktet Juglans. Det finns flera olika arter som
producerar ätliga nötter. Olika valnötsarter odlas också för virket, som bland annat
används vid möbeltillverkning. Den vanligaste valnöten som odlas för nötproduktion är
Juglans regia. Det finns även andra valnötsarter som är intressanta för nötproduktion
däribland grå valnöt, Juglans cinerea, som räknas till den härdigaste av alla valnötsarter,
och japansk valnöt, Juglans ailantifolia. Hos den japanska valnöten är framförallt en
variant som får hjärtformade nötter mycket intressant, hjärtnöt, Juglans ailantifolia var.
cordiformis. Det finns även hybrider av hjärtnöt och grå valnöt, så kallade ”buartnuts”
(Juglans x bixbyi), som kan vara intressanta träd i Sverige. Svart valnöt, Juglans nigra, kan
också vara en intressant art för Sverige. Intressant att veta är att olika valnötsarter kan
pollinera varandra (Crawford, Martin. 1998).

Äkta valnöt – Juglans regia
Liksom hassel har valnöt används i tusentals år som mat. I Persien har valnöt odlats
extensivt under flera tusen år, senare även i Grekland och Italien. Sen 1930-talet har
härdiga valnötssorter introducerats i Nordamerika från bergskedjan Karpaterna i Polen. De
flesta namnsorterna som odlas har, liksom hos hassel ursprunget i fröplantor som hittats
och förökats upp på grund av deras goda egenskaper.
Den naturliga utbredningen av valnöt går från Karpaterna till Mellanöstern och Himalaya.
Valnöt behöver en köldperiod på mellan 20 och 60 dagar under 7º C, vilket sätter gränsen
för den sydliga utbredningen. Nordgränsen sätts av för kallt klimat som orsakar frostskador
på skott och blad under våren och hösten. Om trädet däremot har hunnit invintrat
ordentligt kan de härdigaste sorterna klara temperaturer ner till -29º C (Crawford, Martin.
1996).
Valnötsodling i Sverige
I södra Sverige har det odlats valnötsträd sen medeltiden, men bara odlade som enstaka
träd i trädgårdar. Idag växer det valnötsträd främst i Skåne och på Gotland. De flesta
valnötsträd i Sverige ger mindre nötter som dessutom har lägre kärnprocent än de
importerade. Mellan 1998 och 2001 gjorde Nordiska Genbanken en inventering av
valnötsträd som växer i Sverige. Det visade sig att det fanns valnötsträd som växer på
Tjörn, i Trollhättan, Lidköping, Norrköping och på Vaxholm. Inventeringen resulterade i att
45 träd från Norden har vidareförökats för att testodlas och förhoppningen är att i framtiden
kunna rekommendera nya sorter (Hjalmarsson, Inger. 2003).
Odling
Valnötter trivs på varma, soliga och lugna växtplatser, liknande växtplatser som vindruvor
och äkta kastanj. Träden är speciellt känsliga för frost och temperatursvängningar under
vår och höst. Frosten skadar blommor, den nya tillväxten och veden (Hjalmarsson, Inger.
2003). För att skapa goda förutsättningar för invintringen bör plantorna inte gödslas efter
midsommarafton (Holmboe Westergaard, Lars, Lindhard Pedersen, Hanne. 2005).
Valnötter bildar stora pålrötter och få sidorötter (Simms, Clive. 2003). De flesta rötterna
finns mellan 30 och 120 cm under jord. Valnöt trivs bäst i djup sandmylla eller lätt lerjord
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och vill ha neutralt pH i jorden. Grundvattnet bör ligga lägre än 80 cm under marken
(Hjalmarsson, Inger. 2003). Träden blir runt 12 m höga och behöver ett avstånd på 6-7 m
mellan träden. Beskärning görs under juli-september, eftersom träden lätt blöder på våren
(Hjalmarsson, Inger. 2003). Beskärningen syftar till att skapa en stark och luftig krona
(Crawford, Martin. 1996).
Både bladen och rötterna innehåller ett ämne som kallas juglon, vilket kan hämma
tillväxten av andra växter i närheten (Crawford, Martin. 1996).
Blomning och pollinering
Valnöt blommar på bar kvist med blommor som är enkönade och vindpollinerade. Träden
är självfertila, men det finns risk att han och honblomningen inte överlappar. Säkrast att
plantera mer än en sort och ta hänsyn till vindriktningen. Varma somrar bidrar till många
blomknoppar (Hjalmarsson, Inger. 2003). Honblommorna kommer i änden på de skott som
växer ut samma år medan hanblommorna kommer i hängen som sitter på skott från året
tidigare (Crawford, Martin. 1996).
Förökning
Förökning av valnöt sker genom ympning. För att ympningen ska lyckas krävs en ”hot
callusing pipe” som gör att temperaturen vid ympstället hålls på en temperatur mellan 21
och 27º C. Till grundstam kan olika arter ur valnötsfamiljen användas men vanligast är att
använda vanlig valnöt (J. regia) eller svart valnöt (J. nigra), som ger en svagväxande effekt
på trädet (Simms, Clive. 2003). Fördelen att använda vanlig valnöt är att det ympade
trädet inte drabbas av sjukdomen ”black line” som innebär att grundstammen och den
ympade sorten slutar vara förenliga. Sjukdomen kan visa sig först efter 15-20 år.
(Crawford, Martin. 1996).
Skörd och lagring
Valnötsträd kan leva mer än 200 år. Ympade träd börjar bära frukt redan efter 2-3 år
(Simms, Clive. 2003). Kärnsådda träd ger frukt vid 10 år och når sin fulla kraft vid 50 år.
Valnötterna faller ibland ned från trädet med ett grönt hylle runt sig som lossnar av sig själv
eller efter några dagar i 25-30º C. Hyllet har starka färgämnen och kan användas till att
färga tyger (Hjalmarsson, Inger. 2003). För att hindra att valnötter möglar är det viktigt att
de torkas direkt efter skörd vilket görs bäst i ett varmt och ventilerat rum (Holmboe
Westergaard, Lars, Lindhard Pedersen, Hanne. 2005).
Andra användningsområden
Valnötsvirket används till möbeltillverkning (Hjalmarsson, Inger. 2003).
Sjukdomar
I allmänhet är valnöt ett friskt träd, eventuellt på grund av dess höga innehåll av garvsyra.
Valnötbakterios, Xanthomonas juglandis är en sjukdom som är svår att förebygga och
orsakar svartbruna, kantiga fläckar på blad och frukt. Angripna frukter ramlar ofta av.
Svartfläcksjuka, Marssonina juglandis orsakar mörkbruna oregelbundna fläckar på bladen
och även lite mer avlånga fläckar på frukterna. Vid allvarliga angrepp når svampen
valnötskärnorna som blir gråsvarta. Angreppen kan förebyggas genom att samla in de
vissna löven. Valnötsgalmide (danska), Aceria tristriata orsakar avlånga gulgröna
upphöjningar på bladens ovansida. Bladundersidan får gråaktiga fördjupningar. Troligtvis
spelar angreppen inte så stor roll för trädens utveckling. (Vittrup Christensen m fl. 1987,
Holmboe Westergaard, Lars, Lindhard Pedersen, Hanne. 2005)
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Sorter
'Gröndal'
(Grøndal)
Sort som kommit fram efter inventering av valnötter i Danmark i slutet av 1930-talet. Trädet
blir stort och producerar nötter med tunt skal och goda kärnor (Holmboe Westergaard,
Lars, Lindhard Pedersen, Hanne. 2005).
'Klosternöt'
(Klosternød)
Sort som kommit fram efter inventering av valnötter i Danmark i slutet av 1930-talet. Får
medelstora nötter med god kärnkvalitet (Holmboe Westergaard, Lars, Lindhard Pedersen,
Hanne. 2005).
'Geiserheimer 139'
Bäst i den första stora undersökningen av valnötter i Tyskland. Det är ett kraftigväxande
träd som när det är ungt kan frysa tillbaka i skottspetsarna. Den får medelstora valnötter
som faller fria från hyllet. Kärnorna smakar milt och gott (Holmboe Westergaard, Lars,
Lindhard Pedersen, Hanne. 2005).
'Broadview'
Kanadensisk sort som är en av de härdigaste. Tillväxten
avslutas tidigt på året. Trädet blir litet, ungefär halva
storleken av fröplantor. En nackdel är att nötterna mognar
lite sent för att passa danskt klimat. Kärnorna upplevs
ibland vara något bittra i smaken (Holmboe Westergaard,
Lars, Lindhard Pedersen, Hanne. 2005).
'Buccaner'
Rekommenderas för odling i Holland där produktiviteten är
hög med kärnor av god kvalitet (Holmboe Westergaard,
Lars, Lindhard Pedersen, Hanne. 2005).
Sorterna 'Alsószentiváni', 'Seifersdorfer' och 'Milotai' kan
också vara intressanta för svenska förhållanden.

Foto: www.westergaards.dk

Valnöt 'Broadview'

Slutsats
Om valnötsodling ska bli möjlig i södra Sverige är det viktigt att hitta de härdigaste
sorterna. Broadview och Milotai är sorter som ska vara mycket härdiga. Det finns även
valnötsträd med vitryskt ursprung, som brukar kallas för ’Loiko’, och har visat sig vara
otroligt härdiga. Träd finns utplacerade för provodling runt om i norra Sverige och än så
länge visar de god härdighet. Lars Westergaard i Danmark har ett par små ympade plantor
och förhoppningsvis kan det om några år gå att köpa plantor av honom. Jonny Granli i
Norge gör också provodlingar med valnöt av både norskt och utländskt ursprung. Valnötter
med ursprung i Michigan, USA, ska vara lovande. Odlingarna ligger i Kongsvinger vilket
borde motsvara en svensk zon 4-5 (Granli, Jonny).
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Hjärtvalnöt – Juglans ailanthifolia var. cordiformis
Vissa frön av japansk valnöt, Juglans ailanthifolia, ger upphov till träd som får hjärtformade
nötter. Hjärtvalnöt (ofta bara hjärtnöt) är ofta både friskare och härdigare än vanlig valnöt.
Hjärtnöt klarar dessutom av att växa på tyngre lerjordar Nötterna är ofta lätta att knäcka
och de släta, hjärtformade nötterna faller lätt ut ur skalet. En nackdel är att nötterna faller
ned med det gröna hyllet runt sig men efter att nötterna har torkat är det lätt att ta bort
hyllet. Nötterna kan lagras i flera år utan att härskna. Kärnans smak är mild och räknas av
många som godare än vanlig valnöt. Hjärtnöt måste förökas genom ympning eftersom
frösådd ofta innebär att hjärtformen förloras. (Holmboe Westergaard, Lars, Lindhard
Pedersen, Hanne. 2005).

Foto: www.westergaards.dk

Hjärtnöt 'Kalmar'

Grå valnöt – Juglans cinerea
Juglans cinerea räknas som den härdigaste av alla valnötsarter. Själva nöten anses också
ha den bästa smaken av alla nötter. På engelska heter grå valnöt ”butternut” vilket antyder
om den goda smaken. Grå valnöt är ursprunglig i Nordamerika där utbredningsområdet
sträcker sig en bit in i Kanada. Vanligtvis blir den grå valnöten ett träd med en höjd på runt
18 m (Crawford, Martin. 1998).
Odling
Grå valnöt vill ha ungefär liknande odlingsförhållande som vanlig valnöt (se ovan). Den
verkar dock klara av högre grundvattennivå än den vanliga valnöten. Den trivs bäst i
kontinentalt klimat, med kalla vintrar och varma somrar. Varma somrar behövs för att
trädet ska hinna invintra ordentligt och inte skadas av kallt väder under vintern. Detta gör
att trädet inte är lika härdigt där klimatet är mildare och tempererat. Rekommenderat
planteringsavstånd i en nötodling är 8-12 m. Eftersom träden har djupa pålrötter är det
viktigt att plantera ut träden när de fortfarande är unga för att minska stressen vid
omplanteringen (Crawford, Martin. 1998).
Blomning och pollinering
Grå valnöt blommar och pollineras på liknande sätt som vanlig valnöt (se ovan), vilket
innebär att det oftast krävs flera sorter för att få lyckad pollinering.
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Förökning
Sorter av grå valnöt förökas genom ympning (se ovan under vanlig valnöt). Det går även
att så nötter efter 3-4 månader kallstratifiering. De namnsorter som finns är vilda individer
med extra bra kvaliteter, detta gör att nötter från dessa sorter ger nya träd som ofta har
med sig många av föräldrarnas egenskaper.
Nöt, skörd och lagring
Nöten hos grå valnöt är ljust brun, avlång och spetsig med 8 djupa skarpa åsar som går på
längden. Kärnan är relativt tunn och ofta svår att få ur skalet utan att knäcka nöten flera
gånger. Skalet hos grå valnöt är ofta mycket hårt och det krävs ofta speciella nötknäckare
(de som är gjorda för svart valnöt fungerar), skruvtving eller hammar och städ för att
knäcka nöten. Flera av de namnsorter som finns har tunnare skal, med kärnor som lättare
lossnar från skalet. Att hälla hett vatten på nötterna och låta de ligga där tills vattnet har
svalnat mjukar också upp skalet och gör det lättare att knäcka.

Bild: http://blackwalnutcracker.com

Nötknäckare för nötter med hårt skal .

Nöten omsluts av ett klibbigt och hårigt hylle, som ofta är svårt att få bort. Ett knep är att
lägga dem i en cementblandare med några klumpar cement i. När hyllet är borttaget torkas
nötterna i ett varmt och luftigt rum i några veckor och förvaras sedan på en sval, torr och
välventilerad plats (Crawford, Martin. 1998).
Andra användningsområden
Virket från grå valnöt är eftertraktat med egenskapar som passar för dekorationsdetaljer
och träsniderier inomhus. Det används även som fanér till möbler och träpanel. Det går
även att tappa sav på grå valnöt som kan kokas ned till sirap. Flera delar av trädet, som
barken och gröna nötter, innehåller färgämnen som kan användas för att färga brunt.
Slutsats
Det största problemet för grå valnöt i Sverige är troligen att få tillräckligt varma somrar så
att trädet hinner invintra. Det är nog viktigt att försöka hitta sorter som invintrar tidigt.

Svart Valnöt – Juglans nigra
Svart valnöt kommer ursprungligen från USA där den framförallt odlas för virket. Nötterna
har ett tjockt skal och är besvärliga att knäcka. Kärnorna har en uppskattad karakteristisk
smak och är vanliga att använda till bakverk i Nordamerika. Det finns sorter av svart valnöt
som har tunnare skal än hos de fröförökade (Holmboe Westergaard, Lars, Lindhard
Pedersen, Hanne. 2005).
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Äkta kastanj – Castanea sativa
Det finns många olika arter i kastanjesläktet, Castanea, som alla har ätliga nötter. De flesta
arter är anpassade till ett kontinentalt klimat, med varma somrar och kalla vintrar. Förutom
äkta kastanj, skulle även japansk kastanj, C. crenata och dvärgkastanj (eng. Chinquapin),
C. pumila, kunna vara intressanta i Sverige (Crawford, Martin 1995:3).
Den äkta kastanjen är till skillnad från den i Sverige vanligare, hästkastanjen, ätlig.
Naturligt växer den äkta kastanjen i länderna runt medelhavet. På mer nordligare platser
är det viktigt att växtplatsen är skyddad och varm om det ska produceras kastanjer.
Äkta kastanj kan växa på de flesta väldränerade jordar så länge den är åt det surare hållet.
Träden pollineras både med hjälp av vind och av insekter och är korspollinerade vilket
innebär att minst två träd måste planteras för att det ska bli frukt (Crawford, Martin
1995:3).
I den kommersiella kastanjodlingen är kastanjekräfta, Cryphonectria parasitica, en
besvärlig svampsjukdom. Det finns även olika typer av vivlar som lägger larver i
kastanjerna som äts upp. Lyckligtvis finns varken kastanjekräfta eller de vivlar som äter
kastanjer i Sverige vilket är en stor fördel för odlingar här.
Kastanjerna mognar i oktober och faller till marken. Kastanjer lämpar sig inte för att torkas
utan förvaras bäst i sluten förpackning i kyl.
Äkta kastanj är en värdefull biväxt.
Det finns få sorter av äkta kastanj som uppges producera bra i kallt klimat. I England har
försök gjorts som tyder på att sorterna 'Marigoule' och 'Rousse de Nay' ska klara ett
nordligare klimat (Holmboe Westergaard, Lars, Lindhard Pedersen, Hanne. 2005).
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