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En litteraturstudie om hur blåbärsodling skulle kunna genomföras utan att använda torv som 
odlingssubstrat. Alternativ som tagits upp är biokol, bark, träflis och kokosfiber. Anledningen till 
att dessa tagits upp är för att de används i en viss utsträckning idag inom den typ av odling. Torv 
används på många håll i världen för olika syften, men inom hortikultur används det som 
odlingssubstrat. Torven har ett lågt pH och är i många aspekter ett perfekt substrat för 
blåbärsodling. Biokol kan få de egenskaper man önskar från ett substrat rent kemiskt genom att 
styra vilka råvaror som används. Bark används redan idag i stor utsträckning, men kräver en del 
förarbete. Exempelvis så behöver man starta en komposteringsprocess innan man kan använda 
bark som ett substrat för att slippa tillsätta stora mängder kväve. Kväve som går åt vid 
nedbrytningen av barken. Detsamma gäller träflis. Kokosfiber används en del i modernare 
odlingar, dock främst i krukodlingar.  
Att ersätta torv är inte lätt. Det som går att göra är att blanda olika substrat för att få samma 
egenskaper som torv har, men frågan är hur mycket miljön faktiskt tjänar på det.  

Nyckelord: Blåbär, Vaccinium corymbosum, torv, substrat, miljö 

A litterature study about how blueberry farming would be possible to do without peat. Alternatives 
that are considered is biochar, pine bark, woodchips, and coir. The reason of the alternatives are 
that they are commonly used in this kind of farming. Peat are used all over the world for different 
purposes, but in the horticultural sector it is used as a substrate for plants. Peat has a low pH and 
are in many ways the perfect substrate for blueberries. Biochar can get the quality wished for if 
only made the right way. Pine bark is already widely used, but it takes a bit of prework to use it. It 
needs to start a composting process before you use it, just to not have to add big amounts of 
nitrogen. Nitrogen is necessary in the compost process. The same goes for woodchips. Coir is used 
in a more modern type of farming, but mostly in containers.  
To replace peat isn´t easy. The things that are doable is to mix different substrates to get similar 
qualities as peat, but the question is how much it really saves the environment.   

Keywords: Blueberry, vaccinium corymbosum, peat, substrate, environment  

Sammanfattning 

Abstract 



 
 

I början av arbetet hade jag klart för mig att det var bärodling jag ville skriva om 

men inte på vilket sätt. Därför togs det kontakt med odlare och rådgivare samt 

andra kunniga inom branschen om vad som behöver tittas mer på i ett djupare 

perspektiv. Efter samtal med Thilda Nilsson på HIR malmöhus så väcktes tanken 

om att se över alternativen för att odla blåbär, och hur man kunde göra det utan att 

behöva använda enbart torv som substrat. Med detta sagt så är inte tanken att man 

ska utesluta torv helt då det troligen blir svårt att bibehålla vissa egenskaper i 

substratet. 

Alternativen på substrat skulle kunna variera men de svårigheter som man kan 

möta på under vägen är bland annat att behålla ett tillräckligt lågt pH för att 

blåbären skulle trivas. Detta utan att använda en majoritet av torv.  
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Sverige är ett land fullt av bärbuskar som på svenska heter blåbärsris (Vaccinium 

myrtillus), som täcker stora ytor i våra skogsmarker (Wikipedia u.å.). 

Naturhistoriska riksmuseet skriver att blåbär till och med är Sveriges vanligaste 

förekommande växt (Naturhistoriska riksmuseet, u.å). Vaccinium corymbosum är 

det latinska namnet på våra odlade blåbär, vilka på svenska heter ”Amerikanskt 

blåbär”, som odlas mer och mer frekvent av bärodlare runt om i världen. Bara i 

Sverige har utvecklingen pekat rakt uppåt sedan millennieskiftet då det endast 

odlades blåbär på knappt en hektar, medan det år 2019 odlades på 40 hektar och 

skördades 90 ton blåbär (sz). 

Men blåbär är inte den lättaste grödan att odla, eftersom de är ganska krävande när 

det kommer till rotmiljön (Pinto et. al. 2016). Dels så är det en surjordsväxt som 

kräver ett ganska mycket lägre pH än de flesta andra hortikulturella kulturer. Men 

utöver det så nyttjar ljungväxter, som blåbär tillhör, också mykorrhiza för att lättare 

kunna tillgodogöra sig kväve från substratet (Komosa et al. 2017). I moderna 

odlingar inokuleras ofta mykorrhiza eller följer med plantmaterialet som köps 

(Koziol et al. 2017). Detta görs genom att exempelvis sprida ett mykorrhizapulver 

uppe på substratet, eller genom att gräva eller mylla ned det i substratet.  

 

 

 

1. Inledning  
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1.1. Syfte 

 

Syftet med arbetet är att sammanställa en rapport med information om ett antal 

substrat som idag används inom blåbärsodling på yrkesnivå för att avgöra vilka 

substrat som skulle kunna ersätta torv. Detta skall göras med miljö och hållbarhet 

i åtanke.  

 

1.2. Avgränsningar 
För att inte behöva titta på alla tillgängliga substrat så har avgränsningar gjorts för 
att rikta arbetet mot normalt förekommande substrat i Sverige.  

1.3. Frågeställning 

- Kan man sätta samman ett hållbart substrat av flera råvaror som har 

liknande egenskaper som torv men som har en lägre miljöpåverkan? 

- Kan man använda sagda substrat i blåbärsodling? 

 

1.4. Bakgrund 

1.4.1. Hur blåbärsodling ser ut i Sverige idag 

Blåbär är en växt i familjen ljungväxter och växer vilt i de svenska skogarna 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Bären som växer vilt hos oss i de svenska skogarna 

(Vaccinium myrtillus) förväxlas ofta med andra mer domesticerade typerna av 

blåbär. Dessa har många namn i folkmun, exempelvis högväxande blåbär, men 

det korrekta namnet enligt svensk kulturväxtdatabas är amerikanska blåbär 

(SKUD, 2020). Men skillnaderna är ganska stora. Den vanligaste domesticerade 

arten som används eller skulle kunna användas inom yrkesodling i Sverige är 
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Vaccinium corymbosum, en art av Northern highbush (högväxande blåbär), vilka i 

Sverige kan bli upp mot 2 meter höga (Blekingeplantan u.å.).  

Vaccinium darrowii, dagligt kallad Southern highbush är en känsligare art som är 

härstammar från de södra delarna av USA, men som nu odlas över hela världen 

(Fang et al. 2020). Den är känsligare på så vis att den är mindre köldtålig och 

behöver färre kyltimmar under vintern. Det kan innebära att dessa sorter slår ut 

och går i blom tidigt på odlingssäsongen när det fortfarande finns en risk för frost 

(Ibid).  

I Sverige odlas därför inte southern highbush, men några sorter som enligt Nilsson 

(2011) odlas av northern highbush är: Duke, Reka, Nui, Bluecrop och Elizabeth. 

Dessa ger en god avkastning och är härdiga under det svenska klimatet.  

 

1.4.2. Blåbärsplantans behov 

Blåbär är en surjordsväxt som kräver ett pH på mellan 4-5. (Xie & Wu, 2009), 

både den mindre arten som växer vilt i Sverige (Vaccinium myrtillus), och även de 

större amerikanska blåbären (Vaccinium corymbosum) (Komosa et al. 2017). 

Blåbärsplantorna som odlas växer oftast i substrat bestående av organiskt material 

i form av exempelvis bark & sågspån från barrträd, och torv (Xie & Wu, 2009). 

Men i dessa substrat behöver plantorna också kunna ta upp specifika mängder 

med makro- och mikronäringsämnen (ibid). Dessa måste i sin tur först lösas i 

masklösningen för att kunna finnas tillgängligt för rötter och mykorrhiza (ibid).  

För att kunna hålla näringslösningen behöver substratet dels ha en god blandning 

av micro- och makroporer men även ha en hög katjonbyteskapacitet (CEC) 

(Johansson, 2005). En god katjonsbyteskapacitet innebär att substratet har lätt att 

binda till sig positiva katjoner som exempelvis ammonium. Johansson (2005) 

skriver att porositeten spelar stor roll för att kunna förse växtens rötter med rätt 

mängd luft och vatten.  

Blåbärsplantans rötter är späda och har svårt att penetrera kompakt och hård mark 

för att sprida sig (Pinto et al. 2016). De är även känsliga för torka, att stå i vatten 

och har svårt att tillgodogöra sig näringsämnen när de står i jord med för högt pH, 

det vill säga över pH 6 (Xie & Wu 2009).  



12 
 
 

Under arbetets gång har vetenskapliga databaser använts för att samla in fakta. 

Dessa tillhandahålls av SLU via biblioteket. För att hitta relevant information har 

möte med handledare varit till nytta, för att tillsammans söka genom webben.  

Databasen som använts absolut mest är Web of Sience. Sökord så som: Peat, 

Highbush, Coir, Biochar & Woodchips har använts för att söka efter 

vetenskapliga artiklar som sedan lästs igenom. Med tanke på att det är en 

litteraturstudie som gjorts så har denna data sedan sammanställts i denna rapport 

för att kunna komma fram till ett mer hållbart substrat för blåbärsodling ur en 

miljömässig synpunkt.  

2. Material och metod 
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3.1. Torv 
                                                          

3.1.1. Torv som substrat 

Torv har använts flitigt över större delar av världen som substrat för diverse olika 

kulturer (Kern et al. 2017). Framförallt används det i den hortikulturella sektorn. 

Fördelen med torv är att det med lätthet kan anpassas efter vilken gröda som ska 

odlas. För att reglera olika egenskaper kan man exempelvis blanda ut det med 

kalk, kompost och gödsel. Torv har även en god vattenhållande förmåga så länge 

man inte låter det torka ut helt, då det har en tendens att istället bli hydrofobt och 

svårt att åter vattna upp (ibid). Enligt SCB (2017) så skördades det över 1,6 

miljoner kubikmeter odlingstorv i Sverige år 2016 och av detta användes 

majoriteten i Sverige i odlingssyfte både hos privatpersoner och yrkesodlare.  

 

3.1.2. Torv som substrat för blåbär 
I försök att ersätta torv som substrat i blåbärsodling har man bland annat testat 

med rester från barrträdsindustri, i form av barr, bark och sågspån (Iancu et al. 

2008). I försöken har det visat sig att detta kan bli svårt. I Iancu’s försök har man 

mätt torrvikt av blad på nya skott under de tre första åren. Jämförelsen är mellan 

planteringar med torv och planteringar med rester från barrträd i 

planteringsgropen. I båda fallen tillsammans med stallgödsel. Torven har i dessa 

försök visat sig vara överlägset bäst då bladens torrvikt (ts-vikt) resulterade i 180 

% ökning jämfört med ts-vikt på blad från plantor planterade i grop med barr/bark 

3. Resultat 
Bild 1: Sphagnum peat moss. (Ragesoss) (CC BY-SA 3.0) 
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och sågspån. Skörden påverkades också positivt av torven med en ökning på 

248% jämfört med  barr/bark och sågspån.  

Ochmian Et. Al. (2010) har dessutom i sin studie kommit fram till att torv är ett 

bättre substrat ur ett skördeperspektiv än både kokosfiber och träflis. I sin studie 

har han kommit fram till att blåbär odlade i torv under 6 år hade en bättre tillväxt i 

toppskotten än buskarna odlade i kokosfiber och träflis.  

Kingston et al. (2017) har gjort tester där de testat olika substrat för att odla blåbär 

i, och jämför torv med bark och kokosfiber. Torv har i dessa testen varit 

toppnoterat vid mätning av tillväxt. I sina test har de även visat på att torv 

innehåller höga halter av magnesium och järn, ämnen som blåbär behöver för att 

växa (Ibid).  

3.1.3. Torv ur miljösynpunkt 

Björsell (2021), skriver att torv kan klassas både som ett förnyelsebart och ett 

fossilt substrat. Detta för att torv bildas under en väldigt lång tid, men inte i 

närheten av lika lång tid som exempelvis olja. Torv bildas i syrefattiga miljöer 

(Dai, et. al, 2020), där det oftast börjar med en våtmark. I våtmarken växer det lite 

allt möjligt, men till stor del består vegetationen av mossa och mindre buskar. 

Men det kan likväl utgöras av såväl större buskar som mindre barrträd. Detta bryts 

sakta ned till en viss grad i syrefattiga miljöer som gör att det inte bryts ned 

speciellt fort.  

Med tanke på att det är så mycket kol inlagrat i den skördeklara torven, som har 

blivit inlagrat under lång tid, är det svårt att klassa den som antingen fossil eller 

förnyelsebar. Dai, et. al (2020) menar dessutom på att det finns förhöjda halter av 

toxiska ämnen inlagrat i torven, så som höga halter svavel, men även i vissa fall 

arsenik och kvicksilver. Dessa har inte bara en negativ påverkan på miljön utan 

även på människorna som hanterar ämnena.  

Men torvutvinning påverkar inte bara miljön och klimatet genom utsläppta 

växthusgaser. Det påverkar också, enligt Hansen et al. (2016), en hel rad med 

vattendrag som oftast påverkas genom en större tillrinning eller utebliven 

tillrinning på grund av utdikningen som sker vid anläggningen av en torvtäkt. 

Detta kan ge stora konsekvenser så som översvämningar på vissa ställen medan 
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andra ställen får mindre vatten än tidigare och därmed torkar ut. I slutändan kan 

detta ha påverkan på både djurlivet i området och även hur miljön runt om täkten 

förändras. Eventuellt kan det behöva anläggas en damm för att ta hand om 

avrinningsvatten. Djurlivet påverkas i takt med att vatten tillkommer eller 

försvinner.  

 

 

3.2. Biokol  

3.2.1. Biokol som substrat 

Biokol är en produkt som framställs genom att man i en pyrolys 

förbränner organiska material under en syrefattig process 

(Wikipedia, 2021). (Pyrolys är en process där man hettar upp ett material till 

vanligtvis mellan 500 och 1000 grader celsius men helt utan tillgång på syre. 

Detta innebär att en förkolning sker men inte en förbränning) (ibid). Innan själva 

pyrolysen så har man blandat alla råvaror man ska ha med, vilket kan vara allt 

från stallgödsel till godis (Jordbruksverket, 2020). Under pyrolysen bildas det två 

produkter. Den ena är det fasta som blir kvar, dvs biokolen. Denna har ett högt 

kolvärde vilket är en fördel när man vill ha mer organiskt material i marken. Den 

andra är gaserna som bildats under pyrolysen. Dessa används för att värma upp 

industrier och villor via ett fjärrvärmenät.  

 Zhang et al. (2020) skriver att biokol har en enastående förmåga att binda kvar 

näringsämnen i marken men att samtidigt ha de tillgängliga för växtligheten. 

Detta med hjälp av den stora kontaktytan som biokol har (Fransson et al. 2020). 

Biokol kan dock inte användas som enda substrat (förutom möjligen i enstaka 

kulturer), utan behöver blandas med ett annat medium för att kunna bilda ett 

stabilt substrat. Exempel på detta kan vara torv. Fransson et al. (2020) har gjort 

försök med salladsodling i torvsubstrat med inblandat biokol i olika 

volymprocent. Resultaten var varierande baserat på hur mycket biokol i 

Bild 2: Biokol. (Jacqueline Hellman) 



16 
 
 

förhållande till torv som blandades in. Men en volymprocent på upp till 33% 

verkar ha givit en positiv inverkan på salladens skörde torrvikt.  

Jordbruksverket (2020) skriver att biokol, sedan den 18 december 2019, numera 

får användas i ekologiska odlingar som jordförbättring. Godkännandet gäller dock 

endast biokol med vegetabiliskt ursprung.  

Man ska se till att ”ladda” biokolet ordentligt innan det appliceras på fälten för att 

undvika näringsbrist av framförallt kväve det första året. Så att hålla en god C/N-

kvot är viktigt.  

Temperaturen i pyrolysen avgör egenskaper för det färdiga biokolet. Se tabell 1.  

 

Tabell 1: Hur biokolens egenskaper varierar beroende på pyrolystemperatur 

(jordbruksverket, 2020) 

 

 

 

 

 

3.2.2. Biokol som substrat för blåbär 
Zhang et al. (2020) har gjort, enligt de själva, den första vetenskapliga studien av 

biokols påverkan på substrat vid blåbärsodling. De har tittat på att tillsätta biokol 

Biokolens egenskaper varierar beroende på pyrolystemperatur 

 
Pyrolystemperatur 
(°C) 

C total 
(%) 

N total 
(%) 

P total 
(mg/g) 

K total 
(mg/g) 

pH-
värde 

Trä 200 48,8 0,2 0,3 1,3 4,6 

Trä 400 42,7 0,3 0,6 3,8 6,9 

Trä 600 45,5 0,4 0,6 4,4 9,5 
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och vätskan som bildas under pyrolysen (i försöket kallat wood vinegar) både var 

för sig och tillsammans. Var för sig kunde man inte se några större förändringar i 

egenskaper varken på näringstillgång, bärkvalitet eller tillväxt. Om man däremot 

tillsatte både biokol och ”wood vinegar” så kunde man se att näringstillgången 

blev bättre över tid, och att buskarna därmed kunde få en större tillväxt. Oni et al. 

(2019) menar dessutom på att beroende på vilken råvara biokolet görs av, så kan 

man få fram en ”wood vinegar” som man med fördel kan använda för att sänka 

pH i marken samtidigt som man tillför en jordförbättring.  

Om biokol tillsätts redan vid plantering av blåbärsplantorna så menar Zhang et al. 

(2020) att blåbär kan odlas i annars utarmad jord som lider av jordtrötthet.  

3.2.3. Biokol ur miljösynpunkt 

Biokol är en kolsänka som enligt IPCC är klassat som en “negative emission 

technology”. Detta innebär att man binder in mer kol i substratet än vad som 

släpps ut. Fransson et al. (2020) menar på att biokol binder in 2,5 ton koldioxid 

per producerat ton biokol. De menar även på att biokol har en mycket lång 

halveringstid, upp mot 5000 år för visa typer.  

Biokol kan tillverkas av egentligen alla vegetabiliska restprodukter. Vid pyrolysen 

bildas biokolet som har en mycket hög kontaktyta, vilket gör att när den blandas i 

jord kan liknas med fin lera (Fransson et al. 2020). Detta bidrar bland annat till att 

substratet som biokol blandas in i kan hålla mer vatten och därmed behöver färre 

bevattningstillfällen än ett substrat utan biokol.  

Biokol kan med fördel bidra till en bättre jordhälsa eller åtminstone en mindre 

skadlig jordhälsa då det kan tillsättas till jordar med höga halter av exempelvis 

tungmetaller för att binda till sig dessa så att de inte hamnar i annat organiskt 

material så som grödor eller bete för vilda djur (Babalola et al. 2020).  
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3.3. Träflis 

 

 

3.3.1. Flis som substrat 
Träflis har länge forskats på om det skulle gå att använda som ett enskilt substrat, 

men man har alltid haft problem med att nedbrytningen av flisen kräver så mycket 

kväve (Owen et al. 2016). Detta har medfört att man forskat mer och mer om hur 

man kan använda flis som har börjat komposteringsprocesserna. Owen et al. 

(2016) har gjort försök där de använt grov träflis från barrträd (tall) istället för att 

använda perlit i substrat för växthusodling. Detta har visat sig fungera i stor 

utsträckning men skulle behöva mer efterforskning innan man kan uttala sig 

säkert kring ämnet.  

 

Än så länge är flis och bark från barrträd, tall i synnerhet, betraktat som ett sätt att 

späda ut torven i de vanliga växthussubstraten, men fördelen med trä-råvarorna är 

att de går att få i vilka kvaliteter man vill gällande storlek (Owen, Jackson 2014). 

Träflis är även sett som ett alternativ till perlit på grund av att perlit är den dyraste 

komponenten i växthussubstrat i dagsläget om man ser till volym. Dessutom är 

dammet som kommer från perliten skadlig för personerna som arbetar med det 

(Ibid).   

 

3.3.2. Flis som substrat för blåbär 
Träflis och sågspån används ofta som en del i substrat för blåbär och andra 

surjordsväxter (Xie & Wu, 2009). Bark och sågspån har enligt Xie och Wu (2009) 

en positiv effekt på total bladyta och även bladens torrvikt från en buskar odlad i 

substrat med innehåll av bark och sågspån jämfört med buskar odlade i 

exempelvis torv i samma försök.  

 

Bild 3: Wood chips texture. (pareerica) 
(CC BY-NC 2.0) 
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Blåbär är som nämnt tidigare en buske som har ett kräset rotsystem som har 

fintrådiga rötter med en stor risk för att gå av (Pinto et al. 2016). För att möta de 

hårda kraven på väldränerat men ändå fuktigt substrat så används ofta träflis som 

ett täckmaterial för att dels bibehålla fukten, men även för att täcka ut ogräs och 

tillföra organiskt material till jorden (Clark & Moore, 1991). Detta kan med fördel 

göras med barrträ vilket bidrar till en jämnare nivå på pH över tid, i takt med att 

träflisen bryts ned. Vid täckning av jorden under plantan så har man dessutom sett 

att rotsystemet har en tendens att växa sig stort då det har bättre förutsvar 

dättningar med en jämnare fuktnivå och utan konkurrens från ogräsrötter (Zhang 

et al. 2020). Spiers (1995) undersökte hur temperaturen i rotzonen påverkar 

tillväxten av både rötter och skott ovan jord. I studien kom man fram till att av de 

temperaturer som testades (16, 27 och 38 grader Celsius) så var tillväxten vid den 

lägsta temperaturen bäst på båda punkter. Med denna fakta menar han på att 

försöka hålla ned temperaturen under sommaren ger en friskare planta. Detta kan 

enkelt göras genom att använda exempelvis flis som täckmaterial (Ibid).  

3.3.3. Flis ur miljösynpunkt 

Mead (2013) skriver i en rapport publicerad av FAO att tall är ett snabbväxande 

och näringskrävande träslag. Dessa två faktorer går oftast hand i hand. Dessutom 

så menar man på att tall är relativt känsligt för näringsstress, vilket ger en 

hämmad tillväxt. Speciellt känsliga är de för stress av fosfor och kväve. Enligt 

Owen och Jackson (2014) kan träflis ersätta perlit i substrat. Perlit i sig är en 

miljöbov som innehåller en hel del farliga ämnen när det bryts men som även 

kräver extrema temperaturer för att kunna nå det stadium i processen där det 

används i odlingssubstrat (Mineral products industry, u.å.).  



20 
 
 

3.4. Bark 

3.4.1. Bark som substrat 
Bark är ett mycket vanligt substrat i 

blåbärsodling (Zárate et al. 2017). Tack vare att 

barrträd kan odlas över större delar av världen 

så finns det också en god tillgång på bark 

(Krewer et al. 2002). Det som begränsar 

användningen av bark som substrat är priset, 

och därför söker odlare efter mer 

kostnadseffektiva alternativ på substrat (Ibid). 

Jackson et al. (2009) har utfört en studie där man jämförde bark från tall med flis 

från tall som substrat för Cotoneaster horizontalis. I detta försök har man sett att 

barken är ett stabilare substrat som inte sjunker ihop lika mycket i volym som 

flisen, och som dessutom har ett jämnare pH över tid (Ibid). För att få så mycket 

nytta som möjligt ur bark som substrat så behöver det först ha börjat att brytas ned 

(Zárate et al. 2017). Detta för att vedartade material kräver mycket kväve för att 

kunna brytas ned, kväve som plantan som växer i substratet annars kunde haft 

nytta av (Ibid).   

3.4.2. Bark som substrat för blåbär 

Tallbark passar utmärkt att odla blåbär i, då det har ett naturligt pH på mellan 4 

och 5 (Krewer & Ruter 2012). Krewer och Ruter (2012) menar också på att bark 

som får ligga och kompostera skulle kunna riskera att nå toxiskt låga nivåer på pH 

om komposteringen sker anaerobt, det vill säga i en syrefattig miljö. I dessa fall 

har man sett pH-nivåer på så lågt som 2 (Ibid).  Bark är luftigt som substrat, på 

både gott och ont (Hoskins et al. 2014). Genom att använda ett luftigt substrat 

möter man blåbärsplantans behov av en väldränerad växtplats (Krewer et al. 

2002). Men det innebär också att det ställer högre krav på 

bevattningsanläggningen då det inte får torka ut för mycket heller (Hoskins et al. 

2014).  

Bild 4: Bark chippings texture. (Andrew Kelsall, 
graphic designer) (CC BY 2.0) 
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3.4.3. Bark ur miljösynpunkt 
Krewer et al. (2002) menar på att bark inte är hållbart ur vare sig miljösynpunkt 

eller ekonomisk synpunkt. Barken som produceras idag räcker inte till för att man 

ska kunna använda sig av det i fullskalig produktion. Man skulle behöva hitta ett 

alternativ att ersätta eller komplettera barken med. Därför har man tittat på att 

nyttja restprodukter som skal från nötter, restprodukter från bomullsproduktion 

och sågspån (Ibid). Guerrero et al. (2002) menar på att bark är en hållbar produkt 

att ersätta torv med, då det tar en bråkdel av tiden att producera ny bark i 

jämförelse med att låta naturen skapa ny torv. Dessutom bidrar barken till att 

återföra organiskt material till marken, och fungerar därmed som jordförbättring 

(Ibid).  

3.5. Kokosfiber                  

3.5.1. Kokosfiber som substrat 

Kokosfiber är den biprodukt som finns på 

utsidan av kokosnöten och utvinns från 

kokosindustrin som tidigare inte använde den 

alls (Gougoulias et al. 2017). Idag går den 

däremot att helt jämföra med torv i 

benämningen substrat. Kokosfiber håller fukten bättre än torv då det inte blir 

hydrofobt vid kraftig uttorkning. Gougoulias et al. (2017) menar dessutom att 

kokosfiber är utmärkt som jordförbättring efter den primära användningen som 

enskilt substrat. Kingston et al. (2017) menar på att kokosfiber är ett utmärkt 

substrat precis som torv för att exempelvis odla amerikanska blåbär i, som 

dessutom går att ändra egenskaper hos genom att blanda ut med andra substrat för 

att uppnå en önskad egenskap för specifika grödor (exempelvis blåbär som är 

väldigt krävande). I sitt försök har Kingston et al. (2017) kommit fram till att det 

exempelvis går utmärkt att blanda med träflis som annars har svårt att hålla vatten 

med tanke på att det är så stora aggregat. Blandas kokosfiber in så ökar man 

Bild 5: Coir compost. (UnconventionalEmma) 
(CC BY 2.0) 
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porositeten och kan med hjälp av det använda de två som ett enskilt väldränerat 

substrat. 

 

3.5.2. Kokosfiber som substrat för blåbär 

I försök där man jämfört kokosfiber med torv och sågspån som substrat för 

blåbärsodling så visade det sig att bären från plantorna som växt i kokosfiber 

innehöll högre nivåer av kväve, fosfor, kalium och zink (Ochmian et al. 2010). 

Dessutom hade bladen på plantorna som växte i kokosfiber högsta värden av 

fosfor och kalium. Fosfor och kalium har positiv inverkan på vinterhärdighet och 

rotutveckling. 

Däremot visade samma studie på att bären från samma buskar var de allra minsta i 

försöket (Ochmian et al. 2010). 

Pinto et al. (2016) har också studerat kokosfiberns påverkan i substrat för odlade 

blåbär. Man jämförde ett substrat innehållande kokosfiber, komposterad bark från 

barrträd och perlit i förhållande 3:2:1, med ett vad de kallar kommersiellt substrat 

med okänt innehåll. I försöket har substratet med kokosfiber, bark och perlit visat 

goda resultat på såväl tillväxt av grönmassa som skörd av bär. Enligt Pinto et al. 

(2016) handlar det främst om balansen mellan vattenhållande (mikro) och 

lufthållande (makro) porer. I testet framgår också att Pinto et al. (2016) strävar 

efter att genomföra ett mer långsiktigt test, för att se hur substraten skiljer sig över 

tid, om det kan vara så att exempelvis kokosfibern bryts ned och bildar andra 

förhållanden för rotsystemet.  

Fang et al. (2020) har i en studie tittat närmare på hur blåbär reagerar på olika 

substrat, bland annat kokosfiber och torv. I studien har man sett att blåbärsplantan 

presterar bättre i ett substrat baserat på torv än ett baserat på kokosfiber. Man har 

dock inte kunnat förklara kopplingen. En fördel Fang et al. (2020) däremot lyfter 

fram med kokosfiber är substratets hållbarhet över tid. Torv har en tendens att 

brytas ned snabbt och därmed bli ett kompakt substrat, vilket inte är bra för 

blåbärsplantans klena rotsystem. Detta beror dock på vilken humifieringsgrad den 

använda torven har, det vill säga hur långt gången den syrefattiga nedbrytningen 

av det organiska materialet är. Kokosfiber däremot håller form och substans under 
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en betydligt längre tid än torv, vilket innebär att omplantering, och därmed onödig 

stress för plantan, inte behöver utföras lika ofta (Ibid).   

3.5.3. Kokosfiber ur miljösynpunkt 

Gurbuz och Manaros (2019) menar på att kokosfiber inte är så miljöovänligt som 

många menar på. Detta för att det är en biprodukt som utvinns samtidigt som 

kokosnöten. Kokosfibern lastas alltså för en del av miljöpåverkan från odlingen 

av kokospalmer. Däremot så kan fibern, jämfört med kokosnöten, komprimeras 

till ett kompakt block innan det ska fraktas vilket gör det väldigt mycket mer 

effektivt att transportera. Gurbuz och Manaros (2019) menar dessutom på att det 

är långa transportvägar för kokosfiber, oavsett om det används inom landet eller 

om det exporteras. Odlingarna av kokos ligger nämligen långt ut på landet.. Ska 

det dessutom skickas utomlands så görs det med stora dieseldrivna pråmar (ibid).  

Att kokosfiber håller ett pH på 5,6–6,9 (Kingston, 2017) gör att det inte behöver 

kalkas för att användas i de flesta hortikulturella syften, men just för blåbär som är 

en surjordsväxt behöver man däremot använda bevattningen för att få en surare 

jordmiljö. Risken med detta är försurade vattendrag intill odlingen på grund av 

avrinningsvatten som tar med sig överblivna näringsämnen från odlingen 

(Ochiman et al. 2010).  
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4.1. Vad vore ett lämpligt substrat 

Kingston et. al. (2017) har gjort en studie där de undersökte möjligheter att 

använda alternativa substrat i blåbärsodling av typen Highbush. I studien 

undersöktes skillnader av tillväxten mätt i torrvikt i olika typer av substrat. De 

substrat som undersökte var vitmossa, torv, kokosfiber och träflis. För att få till ett 

substrat som kan fungera så behöver man oftast blanda olika typer för att få 

optimala egenskaper. Exempelvis så såg man i försöket av Kingston et. al. (2017) 

att biomassan var mycket liten i träflissubstrat, medan den var mycket god i 

substrat av kokosfiber eller torv. Om man däremot blandade substraten så kunde 

man få en hygglig biomassa även med träflis i substratet. Man kunde dock se att 

anledningen till att träflisen inte fungerade ensamt var att det blev alldeles för få 

vattenhållande porer.  

Baserat på rapporten från Kingston et al (2017) så verkar en kombination av 

kokosfiber, biokol och träflis vara lovande som substrat. Enligt Owen et.al. (2017) 

så har träflisen en positiv effekt när det är lite kompaktare substrat. Enligt Zhang 

et.al. (2020) har ett substrat med biokol i sig en större förmåga att hålla 

näringsämnen i substratet samtidigt som de är tillgängliga för växternas rötter. På 

så sätt så behöver man inte använda lika höga koncentrationer av näringsämnen 

som riskerar att rinna rakt igenom substratet om växten inte kan tillgodogöra sig 

ämnena just för stunden. Och sist men inte minst så skulle man kunna använda 

kokosfiber för att hålla fukten i substratet utan att det riskerar att bli hydrofobt likt 

torv om det skulle torka ut. Dessutom är ju kokosfibern steril från början så man 

4. Diskussion 
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riskerar inte att det skulle komma med sjukdomar i substratet som sedan kan 

skada plantan (Kingston, 2017).  

Frågan är dock hur hållbart det är ur en miljösynpunkt. Det är en biprodukt som 

Gougoulias et.al. (2017) skriver, men den biprodukten har sitt ursprung på andra 

sidan jordklotet. Det krävs alltså stora resurser i form av fartyg med dieselmotorer 

för att transportera hit produkten. Det är en biprodukt så det krävs inga större 

energiinsatser för att framställa produkten, men dilemmat är om det är värt att 

transportera hit den.  

 

Alternativet är att fortsätta använda torv i en viss utsträckning istället för att 

transportera hit substrat från andra sidan världen, och blanda ut det på ett liknande 

sätt som ovan diskuterats angående kokosfibrer. För att ta reda på om det skulle 

kunna klassas som hållbart så skulle man behöva jämföra hur lång tid det tar för 

naturen att producera en viss mängd ”färdig” torv med hur mycket man skulle 

behöva i en torvblandning av substrat. Kan man få dessa till att bli plus minus noll 

så skulle man ha ett nettoutsläpp av exempelvis koldioxid på +/- 0. Kan man 

dessutom då använda biokol i substratet så skulle man kunna få ett nettoutsläpp på 

minusvärden med tanke på att biokol fungerar som en kolsänka (Fransson et.al. 

2020). 

4.2. Hur står sig alternativa substrat mot torv i 
blåbärsproduktion 

Torvs stora fördel när det handlar om blåbärsproduktion handlar mycket om 

förhållandet mellan mikro- och makroporer. Med andra ord så handlar det om 

dräneringsförmåga kontra vattenhållande förmåga (Johansson 2005). Men det 

handlar också om torvs egenskaper när det kommer till pH (Kern et al. 2017). För 

att kunna nyttja ett eller flera andra substrat som substitut för torv så behöver 

också dessa krav uppfyllas på det ”nya” substratet.  

 

Biokol skulle inte fungera som ett substrat i sig, men skulle mycket väl kunna 

ingå i ett sammansatt substrat (Fransson et al. 2020). Genom att man kan blanda 
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in relativt höga volymprocent av biokol så kan man också ändra egenskaperna på 

ett annars oanvändbart substrat till något som kan hålla både luft och vatten, 

samtidigt som näringsämnena är lättillgängliga för plantorna.  

Träflis som substrat i sig skulle också vara svårt att använda separat som ett 

substrat då det kommer i så stora aggregat att det aldrig skulle kunna hålla 

tillräckligt med vatten för att tillgodose plantans behov (Owen et al. 2016). Att 

däremot blanda träflis i ett substrat eller använda det som jordförbättring och 

täckmaterial finns det stora fördelar med då det har en positiv effekt på pH-nivån i 

substratet och bevarar fukten i marken.    

 

Bark används redan idag i stor utsträckning, men man kan ju tyvärr inte producera 

hur mycket bark som helst, utan det kommer som en restprodukt från träindustrin 

(Krewer et al. 2002). På grund av att det är en restprodukt så är det ett bra 

alternativ till torv ur en miljösynpunkt, då man kommer att ha produkten oavsett 

så länge man driver en barrträindustri. Att det dessutom tillför organiskt material 

till jorden och på så sätt höjer mullhalten i jorden utan att sjunka ihop nämnvärt är 

också en positiv skillnad mot att använda torv (Jackson et al. 2009).  

 

Kokosfiber används i viss utsträckning som ett ensamt substrat för blåbärsodling, 

men då det naturligt har ett högre pH än vad blåbärsplantan behöver så behöver 

man använda kemikalier i vattnet för att på ett effektivt sätt sänka pH i rotzonen 

(Kingston et al. 2017). Att kokosfiber behöver färdas runt halva jordklotet bidrar 

till att det inte är ett miljömässigt hållbart substrat för odling i Sverige (Gurbuz & 

Manaros 2019). Men att använda sig av kokosfiber i länder där kokospalmerna 

växer är precis lika miljövänligt som det är att odla i barrträbark här i Norden, 

åtminstone om man enbart ser till att det är restprodukter som inte behöver någon 

längre transportsträcka.  

 

4.3. Slutsatser 
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Slutsatser som kan dras från detta arbete är att ett substrat som helt ersätter torv 
inom odling av blåbär är svårt att se i dagsläget. Däremot skulle ett sammansatt 
substrat bestående av en betydligt mindre del av torv vara fullt möjligt, åtminstone 
i teorin.  
 
I naturen finns det ingen värdig ensam ersättare till torv, med samma egenskaper, 
så som vi använder den idag.  
 
Sammanställning substrat Torv Biokol Träflis Bark Kokosfiber 

Fungerar som enskilt substrat Ja Nej Nej Ja Ja 

Har rätt pH för blåbärsodling Ja Nej Nej Nej Nej 

Förnyelsebart (inom 100 år) Nej Ja Ja Ja Ja 
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