
NATURENS 
SKAFFERI

Kunskapshäfte om växter, bär och svamp.

 

 



Naturligtvis:
Naturens skafferi
Att plocka mat ute är inne. Inte bara bär och svamp. Delikatesser som 

granskott, blommor och olika blad dyker upp i recept och som extra finess 

på krogarnas menyer. Här tipsar vi om hur man gör gransirap och några 

andra vilda smakprov.

Att plocka vild mat är en bra anledning för att gå ut och njuta av naturen.

Det är obesprutat och säsongsanpassat. Det vilda gröna växer utan annan 

energi än solen själv och är dessutom ofta nyttigt. 

Det är gratis - naturens skafferi är öppet för alla!

Du hänger väl med?
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Källor: 

Naturskyddsföreningen, Lödöse museum, Göteborgsposten, Mitt kök, Blåbär – minnen, mat och smak, 
Läkeörter, Kurera, Uppsala Nya Tidning



Bär
Människorna på stenåldern och forntiden i Sverige åt troligtvis bär, men inte i några 

större mängder. På den tiden var det viktigare att jaga älg eller annat vilt som 

kunde ge stora mängder kött, som mättade betydligt fler magar och innehöll mer 

energi än bär.

Under medeltiden startade handel med bär. Då fraktades lingon från Norrland ner 

till Stockholm på grund av att lingon kunde användas som konserveringsmedel. 

Lingon innehåller nämligen en syra som kallas bensoesyra. Bensoesyra förhindrar 

att mat försämras och blir dåligt och lingon var värdefulla på den här tiden.

Bärplockning
Bärplockning är ett härligt sätt att vistas i naturen. 

Hallon
Hallon innehåller mycket C-vitamin, folsyra, järn, kalcium och kalium. Dessutom är 

de fiberrika vilket hjälper till att reglera kolesterolhalten. De är också slemlösande, 

avgiftande, kan lindra menstruationssmärtor och är inflammationshämmande. 

Hallon är faktiskt inte ett bär utan en frukt. Man kan torka hallonbladen och göra sitt 

eget te. 

Hjortron
Det är gummistövlar, myggmedel och stort tålamod som gäller för att få tag i 

de gyllene bären. Hjortron odlas inte utan plockas för hand. Detta gör bären till 

något av en lyxvara och en burk hjortronsylt kan kosta en del. Hjortron innehåller 

uppemot fyra gånger så mycket C-vitamin som en apelsin. Dessutom innehåller de 

fibrer, magnesium, zink, kalium och betakaroten.
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Bär
Blåbär
Blåbär är en av de vanligaste växterna i Sverige och blåbärsriset täcker cirka 

17 procent av Sveriges yta. Blåbär är nyttigt på flera sätt. Det motverkar 

minnesförlust. En studie på möss har visat att bäret främjar hjärncellernas förmåga 

att kommunicera med varandra. Det anses också vara bra för synen och magen. 

Dessutom innehåller det nyttiga antioxidanter samt C-vitamin. Blåbär kan även 

användas inom färgning av ylle och faner.

Smultron
Smultron mognar först av våra bär, i början av juli och växer på ängar, i vägrenar 

och skogskanter. Vilda smultron är släkt med jordgubbar. 

Lingon
Plocksäsongen för lingon räcker från början av september till mitten av oktober. 

Lingonet är det av våra vildväxande bär som ger den största skörden och det 

plockas huvudsakligen till husbehov och livsmedelsindustrins behov. Lingon är 

rika på vitamin A, B, C, E, men innehåller också andra viktiga ämnen som fosfor, 

järn, kalium och kalcium för att nämna några. Lingon innehåller också viktiga 

antioxidanter som stärker vårt immunförsvar och skyddar vår kropp mot fria 

radikaler. 

Rönnbär
Skördetiden för rönnbär sträcker sig från slutet av augusti till oktober. Rönnen är 

vanlig i hela landet. Rönnbären är fiberrika och innehåller också rikligt med karoten 

och C-vitamin. Man kan göra bl.a. saft, sylt och gelé av rönnbär. Torkade bär kan 

användas som pärlor i smycken.

NA
TU

RE
NS

 S
KA

FF
ER

I



Svamp
I det svenska bondesamhället var man tveksam mot svamp som människoföda, 

det var överklassen som upptäckte svampen som en läckerhet. Idag är svamp 

en ganska vanlig ingrediens i vår matlagning och det är många som ger sig ut 

i svampskogen vackra höstdagar. Kantareller, karljohan, trattkantarell är goda 

matsvampar som många känner igen.  

Svampplockning 
Förbered svamputflykten genom att ta med dig rätt utrustning. Då kan du 

börja rensningen redan i skogen och slipper få med dålig svamp hem. Cirka 14 

dagar efter ett ordentligt regn brukar svampar börja synas i skogen. Kolla gärna 

svampläget i tidningar, webb. Anmäl dig gärna till en utflykt som anordnas av 

svampkonsulenter eller andra svampkunniga så lär du dig fler arter. Ta med korg, 

kniv och en liten borste, dryck och matsäck, kompass eller GPS och ladda mobilen 

innan du åker ut.

Blek Taggsvamp
En perfekt nybörjarsvamp eftersom den är svår att förväxla med någon giftig 

svamp. Blek taggsvamp är beige i färgen. Under hatten sitter taggarna tätt. Smaken 

är något pepprig och passar perfekt i såser och till pasta. Svampen går också att 

blanda med andra sorter. Den växer mellan augusti och oktober i blandskog och 

barrskog.’
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Svamp
Trattkantarell
Svampen har en brun och tunn hatt samt gul och ihålig fot. Trattkantarellen är en 

vanlig matsvamp som du hittar i mossig barrskog i hela landet. Svampen är god 

i soppa, stekt i smör till toast och i sås. Trattkantarellen har förväxlats med den 

dödligt giftiga toppig giftspindling så var försiktig och plocka endast de du är säker 

på. 

Kantarell
En av våra mest älskade matsvampar. Lika vacker att se på som god att äta. 

Dessutom lätt att känna igen på sitt distinkta utseende i gul-orange med en lite 

krusig hatt. Svampen är svår att förväxla med giftiga svampar. Herr Kantarell börjar 

komma kring midsommar men högsäsong infaller kring augusti och september. 

Svart Trumpetsvamp
Svart trumpetsvamp är svart eller mörkgrå i färgen men krusig hatt. Den har en 

ihålig fot med en svart nederdel. Det är en väldigt god matsvamp som passar bra 

i såser och soppor och dessutom kan torkas. Svart trumpetsvamp växer främst i 

södra och mellersta delarna av landet, ofta i närheten av hassel och ek.

Karljohan
Kallas också för stensopp. Karljohan har en tjock vit fot med ljust ådernät och en 

rejäl ljusbrun hatt. Svampen smakar nötigt och är väldigt god i matlagning. Kan lätt 

förväxlas med gallsopp som är oätlig. Gallsoppen har dock ett mörkare ådernät på 

foten. För att skilja dem åt kan du provsmaka. Gallsoppen smakar väldigt beskt och 

bittert.
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Ätliga växter
I naturen finns även en mängd växter och örter som är ätliga. Precis som med 

svampar och bär är det viktigt att vara försiktig - plocka inte växter du är osäker på.

Harsyra
Harsyra är syrlig i smaken och påminner om treklöver till utseendet och växer i 

nästan hela Sverige. Harsyra är gott att äta som den är, men prova också att tillsätta 

den i salladen, toppa desserten med den. Om du har problem med njurarna ska du 

dock undvika harsyra helt.

Brännässla
Stickiga men vackra. Brännässlor växer vilt i hela landet och chansen är stor 

att du stöter på den kring diken och i rabatter. Nässlor har länge använts inom 

matlagningen men idag ser många dem enbart som ett ogräs. Det är synd, 

för brännässlor blir ju så gott i en nässelsoppa och på köpet får du i dig en del 

C-vitamin. De är också goda att ha i bröddegen. Nässlor ska förvällas, det vill säga 

kokas, innan de används som ingrediens. 
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Tänk på det här:

- Det finns giftiga bär, svampar och växter som man absolut inte ska 
äta. De allra giftigaste växterna är ganska sällsynta och inte så lätta 
att hitta. När det gäller svamp, se upp med;
- Svampar som är vita med vita skivor.
- Svampar med ring och strumpa.
- Svampar med röd eller rosa undersida
- Svampar som är mindre än 3 cm höga
- Låt stenmurklan stå kvar i skogen. Den är giftig.

- Plocka bara bär, svampar och växter som du är säker på att du 
känner igen. Fråga någon som kan om du är osäker. Om du är 
osäker på en svamp kan du kontakta en svampkonsulent. De är 
experter på svampar och kan hjälpa dig avgöra om svampen 
är ätlig eller ej. Du hittar din närmaste konsulent på: https://
svampkonsulent.se.

- Ha koll på Allemansrätten och vad som gäller när du är ute i skogen 
och plockar bär, svamp och växter. 

- Svampar är livsmedel och klarar sig i upp till en vecka i kylskåp. 
Tillaga alltid svamp minst 15 minuter. Även bär och växter är 
livsmedel, så frys in eller ät upp så snart som möjligt.

- Se upp med fästingbett - ta bort fästingen så fort som möjlig. Ett 
fåtal fästingar bär på smittämnen som kan föras över när de biter sig 
fast. En bra vana är att duscha och undersöka kroppen på kvällen 
efter en svamptur.

Ätliga växter
Ramslök
Den finns främst i södra Sverige upp till Uppland. Både smak och lukt påminner 

om vitlök vilket gör att du kan byta ut den som ingrediens utan problem. Bladen 

påminner om den giftiga liljekonvaljens blad, men liljekonvaljen doftar inte lök och 

bladen är strävare och vaxartade. Gör en pesto på ramslök, smaksätt en aioli med 

den eller gör ett örtsmör på den. Ramslök kan också smaksätta olja.

Läkeörter
Redan för 5000 år sedan nämns örters olika användningsområden i Kina. Senare 

kommer uppgifter från Mesopotamien, Egypten och Israel. Att man tidigt odlat 

olika örter i Norden vet man genom att man gjort fynd av växter och frön i till 

exempel gamla gravar och i maginnehåll från människor. Redan under vikingatiden 

odlades till exempel kvanne och nässlor. 

Under medeltiden i Sverige användes vildväxande örter som var kända av kloka 

gummor eller gubbar sedan århundraden. Några av dem används än idag.



Stadsodling
Att odla hemma på sin egen bakgård eller balkong har blivit populärt, inte minst i 

storstäderna. I Sverige ser många det som en hobby, men i stora delar av världen är 

stadsodling ett sätt att överleva. Stadsodlingar bidrar till ökad mångfald. Fruktträd 

trängs med grönsaker och kryddor, och i många stadsodlingar ökar antalet humlor 

och bin. 

Minskar städers sårbarhet
Stadsodlingens transporter är dessutom korta och möjligheten till nyskördade 

grönsaker ökar. Odlingen är, och har länge varit, ett sätt att minska sårbarheten i 

många städer. Världen står inför hot om energibrist, ökad arbetslöshet och instabila 

ekonomier. Odling i städerna skapar sociala nätverk och kan bidra med både mat 

och sysselsättning. 

Odling som miljöinsats eller hobby
I den rika delen av världen kan stadsodling handla om en rolig hobby. Men allt 

fler människor får också kunskap om att maten i butikerna ofta har besprutats hårt 

och transporterats långt, vilket tär på miljön och klimatet, och skadar arbetare på 

plantagerna. Att odla sin egen mat blir därför också för många en miljöinsats, en 

solidarisk handling och en chans att få äta sin egen obesprutade mat. 

Kunskap
Stadsodling skapar ett ekologiskt lärande där människor, förutom att odla, lär 

sig om naturens ekosystemtjänster, vikten av biologisk mångfald, om staden och 

om politik. Det gör att folk bryr sig mer om miljöfrågor, vilket är viktigt för hela 

planeten.
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Stadsodling
Terapeutiskt
Att syssla med trädgårdsarbete och att odla växter är en fritidsaktivitet med många 

fördelar. Idag finns det bl.a. en behandlingsform som kallas trädgårdsterapi. 

Denna terapiform har visat sig hjälpa människor som lider av depression, eller av 

andra svåra sjukdomar såsom värkproblematik, och som behöver hitta tillbaka 

till livsglädje och välmående. Förutom att vara en effektiv behandlingsform vid 

psykisk ohälsa och kronisk smärta, har att odla och att vara i trädgården en mängd 

hälsofrämjande och läkande egenskaper.
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- Det är kul, utvecklande, gott och nyttigt att odla sin egen mat.

- Du gör en stor gärning om det så ”bara” innebär ett par inhandlade krukor 
kryddväxter du planterar om och skördar färska örter när du önskar.

- Om du börjar odla för att vara delvis självförsörjande eller om du i en framtid 
vill skala upp till egen gårdsförsäljning kan du både spara och tjäna pengar. 

- De flesta barn älskar att odla! Att få själva sätta ett liv till verket och ta hand om 
det är bra sätt att träna ansvarstagande. 

- Att odla mat och växter till dig själv och dina närmaste är givande och minskar 
matsvinnet och ökar respekten för maten och skapar eftertanke om hur vi 
konsumerar mat i dagens samhälle. 

- Samtidigt som du börjar odla kanske du också börjar kompostera vilket är ett 
steg på vägen att leva mer i harmoni med kretsloppen.

Fler anledningar till att odla egen mat

När du vill börja odla:

- Börja med något som är enkelt att odla och som går snabbt – det är 
när du ser resultat du kommer att få mersmak.

- Odla tillsammans med vänner och/eller familj.

- Börja i liten skala, kanske i några mjölkkartonger på fönsterbrädan.

- Ta reda på hur de olika säsongerna ser ut. Vad växer under vilken 
årstid osv.

Tänk på det här:

- Ta hand om din kompost. Det kan du göra exempelvis i form av 
kökskomposteringsmetoden ”bokashi”. Man lyckas med odling om 
man har bra gödsel och näring. Använd aldrig konstgödsel.

- Ha alltid jorden täckt för att slippa vattna och rensa. Att täckodla 
ger näring till jorden, det torkar inte ut, vattnet avdunstar inte. Har 
du täckt ordentligt behöver du inte vattna på samma sätt. Man kan 
täckodla med halm eller med ull.

- Ha tid och intresse för odling – och sök kunskap hur man ska ta 
tillvara på saker. Det är en fantastisk glädje att få äta sina egna 
grönsaker. Vem som helst som har odlat egna tomater kan bedyra 
vilken skillnad det är.

- Den odlarsugne som saknar balkong eller vill expandera sin odling 
på en odlingslott kan kontakta en odlarförening.
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