
A" anlägga e" köksland. 

Var?       

På en solig plats, särskilt bra med morgonsol. För a8 få upp marktemperaturen på våren. 

Storlek?    

Börja inte för stort, men välj en plats där det går a8 utvidga om några år. Börja med e8 litet 

 på c:a 3*4m . 

Hur man börjar!   

En remsa på 1*3m, på hösten och vintern täcks med löv och gräsklipp tre Fll Fo  

cm tjockt lager. Lägg över något, så täckmaterialet inte blåser bort!  

Vårarbete    

När jorden inte är kladdig samla täckmaterialet i en hög vid sidan, börja gräv en fåra  

längst bort, grävning Fll ny8 köksland ska första årets grävning endast vara 10m djupt. 

Fyll fåran Fll hälLen av täckmaterialet. Nästa fåra läggs på förra raden, gör så Flls 

alla tre meter är grävda, jämna Fll ytan eLerhand. 

A) odla    

Först året är det bäst a8 odla potaFs. Det går bra a8 ha tre rader med c:a tre dm mellan  

plantorna. Kolla landet varje vecka och rensa bort ogräset, som läggs i en svart plastsäck, 

men det ska inte slängas. Några ogrässorter som bör slängas är kvickrot, åkerfräken och kirskål. 

Fortsä)ning   

ELer midsommar, kliar det möjligen i fingrarna, gräv då nästa meters landet, här lägger du allt 
gräsklipp och löv som täckning i det landet. 

Året där på    

Gräv ner täckningen såsom förra året och sä8 potaFs här. I första landet ( bädden) går 

det bra a8 odla ex: Böner, ärter, kryddor eller gröngödslingsväxter. 

Tredje året 

 Gödslas första bädden och odlar ex: kålväxter, rädisor, gurksorter, selleri och fänkål. 

Fjärde året   

Odlas ex: morö8er, lök, palsternacka, rödbetor, sallader och persilja. 
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Utöver 

Nu har du e8 köksland med fyra bäddar. Ha smala gångar mellan bäddarna. Trampa inte ut i 
bäddarna. Fråga någon granne om täckmaterial såsom gräsklipp eller löv.  

Jordgubbar 

Fixa en á två bäddar Fll, det går bra a8 ha två Fll tre dubbelrader per bädd. 

Vidare 

Om man vill utöka kökslandet mer, bredda odlingsbäddarna Fll max 1,2 meter med 2 dm  

gång mellan bäddarna.

  Lars-Erik N.30/11-20


