Odla i pallkragar
på bekväm höjd
Inget går upp
mot färska
egenodlade kryddor i matlagningen. En pallkrage blir en
lagom stor odlingsyta för en
kryddträdgård med gräslök,
naturen sätter stilen i
persilja, timjan, basilika –
trädgården
dessutom får både lite rädisor och morötter plats.
Av Leif Qvist
Pallkrage är en vidareutveckling till lastpallen som är ett
emballage för godstransporter som behöver packas ordentligt.
Pallkragen har standardmåttet 80 x 120 cm och höjd 20 cm. Med
två pallkragar på varandra och fyllda med planteringsjord får du
en 40 cm hög odlingsbädd och samtidigt en bekväm arbetshöjd
när det är dags för gallring och odlingsrensning.
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Trädgården kan bringa så mycket
glädje, förväntan och inspiration. Men samtidigt kan den skapa frustration när
det inte blir riktigt som man tänkt sig, när favoritväxten inte trivs eller när rådjuren gnager på det
nysatta trädet. Många upplever också att trädgården tar mycket tid och är svår att få till som vill.
Då kan en konsultation med en landskapsarkitekt
öppna nya dörrar och ge inspiration.
Karin Abramsson Larsson arbetar som landskapsarkitekt på Smålandskap med både privatpersoner och företag på kundlistan. Hennes
tjänster omfattar allt från ett par timmars enklare rådgivning till att anlägga en helt ny trädgård
från grunden. Hon startar alltid med ett förutsättningslöst möte på plats i trädgården.
– Det viktigaste är att insupa miljön och träffa
människorna som bor där för att höra vad de
är ute efter. Vilken ambitionsnivå har de? Hur
mycket tid är de villiga att lägga ner? säger Karin.
Inför första mötet mejlar hon en checklista där
kunden får fundera över frågor som atmosfären
i trädgården, husets stil och byggår, vad trädgården ska användas till, hur de rör sig på tomten,
läget, vilka växter och färger de tycker om och en
hel massa annat. Listan är ett bra stöd vid det första mötet och något att diskutera vidare från.
Flera kunder säger att de vill ha en lättskött

Förberedelser
Placering av odlingen i
trädgården är viktig. Bäst
i fritt söderläge med sol
samt plan mark. De vanligaste trädgårdsverktygen
behövs, till exempel spade,
kratta, vattenpass, måttband och kanske skottkärra. Handverktyg för
ogräsrens behövs så småningom.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Pallkragar finns att köpa,
nya på handelsträdgårdar och begagnade på
byggvaruhus. Det går också att hitta leverantörer
på internet med sökorden pallkrage och lastpall.
Planteringsjord kan köpas i
25-kilos-säckar att blanda
upp med egen trädgårdsjord. För odling direkt på
mark är det bra att rul�la ut geoduk i botten. Den
hindrar ogräs att komma
upp men är dränerande så
att regnvatten går igenom.

våga jobba med nivåskillnader, skapa många rum och låna inspiration
och material av naturen. Det är landskapsarkitektens Karin Abramsson
Larssons bästa råd för en härlig trädgård där man vill vistas länge.

Karin Abramsson
Larsson och
maken Kjell-Åke
Larsson har en
stor naturträdgård runt sitt
nybyggda hus.

Text Karin Cedronius Foto Sara Winsnes
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Räven
från
Bättre hems
logotyp

En pallkrage klaras av på
en dag med materialhämtning, placering och plantering.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Mina förfrågningar har
ett spann på 125–500 kr.
Byggvaruhus har begagnade pallkragar i varierande
skick, en del med reklamtexter. Pris från 125 kr. På
internet pris från 135 kr
och på handelsträdgårdar
nya för upp till 600 kr. Där
sägs att det går att köpa till
ett transparent lock för att
få en drivbänkseffekt. Jag
har dock inte lyckats att få
se detta eller en prisidé.

Räven
från
Bättre hems
logotyp

Gräver du ur ett spadskift
(ca 25 cm) och lägger gödsel i botten och sedan fyller upp pallkragen med
planteringsjord får du en
”varmbänk” där plantor
och växter kommer upp
snabbare på våren.
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Alternativ upphöjd odlingsbädd som solitär i
trädgården är en hantverksmässig konstruktion. Upphöjningen är g jord med flata naturstenar som travas löst liggande i dubbla skift.
Höjden är ca 20 cm. Cirkeln är ca 3 meter
bred inklusive kantstensdjup ca 25 cm. Små
stenkilar används för att få varje sten
att ligga stadigt. En krans av större
flata markstenar ligger runt upphöjningen. Lämplig sten är
kalksten eller sandsten.
Betongsten för
mark och mur
är ett billigare alternativ.

Börja med att slå i en
käpp i en tänkt cirkelmitt och knyt ett 1,5 m
långt snöre i den. I andra
änden en käpp som ritar
upp cirkeln. Skyffla bort
eventuell gräsyta, lägg
ut geoduk, återfyll med
sand där stencirkeln
ska ligga. Lägg sedan
ut till exempel fyra stenar i första skiftet med
lika avstånd och väg av
höjden med en lång rak
planka och
ett vattenpass.
Därefter är
det bara att
trava på stencirkeln och fylla
inuti med jord.
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1. När du sett ut din soliga plats i trädgården för
odlingsbädden gräver du bort gräsytan med rötter och
jämnar till ytan.

2. Placera ut pallkragen och rikta upp den vågrätt med hjälp
av vattenpasset. Är det mycket ogräsbenägen mark lägger
du geoduk i pallbotten. Den hindrar ogräs att tränga upp men
släpper igenom regnvatten.

 3. Fyll upp med odlingsjord. Skottkärran kanske behöver en
upphöjd ”landgång” för att komma i bra tippläge.

4. Det blir fint att arrangera fler odlingsbäddar
i kvarter med avgrusad yta i mellanrummen. En
sittbänk för att vila mellan gallring och rensning
samt att njuta av anläggningen blir bra.
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