
Odla i varmbänk är en del i Skördeåret 2017 i  
Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet. Årets 

höjdpunkt blir utställningen Skörden i Skafferiet i Orangeriet 
(Linneanum) i Botaniska trädgården 1-10 september.

För fler programpunkter under året se kalendariet på  
www.botan.uu.se. Du kan också följa Skördeåret 2017 på 

Facebook och Instagram (uppsalalinneanska).

Det här informationsbladet är sammanställt av Anki Sporrong, 
Uppsala universitet. Illustrationer Petra Holmgren Reichler, 

Uppsala universitet och Karin Granlöf.

VARMBÄNK 2017
UNDER SKÖRDEÅRET 2017 BJUDER VI IN TILL 

LÄRORIKA VISNINGAR, FÖREDRAG OCH 
UTSTÄLLNING PÅ TEMAT ODLING OCH SKÖRD.

UNDER VÅR WORKSHOP FÅR DU 
VARA MED NÄR VI ANLÄGGER EN VARMBÄNK.

Visn ing söndag 5 februar i  k l .  13
Botaniska trädgårdens köksväxtland, Uppsala
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värme  –  fyll gropen med 
hästgödsel blandat med 
mycket halm. Trampa till 
blandningen så det packas 
ordentligt.

vatten  –  vattna mycket 
med varmt vatten (gärna 
utblandat med urin, 1:10) 
mellan varven. Detta sätter 
igång nedbrytningsprocessen. 

Faktablad – Odla i varmbänk
• Förbered, redan på hösten, genom att gräva en 30-40 cm 
djup grop där bänken ska stå. Du kan fylla gropen med löv så 
att den lättare går att tömma. 

• Starta upp varmbänken i början på februari genom att fylla 
den med gödsel och halm. Det är viktigt att det är färsk gödsel 
(inte äldre än 8 veckor) eftersom värmen snabbt avtar under 
nedbrytningen.

• När du ha anlagt varmbänken kan temperaturen stiga upp 
till 50 grader för att sedan stabiliseras runt 20-30 grader. Om 
det inte blir varmt inom en vecka, kan du vattna på med mer 
varmt vatten.

• När temperaturen är stabil, lägger du på ca 10 cm jord 
(tjockare om man vill odla rovor, morötter m.m.).

• När jordtermometern visar på 12°C är det dags att så t.ex. 
plocksallat, rucola, vårgyllen, vintersallat, koriander, rädisor, 
morot, rödbeta, spenat, mangold m.m. Fortsätt gärna att så och 
skörda i bänken hela säsongen.

• Sköt om bänken genom att lufta under varma dagar och 
täcka med filtar, vassmattor och liknande vid kyla.

Lycka till!

Lästips K. Åberg: Gröna sidan upp 2010; J. First: Hot Beds 2013; 
A. Nilsson: Varmbänk - din egen salladsbar, Natur & trädgård nr. 4/2013.

ram  –  ramen runt 
varmbänken kan vara gjord av 
brädor, stockar eller halmbalar. 
Det är bra om ramen sluttar 
mot söder. Då kommer det 
in mycket ljus som värmer 
jorden.

iSOlering  –  täck ramen 
med ett transparent lock, 
gärna glasfönster, och bädda in 
varmbänken med halmbalar 
runt om samt filtar/mattor/
vassmattor på locket för att 
hålla värmen.


