
Raps
vår älskade gula växt



Rapslandet



Välkommen till rapslandet 
fyllt med duktiga lantbrukare, 
gula  blommor,  surrande bin, 
svarta frön och gyllene oljor.

Raps känner nog de flesta till genom rapsoljan vi har i 
 maten och de vidunderligt vackra gulblommande fälten.

Men raps är så mycket mera!

FÖR SVERIGES BÖNDER är det en eftertraktad gröda 
man gärna odlar. En gröda som gör jorden och marken 
lucker och bördig. Det djupa och greniga rotsystemet 
dammsuger kvävet som rör sig i jorden. Kväve som annars 
riskerar att sköljas ut i havet under vintern.

BONDENS ANDRA GRÖDOR GILLAR OCKSÅ RAPS. 
Man kan inte odla vete och korn år efter år – det ökar 
risken för sjukdomar och sänker skörden. Ett år med raps 
sanerar dessa sjukdomar och ger friskare spannmål. 
Ett bra samarbete!

BIN OCH HUMLOR ÄLSKAR RAPS. Känslorna är 
ömsesidiga! De flitiga bina behövs för att få bra polli
nering och höga skördar. Ett bra och naturligt samspel!

RAPSOLJAN ÄR SMÅTT MAGISK med sin suve
räna hälsoprofil. Men den går lika bra som miljö
vänligt bränsle. Man kan tvätta sig i rapsolja, fukta 
läpparna, kräma in sig. Endast fantasin begränsar 
användningen av denna fantastiska olja.
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Det vi i dagligt tal kallar 
raps, är mer än ”bara” raps.

De gula fälten kan vara antingen raps eller rybs. Utan att 
gå för djupt in i botaniken så kan man säga att raps är en 
egen art (Brassica napus), medan rybs (Brassica rapa ssp. 
oleifera) är en underart till ogräset åkerkål. Ett vant öga kan 
skilja dem åt på blomställning, blad och växtsätt.

Men de ger samma fina olja, blommar lika gult och älskas 
lika mycket av bina.

Raps och rybs skördas alltid på hösten, men kan sås på 
våren eller hösten. Det kallas vårraps, vårrybs, höstraps 
och höstrybs. Finessen är att de fyra varianterna passar 
till olika klimat. Det gör att lantbrukarna kan odla oljeväxter 
från Smygehuk i söder till Polcirkeln i norr. Det finns alltid 
raps eller rybs för alla lägen.

Det lilla svarta fröet innehåller 50% rapsolja och 50% 
rapsmjöl. Oljan berättar vi mer om längre fram, mjölet är 
ett mycket eftertraktat foder till bland annat nötkreatur och 
grisar. Rapsgrisen är ett känt begrepp.

Ett hektar höstraps (nästan två fotbollsplaner stort) produ
cerar i genomsnitt över en halv miljon rapsfrön, cirka 3 500 
kilo. Under 2009–2013 odlades i genomsnitt 110 000 hektar 
som årligen gav 330 000 ton raps och rybs i utbyte.



Raps odlas med omtanke, 
intresse och kärlek.

Lantbrukaren sår ungefär 5 kilo per hektar av de pyttesmå 
rapsfröna. Under några månader växer de till kraftiga plan
tor med många blommor. Efter pollinering växer det ur varje 
blomma en skida med upp till 40 frön. Som bäst kan skör
den bli cirka 5 000 kilo per hektar vilket ger en utväxling på 
smått otroliga 1 000 gånger. Snacka om effektivitet!

Höstraps och höstrybs sås på hösten, vårraps och vårrybs 
på våren. Men båda skördas på hösten och odlings
tekniken är i princip densamma.

Jorden man sår i måste vara myllig och varm. Fröna sås 
grunt och extremt noggrannt. En jämn gröda konkurrerar 
bra mot ogräs. Behövs ogräsbekämpning passar det bra 
med mekanisk radrensning. Då sås rapsen med 24 eller 
48 cm radavstånd.

Växtnäring är viktigt. Höstraps är extra bra på att suga 
upp kväve ur marken och används därför flitigt för tillförsel 
av stallgödsel. En bra höstrapsgröda har minst 8 blad på 
hösten och brukar då klara även tuffa vintrar.

På våren är höstraps bland de tidigaste grödorna att ta 
tillvara vårsolen. De tidiga blommorna uppskattas mycket 
av bin och biodlare vilket ger kraftiga bisamhällen och 

bättre rapsskördar.

I juli–augusti tröskas grödan och huvuddelen transpor
teras till Karlshamn för pressning till rapsolja och 

rapsmjöl. Cirka 30% av rapsfröna exporteras.
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Rapsoljan



Rapsolja – det nyttiga fettet 
och den allsidiga smaken

Det finns inte mycket att klaga på när det gäller rapsolja. 
Här får man hälsa och smak i ett gyllene paket.

Bland våra vanligaste matfetter innehåller rapsoljan minst 
mängd av mättat fett. Vår kropp behöver omega 3 för att må 
bra och generellt sett behöver vi öka vårt intag av denna 
fettsyra. Rapsolja har en mycket hög andel omega 3 jämfört 
med till exempel olivolja och smör.

I dag finns det en stor mängd rapsoljor med olika smaker. 
De tre stora smakgrupperna är neutral, nötig och blommig. 
Provsmaka dig fram och hitta dina egna favoriter.

Den NEUTRALA RAPSOLJAN gör att övriga ingredienser 
och kryddor får ta första platsen i matlagningen. 
Perfekt att steka i.

Den NÖTIGA SMAKEN passar 
perfekt till en vinägrett eller till
sammans med brynta råvaror. 
Prova gärna när du bakar bröd.

Den BLOMMIGA SMAK VÄRLDEN 
är mildare och mer vegetabilisk 
med inslag av sommarängens alla 
örter. Låt den blommiga rapsoljan 
sätta smak på en sallads
dressing eller ringla den över 
 grillade grönsaker.
Njut och låt det väl smaka!



 

150 000 fotbollsplaner raps
Det är ingen självklarhet att vi kan njuta av den svenska 
rapsen. Odling sker i stenhård konkurrens med andra 
 grödor på gården och med en tuff världsmarknad.

Tack vare utveckling av lantbrukarens odlingsmetoder och 
bättre kvalitet på rapsfröna står sig dock odlingen stark.

Över 75 år av konstant utveckling har gett sorter med olja 
av bästa hälsokvalitet och mjöl som kan användas i olika 
typer av foder. Sammantaget är resultatet att Sverige är 
själv försörjande på olja och kan minimera import av soja
mjöl från Sydamerika.

Den ekologiska rapsodlingen ökar. Likaså de lokalt pro
ducerarde rapsoljorna. Sverige är fullt av entusiastiska 
odlare och rapspressare som värnar om kvalitet och 
närodling.

Spindeln i nätet för forskning och utveckling är odlarorga
nisationen Sveriges Frö och Oljeväxtodlare, SFO. Verksam
heten är självfinansierad genom bidrag från de svenska 
oljeväxtodlarna. På www.svenskraps.se finns mycket 
matnyttig information, till exempel 125 recept komponerade 
av bland annat Svenska Kocklandslaget. Dela gärna med 
dig av dina funderingar på vår Facebooksida.
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Sveriges Frö och Oljeväxtodlare  
www.svenskraps.se
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