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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka problem det finns i perennplanteringarna i 

offentliga miljöer samt hur man kan förebygga problemen och hur man bygger upp 

växtbäddar för perenner utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Undersökningen genomfördes 

hösten 2011 och baserades på litteratur som böcker, artiklar, faktablad samt intervjuer. I 

undersökningen ingick fem angränsande kommuner till Gävle samt tre erkända 

trädgårdsmästare. Utgångspunkten för valet av trädgårdsmästarna var att de skulle ha 

erfarenhet av att skapa väl fungerande och hållbara exempel på offentliga perennplanteringar i 

Sverige. 

 

Det finns många olika orsaker till att perennrabatterna i våra offentliga miljöer inte ser så 

attraktiva ut. Oavsett orsak så kan man säga att grundproblemet är bristfällig kunskap och 

eventuellt brist i kommunikationsleden från ”idé till planta” när det gäller de offentliga 

planteringarna.  

 

Det är många delar som är viktiga i en växtbädd för att perenner, träd och buskar ska kunna 

etablera sig och utveckla sin prakt år efter år. En av dessa komponenter är en bra jord. Det är 

viktigt att man väljer en rotogräsfri jord utifrån växtvalet redan från början. Ett av problemen i 

kommunerna var att fel sorts jord hade använts från början. Trots att alla påstod att de 

använde sig enbart av rotogräsfri jord i dagsläget så hade de problem med ogräs. Två orsaker 

till detta kan vara att man väljer fel växter och att skötseln inte fungerar, vilket resulterar i att 

ogräset tar över. 

 

Den perfekta växtbädden, finns den? Eftersom det är naturen vi arbetar med är det svårt att 

uppnå det ultimata resultatet, men vi kan göra det bästa utifrån förutsättningarna som finns 

med alla de delar som ingår i en växtbädd. 
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Inledning 
När jag praktiserade på Trädgår`n i Söderfors fick jag ansvaret för ett stort projekt som 

innebar att en större plantering i deras inspirationsträdgård skulle göras om från grunden. 

Under arbetets gång upptäckte jag att detta skiljde sig avsevärt mot att anlägga en rabatt i en 

privat trädgård, speciellt med tanke på skötsel och hållbarhet. Det var mer att tänka på som till 

exempel hur ofta det finns möjlighet att rensa ogräs och vattna, vilka växter som ska väljas 

utifrån jorden och dess läge samt deras växtsätt. Designen ska även tilltala en bredare publik 

och arrangemanget måste vara ekonomiskt försvarbart. Underarbetet med växtbädden – det 

vill säga allt som sker innan planteringen av växter, framträdde på ett helt annat sätt och jag 

insåg vikten av ett hållbart underarbete. Detta fick mig även att reflektera över planteringar i 

övriga offentliga miljöer.  

 

Bakgrund 
I många av våra parker och på andra grönytor i våra städer kan man se olika exempel på 

mindre attraktiva perennrabatter. Flertalet ser ut som om de inte har rensats på länge eller att 

det är allt för glest i planteringen. Många med mig (bland annat min handledare, några inom 

de kommuner jag har samtalat med samt studiekamrater) upplever att perennplanteringarna 

inte är estetiska att se på. Kommunerna bör ha ett högre krav på sig att se till att 

planteringarna håller en bättre standard och mer tilltalande att se på. Det finns ett grönt 

intresse bland invånarna och turister att både få betrakta och njuta av blomsterprakt i olika 

former. Kommunerna borde vara intresserade av att ha välfungerande växtbäddar i offentliga 

miljöer och allmänt välskötta grönområden eftersom det är kostnadseffektivt i längden och 

kommunerna ofta har en ansträngd ekonomi.  En kommun kan dra fördel av, och få bra 

marknadsföring av, att vara estetiskt tilltalande. Man kan fundera över hur ser det ut i 

organisationen och om alla medarbetare är involverade i arbetet från idé till planta. Detta får 

mig också att undra hur det ser ut inom kommunerna, vilken utbildning och kompetens och 

vilka ekonomiska förutsättningar som finns för att skapa olika planteringar. Genom min egen 

erfarenhet och utbildning har jag insett vikten av att ha en bra grund, det vill säga väl 

fungerande växtbäddar. Sådana faktorer kan vara avgörande för att det ska bli ett bra resultat 

ovan jord och att planteringarna ska hålla i ett antal år framåt. För att få en ekonomisk 

hållbarhet i grönområdena är det mycket man måste tänka på när man ska anlägga 

planteringar i offentliga miljöer. 

 

Det är viktigt för mig som trädgårdsmästare att utvecklas och få nya kunskaper om hur vi kan 

förbättra och skapa hållbara planteringar i offentliga miljöer. Därför vill jag titta närmare på 

växtbädden och varför det brister i offentliga planteringar. Beror det enbart på att skötseln inte 

har fungerat eller finns det andra förklaringar som till exempel eftersatt kunskap, fel val av 

växter eller estetiska problem? I detta examensarbete har jag valt att titta vidare på detta, för 

att ta reda vilka problem som finns och hur man kan förebygga dessa.  
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Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka problem det finns i perennplanteringarna i 

offentliga miljöer samt ta kontakt med några erkända trädgårdsmästare och undersöka hur 

dem förebygger dessa problem. Ett ytterligare syfte är ta reda på hur dem bygger upp 

växtbäddar för perenner utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

  

Frågeställningar 
Vilka är problemen i perennplanteringarna i offentliga miljöer utifrån ett kommunalt 

perspektiv? 

Vad finns det för litteratur och fakta omkring nyckelorden upphöjda växtbäddar, perenner, 

jord, dränering, bevattning, växtnäring och att förebygga ogräs för att få en bakgrund till 

hållbara växtbäddar? 

Hur har några erkända trädgårdsmästare löst dessa problem och vad anser de att man bör 

tänka på vid uppbyggnad av växtbäddar för perenner utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 

 

Avgränsning 
Den röda tråden i arbetet har varit att fokusera på själva växtbädden istället för perennerna, 

därför kommer inga växtval att presenteras. Under området ogräs nämns inte bekämpning 

eller kemiska preparat. En annan avgränsning är att inte gå in på saltutsatta platser som finns i 

vår stadsmiljö. Arbetet kommer inte heller att ge några ekonomiska kalkyler utan endast 

förslag på insatser som behövs för att få hållbara planteringar. 
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Definitioner  
 

❖ Offentliga miljöer är de områden som är tillgängliga för allmänheten; parker, 

kyrkogårdar, skolgårdar, väg- och gatumiljöer och andra allmänna marker 

(Riksdagen 2013). 

 

❖ E-jorden som nämns i arbetet avser Trädgårdsjord E (Enköpingsjorden).  

E-jordens grundmaterial består av lera, sand och torv. Blandningen innehåller 

1/3 av respektive jordmaterial. Den är gödslad och kalkad på olika sätt 

beroende på vad den ska användas till.  

- Ogödslad endast kalkad 

- Bio- hälften av torven utbytt mot kompost (utifrån var man befinner 

sig i landet) till exempel grön kompost från Forsbacka 

- Mineralgödslad med NPK 

- Naturgödslad Biofer med höns och slaktavfall 

E-jorden säljs inte per påse utan som bulkvara och den bör inte blandas ihop 

med E-jord (kravmärkt/för ekologisk odling) som säljs i påse (Mattson 2011, 

Hasselfors Garden 2011). 

 

❖ R-dress eller rabattdress är en lätt sandblandad mulljord med porös struktur 

som är kalkad och kraftigt gödslad. Gödslingen är en blandning av 

långtidsverkande naturgödsel och snabbverkande mineralgödsel 

(Hasselforsgarden 2013).  

 

❖ Moränjorden som nämns i arbetet är, enligt Stefan Lagerkvists egna definition, 

en grusig moränjord med inslag av mörk mulljord. 

 

❖ Fabriksjord; det vill säga jord som tillverkas av ett flertal företag (Lagerkvist 

2011). 

 

❖ Humus är organiskt material, som består av nedbrutna växt- och djurrester 

(Plöninge 2006). 

 

❖ Halkstopp används oftast vid halkbekämpning och består av makadam, 2–6 

mm (Jehander 2013). 

 

❖ Mattor av marktäckande perenner armeras av en stomme av kokosfiber. 

Växternas rotsystem binder ihop mattan tillsammans med den armerande 

stommen. Detta gör den tålig och lätt att hantera. Perennerna får en snabb 

etablering och kan hålla ogräset borta vid ett tidigt stadium (Vegtech 2013). 

 

❖ Uttrycket Rätt växt på rätt plats är perenner som planteras utifrån sin naturliga 

ståndort, det vill säga växtens enskilda krav på växtplatsen. Dessa perenner blir 

livskraftiga och långlivade – de kräver varken omplantering eller delning utan 

kan stå orörda flera år i följd (SPR 1986).  
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❖ Det finns olika definitioner på hållbarhet beroende på vilken verksamhet det 

gäller. I den här undersökningen preciseras definitionerna som en estetisk och 

ekonomisk hållbarhet med ett långsiktigt perspektiv på 4-5 år. Med växter 

erhålls då ett beständigt resultat trots lite repetitivt arbete såsom ogräsrensning 

och återkommande nyplantering. Det leder även till lägre personal-, arbets- och 

materialkostnader. 

 

 

 

Metod 
I mina studier har jag inte funnit någon forskning om växtbäddar för perenner i offentliga 

miljöer, därför valdes undersökningen att genomföras som en litteraturstudie med samtal och 

intervjuer.  

 

Under metoddelen beskrivs först hur urvalet har gått till, därefter redogörs för hur 

litteraturinsamling och intervjuer har gått tillväga. Avslutningsvis beskrivs bearbetningen av 

intervjuer samt en presentation av intervjupersonerna. 

 

Urval 

För att ta reda på vilka problem man stöter på i perennplanteringar inom den offentliga miljön 

upprättades det kontakt med personerna som ansvarar för de gröna ytorna inom kommunerna. 

Urvalet av kommuner utgår från Gävle, med en gräns på 10 mils avstånd som är till störst 

antal invånare. För att materialet inte ska bli alltför omfattande så begränsades antalet till 5 

kommuner bestående av Gävle, Uppsala, Falun, Bollnäs och Avesta. I tre av de fem 

kommunerna har man ingen trädgårdsmästare utan hänvisar till arbetsledarna inom 

parkförvaltningen. I resterande två kommuner har man stadsträdgårdsmästare. I en kommun 

var denne inte tillgänglig för tillfället så jag hänvisades till arbetsledaren för 

parkförvaltningen istället. 

 

Det finns många kompetenta trädgårdsmästare att intervjua i Sverige och för att begränsa 

urvalet, var utgångspunkten att dessa skulle ha varit med om att skapa väl fungerande och 

hållbara exempel på offentliga perennplanteringar i Sverige (planteringar som även existerar i 

nutid). Urvalet av informanter valdes selektivt med hjälp av handledare samt andra 

examensarbeten som Planteringar anpassade för stadsmiljö - med förslag på växter av Jenny 

Bergkvist, Perenner i offentlig miljö en samling exempel och erfarenheter av Karolina 

Nyberg och Perenner i kommunala planteringar – när perenner är fysiskt hållbart och 

ekonomiskt försvarbart av Björn Svensson. Alla är skrivna på fakulteten för 

Landskapsplanering, trädgårds- och jordvetenskap på SLU i Alnarp. Möjligheten att hitta 

flera informanter hade varit intressant men på grund av tidsplanen och bearbetning av 

insamlat material valdes tre kända trädgårdsmästare. 

 

Litteraturen har valts utifrån nyckelord som upphöjda växtbäddar, jord, dränering, bevattning, 

växtnäring och ogräs. Dessa ord är kända i sammanhang som rör planteringar och ger 

information om vikten av förarbetet med växtbädden. Orden är grunden i intervjuerna och 

återkommer både i rubrikerna och arbetet. 
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Intervjumetod 

Undersökningen baserades på litteratur som böcker, artiklar, faktablad samt intervjuer (se 

bilaga 1). Metoden som har valts för undersökningen är kvalitativa intervjuer, vilket innebär 

att man kan ställa enkla och öppna frågor där informanten får möjlighet att ge breda och 

innehållsrika svar (Trost 2010). Intervjuerna genomfördes som strukturerade intervjuer via 

telefonen, den strukturerade intervjun kännetecknas av att frågorna är bestämda i förväg 

medan svaren är öppna (Johansson & Svedner 2004).  

 

Kontakten med kommunerna upprättades via telefon och samtalet utgick från en 

frågeställning, med vissa följdfrågor utifrån svaren, och pågick ungefär i 10–15 min. Frågan 

som ställdes var: Vilka är de största problemen i en plantering med perenner i våra offentliga 

miljöer? Avsikten med intervjuerna var att få ett underlag och en generell bild av 

kommunernas problem angående perennplanteringarna. 

 

Den första kontakten med trädgårdsmästaren togs via telefonen för att få veta om intresset 

fanns att bli intervjuad, därefter bokades en telefonintervju. Inför intervjuerna skickades 

frågorna ut via mail till respektive trädgårdsmästare. Detta gjordes både för att informanten 

skulle få veta vilka frågor som skulle ställas och för att det skulle underlätta vid 

telefonintervjun. De 23 intervjufrågorna utformades utifrån nyckelorden - upphöjda 

växtbäddar, jord, dränering, bevattning, växtnäring och ogräs. Intervjufrågornas innehåll 

formulerades utifrån mina egna erfarenheter och funderingar samt en viss inverkan av 

kommunernas svar. Vid intervjutillfället antecknades svaren på förberedda svarsblanketter för 

att få med så mycket som möjligt av informantens svar. Beroende på informantens svar 

pågick intervjuerna mellan 50–90 min. Vid eventuella oklarheter, fanns möjlighet att 

återkomma till trädgårdsmästarna. 

Bearbetning av insamlat material 

Resultatet från intervjuerna med respektive kommun jämfördes för att hitta likheter. Därefter 

sammanställdes svaren utifrån vad de hade gemensamt. Resultatet av trädgårdsmästarnas 

intervjusvar grundades på deras relevanta svar gentemot frågeställningarna. Även här söktes 

likheter men även olikheter för att få ett bredare perspektiv. Det insamlade materialet från 

litteraturstudien har använts som faktabakgrund för att komplettera resultatet av intervjuerna. 

Alla intervjuer i undersökningen har haft en viktig del i informationssamlandet. Genom att 

redovisa resultaten tillsammans under gemensamma rubriker får man en bättre kontex och 

innehållet blir mer översiktligt.   

 

Presentation av intervjupersoner 

Stefan Lagerkvist 

Stefan arbetar i dag som stadsträdgårdsmästare på Sävsjö kommun, där han har varit verksam 

de senaste 20 åren. Han har också eget företag som han driver parallellt. Stefan har arbetat 

med trädgård sedan 1975 inom olika områden som markbyggnad, plantskola, nyanläggning, 

kurser m.m. (Lagerkvist, muntligen 2011-10-25). De senaste 15–20 åren har han arbetat med 

växtbäddar och perenner. Stefans kännetecken inom området trädgård är ståndortsanspassade 

perenner, att man ska utgå från platsen och dess förutsättningar samt ha ett ekonomiskt 

tänkande. Han arbetar inte med fabriksjordar utan använder sig av den småländska naturvaran 

– grusig moränjord (ibid.). 2004 blev han utnämnd till årets stadsträdgårdsmästare (Gill 

2007). 
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Peter Gaunitz 

Vid intervjutillfället arbetade Peter 80 % som lärare på SLU i Alnarp där han hade kurser 

inom växtkunskap, design, växtteknik och växtfunktion. Övriga 20 % drev han eget företag 

med inriktning mot kurser, föreläsning, designuppdrag och planteringar i offentliga miljöer 

som kyrkogårdar, kommuner och landsting (Gaunitz, muntligen 2011-10-28). Peter arbetade 

gärna med woodland- och prärieplanteringar samt hållbara planteringar med 

ståndortsanpassade perenner. I grunden var Peter biolog och trädgårdstekniker. I dagsläget 

finns inte Peter Gaunitz med oss längre. 

Stefan Mattson 

Vid intervjutillfället var Stefan stadsträdgårdsmästaren som blev känd för sina blomstrande 

perennplanteringar i Enköping, där han var verksam i 26 år. När intervjun gjordes hade han 

arbetat sedan 5 år på Svenska Bostäder som ledare för entreprenörer och konsulter. Där 

satsade han på att göra bostadsområden till blomstrande och grönskande gårdar. Det senaste 

projektet (2011) samarbetade Stefan med trädgårdsdesignern Piet Oudolf. De båda gestaltade 

och anlade perennparken i Skärholmen (Matsson, muntligen 2011-11-02). September 2011 

blev Stefan belönad med Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj. En av 

motiveringarna var ”Som stadsträdgårdsmästare i Enköping har han stått för inspiration och 

nydaning inom offentlig grön miljö” (Svenska Bostäder 2011).  
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Resultat 
Samtalen med kommunerna kommer att redovisas först och därefter redovisas resultatet av 

litteraturstudien och en sammanställning av intervjuerna av trädgårdsmästarna. 

Kommunernas svar 

Resultatet från samtalen med respektive kommun har sammanställts utifrån vad de hade 

gemensamt och redovisas i punktform. Deras svar var väldigt samstämmiga utifrån 

frågeställningen, därav redovisningen av resultatet i gemensam punktform. 

 

Frågan som ställdes var: Vilka är de största problemen i en plantering med perenner i våra 

offentliga miljöer?  

Det som kom fram var: 

 

❖ Rotogräs är det största problemet för alla kommuner. En av anledningarna är 

att jord som inte är fri från rotogräs har anlagts från början. Detta gör att 

rotogräset etablerar sig tidigt och det blir svårare att rensa bort det efterhand. 

En annan orsak kan vara bristen på kunskap om rotogräs eller att det tillförs 

med de inköpta perennerna. 

 

❖ Redan från början i planeringen väljs växter som inte klarar av att etablerar sig 

på grund av fel ståndort. Det är viktigt att välja rätt växter till rätt plats så att de 

har goda förutsättningar för tillväxt även då förhållandena inte är optimala. 

Annars leder det till ett skötselproblem eller omplantering vilket påverkar den 

redan ansträngda ekonomin inom park och de gröna ytorna. Ett av skälen till 

att fel växtval görs, är oftast kunskapsbrist om perenner, buskar och träd.  

  

❖ Eftersom ekonomin är begränsad har det en negativ påverkan på utvecklingen 

inom de gröna ytorna. Detta leder bland annat till att det inte finns den 

önskvärda utbildningsnivån på personalen inom alla led för uppdraget - från 

planering till skötsel. Då antalet anställda begränsas påverkar detta skötseln på 

ett negativt sätt så att man inte kan bedriva skötseln optimalt. Personalens 

arbetsbelastning innebär att underhållsarbete försummas vilket i sin tur leder 

till att planteringarna tappar sin grundform och ogräset etablerar sig starkare. 

 

❖ Även vad avser bevattning finns här brist redan från planeringsstadiet. 

Kommunerna hade inte ett automatiskt bevattningssystem. Vid etableringen av 

växterna hade dom inte avsatt tillräckligt med personal och resurser för att 

kunna vattna i den omfattning som behövs när växterna är nyplanterade. Detta 

problem förekom även redan i befintliga planteringar vid torka men framför 

allt på torra och utsatta platser.  

 

❖ Skadedjur så som sorkar äter upp växterna. 



 

 8    

Litteraturen och intervjuerna  

Resultatet av litteraturstudien och intervjuerna av Peter Gaunitz, Stefan Lagerkvist och Stefan 

Mattson redovisas gemensamt under respektive rubrik: upphöjda växtbäddar, jord, dränering, 

bevattning, växtnäring, ogräs, grön kompetens hos personalen samt hållbara planteringar. 

Först presenteras en översikt av resultatet från litteraturstudien och därefter 

sammanställningen av svaren från intervjuerna.   

 

Upphöjda växtbäddar 

Syftet med upphöjda växtbäddar är att leda bort överflödigt vatten så att dräneringen blir bra. 

(Bengtsson R, 1994, Gustavsson E, 1989 s.69). Ett annat är att jorden värms upp tidigare och 

bättre på våren (Gustafsson E-L, 2001 nr 27). 

Gaunitz, Lagerkvist & Mattson  

Varför upphöjda bäddar? 

En upphöjd växtbädd värms upp tidigare på våren, men den främsta anledningen till upphöjda 

växtbäddar är för dräneringen skull. De flesta perenner dör inte av kylan utan av vinterfukten, 

sa alla tre intervjuade. En upphöjd bädd är trevligare att se på, man kan göra den mer attraktiv 

och mer spännande (Lagerkvist). För perennplanteringar i norr lämpar det sig det bättre med 

upphöjda bäddar, men även torrälskande perenner trivs i dessa. Då slipper de överskott på 

vatten och det går åt mindre vattenmängd (Gaunitz). Upphöjda bäddar kan ha olika 

uppbyggnad beroende på vilken sorts bädd man ska göra. De kan bestå av olika material som 

humus, mineraljord, sten och grus, torvjordar och lerjordar. Det kan variera i uppbyggnad från 

plats till plats och beroende på vad som ska planteras (Gaunitz, Lagerkvist, Mattson). 

 

Liksom Lagerkvist arbetar Gaunitz mest med hårda material som sten, grus och sand men 

även med torv som används vid skogsplanteringar. Lerjordar är särskilt lämpliga att använda 

vid fuktmarksmiljöer (Gaunitz). Enligt Mattson får man ibland anpassa vissa ytor lokalt. Det 

kan vara bra att jobba med varierande ytor och jobba på olika sätt för att få kunskap och 

erfarenhet. 

Inför planering och plantering 

Innan det är dags att börja planera och anlägga planteringen bör man ha en plan över hur man 

ska gå tillväga. Det är viktigt att utgå från platsen och ta reda på vad eller vem som ska 

använda den och vilken funktion den ska ha. Många platser inom den offentliga miljön utsätts 

för slitage i någon form, vilket är viktigt att ha med i planeringen. Nästa steg är att titta på den 

befintliga jorden som finns på plats och eventuellt ta ett jordprov. Om den befintliga jorden 

ska användas är det viktigt att se till att den är fri från rotogräs samt se över intilliggande 

rotogräs (Gaunitz, Lagerkvist, Mattson). Den befintliga jorden behöver kanske harvas eller 

grävas om och eventuellt blandas med humus eller grus beroende på vad som ska planteras 

där (Gaunitz, Lagerkvist). Det är alltid bra att se till att det inte finns något stillastående 

vatten, det vill säga att det är bra dränering på platsen (Lagerkvist). När dessa steg är gjorda 

börjar man titta på designen, växtvalet, vilka material som ska användas samt själva 

anläggningen (Gaunitz, Lagerkvist, Mattson). Oavsett vilken jord som används så har den en 

tendens att sjunka vid nyanläggning. Därför kan det vara bättre att göra växtbäddar på hösten 

och plantera på våren istället (Mattson). 
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Växtbäddens djup 

Ett av problemen med planteringarna i offentliga miljöer är att jorddjupet inte är tillräckligt 

djupt. Utifrån vad man ska plantera, vilket syfte planteringen har samt hur det ser ut under 

backen bör djupet på växtbäddarna ligga mellan 40 och 60 cm (Lagerkvist, Gaunitz och 

Matsson). I planteringar med näringskrävande växter (som till exempel perenner) bör bädden 

vara 50–60 cm djup. Om planteringen ska ligga i utsatta trafikmiljöer eller om det ska vara 

vegetation som exempelvis Sedum kan bädden vara grundare (Gaunitz).  

Jord  

Jorden består av olika beståndsdelar: förmultnade växtdelar, levande och döda 

mikroorganismer, mineralkorn med mera. Genom att känna till hur jordens struktur ser ut kan 

man förbättra möjligheten att skapa en idealjord (Plöninge 2006).  

Mineralkornen kan delas in i: 

 

❖ Grus  2-20 mm  

❖ Sand  0,2-2 mm 

❖ Mo    0,02-0,2 mm 

❖ Mjäla 0,002-0,02 mm 

❖ Lera under 0,002 mm 

(Källa Plönninge 2006) 

 

Det finns två typer av jordar: mineraljordar och organogena jordar. Mineraljordar 

består av olika mineraler som är löst blandade med varandra. Både sand- och lerjordar tillhör 

mineraljordar. Den andra typen - organogena jordar, är jordar där torv- och gyttjejordar ingår 

(Båth 2001). De flesta jordar i Sverige är moränjordar, vilket är en osorterad blandning av 

olika partikelstorlekar, allt från lera till större stenar. Det finns allt från moränlera till blockig 

morän (Plöninge 2006). 

 

Sandjord är en jordart som är lätt att bearbeta och som värms upp snabbare på våren men 

också torkar ur snabbare. Den har en bra dränerande förmåga vilket också gör att den har svårt 

att hålla kvar vatten. Den måste vattnas lite åt gången, men ofta. Lerjorden däremot har en bra 

förmåga att hålla fukt och behöver inte vattnas lika ofta som sandjord. Men lerjordens 

förmåga att hålla vatten gör även att det lätt uppstår syrebrist samt att den är kall och tung. 

Det i sin tur bidrar till att den värms upp sent på våren och planteringen kan fördröjas. Lerjord 

i motsats till sandjord, är näringsrik och behöver inte gödslas lika ofta (Båth 2001, Plöninge 

2006). Moränblandade ler- och mojordar är bra jordar för odling eftersom de blir varma fort 

på våren och har en relativt bra förmåga att behålla vatten utan att bli för våta (Bengtsson & 

Gustafsson 2004). 

 

Strukturen, som påverkar jordens egenskaper, bestämmer hur kornen är lagrade och 

sammanbundna. Man skiljer mellan aggregatstruktur och enkelkornstruktur. Det förstnämnda 

innebär att kornen binds samman till klumpar. I enkelkornstrukturen ligger kornen var för sig 

och inte i klumpar. En jord med stabil och god struktur har oftast starka aggregat vilket gör att 

växter trivs och jorden har en bra dränerande förmåga. Mellan aggregaten uppstår hålrum som 

är fyllda med vatten och luft, vilket gör att rötterna lättare kan tränga fram och utvecklas. För 

att få en bra struktur kan man tillföra mull det vill säga nedbruten organiskt material 

(Bengtsson med flera 2006, Båth 2001, Plöninge 2006). 

 

En bra jord kännetecknas av att den ska vara fri från rotogräs, vara väldränerad och ha en god 

mullhalt. Det är också viktigt att se till att jorden är porös (Bengtsson 1994). 
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Trädgårdsmästarnas val av jord 

Vilken eller vilka jordstrukturer som fungerar bra, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, skiljer sig 

mellan trädgårdsmästarna. Men alla är överens om att det viktigaste är att jorden ska vara 

garanterat fri från rotogräs och den ska ha en korrekt struktur utifrån växtvalet. Den ska också 

vara genomsläpplig för luft och vatten (Gaunitz, Lagerkvist, Mattson). Många växter trivs 

bättre i sin naturliga miljö och det kan därför vara användbart att jobba mer med 

naturliknande jordar som mineraljordar. Framför allt moränjordar som är spetsade med grus  

0–18. Växter som växer i dessa jordar får ett kraftigt rotsystem samt motverkar syrebrist 

(Lagerkvist).  

 

I skuggiga växtbäddar kan man blanda i 40–60 % humus, till exempel ljus torvmull med mer 

fibrer. I befintlig moränjord, och i en torrbädd med sol, kan man komplettera moränjorden 

med 60–70 % grus (0–18). Utifrån vad som ska växa i bäddarna kan man till exempel lägga i 

enbart grus eller endast kalkkross. Kalkälskande växter, som blodnävan, trivs i kalkrika jordar 

och lever i det vilda i stenskrevor där det knappt finns någon jord (Lagerkvist). Det är bättre 

att använda egen komponerad jord än fabriksjord, då fabriksjorden är mer kompakt och 

innehåller mer fukt och därför oftare behöver blandas upp med annat material. Växterna är 

mera känsliga mot vinterfukt om de är planterade i fabriksjord. I vissa fall kan fabriksjord 

blandas i en gammal rabatt om den behöver förnyas (ibid.). 

 

Om man vill ha en garanterad ogräsfri jord är E-jorden ett bra alternativ. Beroende på vilka 

växter som ska planteras kan man blanda i andra material, som grus och flis. Kombinationen 

upphöjda bäddar och bra struktur på jorden förebygger syrebrist. En bra utfyllnad är 40 % flis 

(4-11 mm) som blandas i E-jorden. För växter som stäppsalvia, lammöra och ulleternell är E-

jorden för kraftig. De har en tendens att falla isär och det blir ett hål mitt i plantan. Dessa 

torrpartiväxter vill gärna ha grusigare och torrare jord (Mattson). Ett alternativ är då att blanda 

i 40 % grus (4-11 mm) i E-jorden vilket gjordes i Drömparken i Enköping. I Enköping gjorde 

man i början misstaget att använda jord med lite rotogräs i eftersom man trodde att det skulle 

försvinna med intensiv rensning, vilket inte var en korrekt slutsats. Kvickroten återkom varje 

år så till slut bestämde de sig för att riva upp planteringarna och göra om allt från början, 

genom att starta upp med rotogräsfri jord. Det är en av anledningarna till att Mattson numera 

använder E-jorden, för att den är garanterat fri från rotogräs. E-jorden är ett bra grundmaterial 

om man vill experimentera, men det gäller hela tiden att anpassa den till växtmaterialet. 

Mattson försöker utveckla E-jorden löpande. 

 

Vid traditionella perennplanteringar är E-jorden ett bra alternativ. När man jobbar med 

ståndortsanpassade växter är det bättre att använda den befintliga jorden. Utifrån växtval, 

ståndort och konkurrens blandas den befintliga jorden med andra material som till exempel 

humus eller grus för att få en bra struktur. En bra jordstruktur innehåller mineraljord; det 

brukar inte vara några större bekymmer med mineraljordar. De står emot syrebrist ganska bra 

och det går att tillföra grovkornigt material om det behövs (Gaunitz). Om man använder torv 

som vid woodland- och skogsplanteringar får man räkna med att tillföra lågförmultnat 

organiskt material och jord successivt under planteringens livslängd. Torven fungerar bra på 

kort sikt men efter hand sjunker den ihop (Gaunitz). 

Jordförbättring 

Ibland behöver befintliga jordar jordförbättras för att få en bättre struktur. Förbättringen 

innebär att man ökar tillgången till luft och vatten, ökar mullhalten eller fyller på näring så att 

växterna kan etablera sig och utvecklas till fina plantor. Vad man ska tillföra beror på vad den 

befintliga jorden innehåller och vad som ska växa där. Innan man börjar jordförbättra bör man 
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skicka jorden på analys för att ta reda på jordens kvalité och näringshalt (Båth 2001, 

Lorentzon 1989, Plöninge 2006).  På leriga jordar kan man jordförbättra med organiskt 

material som trädgårdskompost, torv, halm, löv, stallgödsel och barkmull. Ibland används 

även grus som förbättringsmedel men den bör blandas med organiskt material (Gustafsson 

2001, Plöninge 2006). I sandiga jordar kan strukturen förbättras genom att tillsätta organiskt 

material som stallgödsel, kompostjord, torvmull, bark och eventuellt gräsklipp. Det går också 

bra att blanda i lerhaltig matjord (Plöninge 2006). Det finns olika tillvägagångsätt för hur man 

jordförbättrar och ett sätt som Stefan Lagerkvist nämner i texten nedan är mulchning. Det 

betyder att man sprider ut eller myllar ner gödsel eller kompost på ytan i planteringar med 

perenner, buskar och träd (Degermark 2011). 

Hur jordförbättrar trädgårdsmästarna? 

Det är viktigt att besiktiga platsen och avgöra om en jordförbättring är nödvändig. 

En regel är att: om det inte tas bort någon jord ska det inte heller tillföras någon ny (Gaunitz). 

Men oftast behöver planteringar jordförbättras några gånger under sin livslängd. Traditionella 

perennplanteringar behöver någon form av tillskott.  I Sävsjö använder man lövkompost som 

mulchas ner var 3-4 år (Lagerkvist). I en plantering med kraftigt växande perenner kan man 

blanda lövkompost med kogödsel eller förmultnad kokompost (Gaunitz). I Enköping lämnar 

man kvar de nedslagna perennerna i planteringarna på hösten, så de får bidra till 

jordförbättring, vilket maskarna gillar. Även kvarlämnade löv bidrar till jordförbättring.  

På Svenska Bostäder mulchas ca 5 cm R-dress ner var tredje år, vilket står inskrivet i 

kontraktet till entreprenörerna (Mattson). I regel behövs inte moränjordar jordförbättras så 

ofta och i vissa fall behövs det inte alls. Så är det med planteringar som har marktäckande 

perenner. Där kan man dra nytta av naturens egna avfall som blad och löv och låta det ligga 

kvar på marken (Lagerkvist). Förutom löven behöver en humusjord årligen tillföras organiskt 

material och man ska se det som en rutinåtgärd. När det gäller lerjordar ska man helst tillföra 

mull. Ett sekundärt alternativ än grus och sten. Det är viktigt att man blandar ner 

jordförbättringen ordentligt, om det läggs på toppen av planteringen gynnas fröogräset 

(Gaunitz). Magra och torra planteringar som innehåller bland annat grus ska man inte gödsla 

för att behålla den näringsnivå som växterna kräver. (Gaunitz, Lagerkvist). I Sävsjö blåses 

löven bort för att det inte ska bildas någon mull (Lagerkvist).  

Dränering  

Flertalet perenner tycker inte om att stå med sina rötter i vatten under längre perioder, vilket 

gör att det är extra viktigt att dräneringen fungerar. Jorden bör ha en bra dränerande förmåga, 

framför allt jordar som bevattnas. Det är viktigt att allt överskottsvatten som uppstår i 

växtbädden kan ledas bort. Vid bevattning fylls luftporerna med vatten och skulle det uppstå 

ett häftigt regn i samband med vattningen finns risken att det blir för mycket vatten i marken 

och jorden slammar igen. Följden blir att växterna får syrebrist och rötskador uppstår 

(Stockholm Stad 2009, Jordbruksverket 2007). En annan aspekt är att om det blir för mycket 

vatten kan växtnäringen läcka ut till omgivande vattendrag och grundvattnet, vilket leder till 

övergödning (Jordbruksverket 2007). Ibland kan man tvingas att utse ett annat läge för 

planteringen som har en mer naturlig dränering än den platsen man hade tänkt från början 

(Rudin 1986). Förutom vanlig dränering, som sand- och grusblandning eller dräneringsrör, 
kan man höja växtbädden så att överflödigt vatten rinner bort samt använda jord som inte är 

så packad och därför har en bra genomsläpplighet (Bengtsson 1994). 
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Trädgårdsmästarnas åsikter om dränering 

Upphöjda växtbäddar ger naturlig dränering, framför allt om man har lerjord. Om jorden är 

för kompakt måste man ändra strukturen (Gaunitz, Lagerkvist, Mattson). Det är viktigt att inte 

köra så mycket med maskiner där bädden ska vara, för då blir jorden packad och det blir svårt 

att få till en bra dränering (Lagerkvist, Mattson). Grunden till en bra dränering är att ha ett bra 

underlag och moränjordar har den kvalifikationen. Ett alternativ kan vara att gräva ut lite extra 

och fylla på med ett tjockare skikt av 0/50 kross som underlag, det är bra om det läggs tätt 

(Lagerkvist). Motsatsen till Lagerkvists arbete är Mattssons eftersom han inte lägger grus i 

botten, men finns det grus naturligt på platsen tas det inte bort. Ibland får man göra lösningar 

om det uppstår problem, såsom i Skärholmen. Där var det en lutning mellan dammen och 

planteringen där Calamintha stod och eftersom den vill stå torrt fick man göra en dränering 

som leder mot dagvattenbrunnen (Mattson).  

 

Kornstorleken är viktig för att den antingen ska bidra till en bra dränering eller för att den ska 

gynna jorden att bibehålla sin fuktighet i möjligaste mån. Vid dränering är det bra att bygga 

upp med grovt material. Det finns också dräneringslangar som man kan gräva ner om man vill 

leda bort vattnet (Gaunitz). Om man jobbar med sankmark ska man jobba utifrån naturens 

grundtillstånd istället för att till exempel dränera bort överflödigt vatten. Det jobbas alldeles 

för lite utifrån denna arbetsmetod (ibid.). 

 

Ibland kan det vara motsatsen som är det viktigaste, till exempel att jorden är bättre på att 

hålla vatten istället för att leda bort det. Det beror på vilka växter man har; till exempel 

traditionella perenner vill ha lite mer vatten (Matsson). Finkorniga jordar håller vatten bra. 

Exempel på sådana är lerjordar och humusjordar (Gaunitz). Grusiga moränjordar har en bra 

vattenhållighet; man kan även blanda i humus och lermaterial om det behövs (Lagerkvist).  

 

Bevattning 
Hur mycket vatten och hur ofta en plantering behöver vattnas beror på olika faktorer, bland 

annat vilket rotdjup växterna har och hur deras behov av vatten ser ut samt ståndorten för 

respektive växt. En annan faktor är jordens vattenhållande egenskaper, som porernas storlek 

och hur djupt grundvattennivån ligger. Dessutom har väderleken en betydande roll där 

nederbörd och antalet soltimmar har stor påverkan (Jordbruksverket 2007, Bengtsson & 

Gustafsson 2004). Transporten av vatten sker med hjälp av kapillärkraften vilken drar vattnet 

både uppåt och åt sidorna. Hur bra jordens förmåga är på att transportera vatten beror på 

porernas storlek där stora porer (sandjord) transporterar vatten sämre än en jord med små 

porer (Bengtsson & Gustafsson 2004, Waterboys 2006).  

 

Det finns olika bevattningssystem att tillgå som spridare, droppbevattning med slang både 

ovan och under jord, pop-up samt manuell bevattning med slang. Droppbevattning är den 

metod som inte kräver så mycket tillsyn och arbetsinsatsen är liten när rabatten är anlagd och 

klar. Den ger en långsam och effektiv bevattning och vattenåtgången blir mindre än med 

spridare. Möjligheten att tillsätta flytande växtnäring finns, samtidigt som man kan minska 

växtnäringsläckaget (Jordbruksverket 2007, WaterBoys 2006). Både pop-up och underjordisk 

droppbevattning kräver mer planering och arbete i monteringsfasen än andra 

bevattningssystem. Nedgrävd droppbevattning är lämplig att använda till perenn- och 

rosrabatter, häck- och buskplanteringar samt små gräsytor medan pop-up rekommenderas till 

större gräsytor. Pop-Up spridarna grävs ner i marken och höjer sig ovan jord när vattentrycket 

släpps på. Spridaren består av en rörlig del ovan jord och under jorden sitter spridarhöljet. 

Man ansluter vattenledningen i botten av spridarhöljet (se figur 1) (WaterBoys 2010).  
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Figur 1 Visar en Pop-Up. (Källa Waterboys 2010). 

 

Vattna eller inte – olika åsikter bland trädgårdsmästarna  

Om bevattning behövs eller inte beror på vilken planering och vilket arbetssätt 

trädgårdsmästarna jobbar på. När det gäller ståndortsanpassade perenner planeras sällan 

bevattning in, endast tillfällig bevattning under första och andra säsongen. Etablerade 

perenner behöver inte vattnas, det ska vara lättskötta planteringar med rätt växt på rätt plats. 

Undantag är det vid extremt torra somrar, då måste man stödvattna. En tillfällig bevattning 

kan bestå av droppslang och vattenspridare (Lagerkvist, Gaunitz). Om möjligt bör det finnas 

ett stationärt bevattningsuttag i närheten så att man kan koppla in olika bevattningssystem 

som kan skötas manuellt eller utifrån timer eller liknande (Gaunitz). Det kan vara bra att 

planera in bevattning där träd och perenner ska stå tillsammans eftersom träden tar mycket 

vatten och perennerna riskerar att konkurreras ut på grund av torka (Gaunitz, Mattson). 

 

I Enköping har olika bevattningsmetoder provats under åren, bland annat spridare, 

droppbevattning och pop-up. Ett bra exempel på inplanerad bevattning är Drömparken. Den 

har vattnats sedan -96 och vattnas än idag (Mattson). Det är mycket man ska ta hänsyn till och 

oftast måste man vattna dagtid då det är många besökare. Pop-up spridare är funktionella men 

nackdelen är att rören sticker upp vilket inte är estetiskt tilltalande. När de poppar upp så har 

de en höjd på 30 cm och utseendemässigt skulle de därför fungera bättre i planteringar av 

häckar. Där är de inte lika störande utseendemässigt som i en perennplantering (Mattson). 

Spridare är ett annat alternativ men nackdelen med spridare är att man måste vattna dagtid och 

manuellt. Vill man ha bevattning nattetid med till exempel automatbevattning, är risken att 

slangarna blir stulna (Mattson). För att hålla kostnaden nere är det en fördel att sköta 

spridarna manuellt istället för automatiskt (Gaunitz). I Skärholmens perennpark ligger 

droppbevattning 20–25 cm under ytan och är ordentligt effektiv först efter två-tre år, eftersom 

växternas rötter först måste komma ner till djupet. Detta sätt att bevattna kan vara bra där träd 

som till exempel lönn och alm står tillsammans med perennerna. Första åren får man använda 

spridare som ett komplement. Risken med att gräva ner slangar är om slangarna går sönder 

eller om man ska göra förändringsarbeten (Mattson). I planteringar som inte behöver så 

mycket bevattning, som till exempel i rondeller, kan det vara effektivt med ovanpåliggande 

droppslangar. Det är skillnad mellan att vattna och inte vattna (ibid.). 
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Växtnäring 

Oftast finns det ett förråd av olika näringsämnen i jorden men genom rensning och 

borttagning av växter och jord försvinner en del näringsämnen. Det gör att man måste tillföra 

ny näring så att inte jorden utarmas. Ibland kan även avsikten vara att ändra 

växtnäringsbalansen. För att näringsupptaget ska vara effektivt för växterna måste rötterna 

vara friska och kraftiga och jorden måste ha en bra struktur. Oavsett vad som ska växa i 

planteringen gäller det att ha en balanserad näringstillgång och anpassa den utifrån växtens 

behov (Magnusson 1998).  

 

Det finns olika näringspreparat/gödsel att tillgå och man skiljer på organiskt och oorganiskt. 

Inom organisk gödsel skiljer man på snabbverkande och långsamverkande gödsel. I 

snabbverkande gödsel - som färskt växtmaterial, blodmjöl, hönsgödsel och färsk hästgödsel - 

finns näringen i former som snabbt frigörs i jorden. Dessa tar växten upp och blir grön och 

frodig. Snabbverkande gödsel bör inte tillföras så sent på säsongen på grund av avmognaden 

utan är mer lämpad på våren och försommaren. I de långsamverkande gödselmedlen frisätts 

näringsämnena i en långsammare takt vilket gör att en större del av näringen binds till 

mullförrådet. Här ingår kompost, löv, komposterad stallgödsel, ben- och hornmjöl, bark och 

torv. Långsamverkande gödsel hjälper till att bygga upp jordens struktur och bördighet samt 

ger det en långsiktig näringstillförsel till växterna. Denna gödsel kan tillföras under hela året 

(Eskilsson 1975, Kämpargård 2010, Stintzing 1999, 2001). 

 

Oorganisk gödsel består av mineraler och är ofta fabrikstillverkad. I oorganisk gödsel 

(konstgödsel/stenmjöl) finns näringsämnena i form av både svårlösliga och lättlösliga salter. I 

de svårlösliga frigörs näringsämnen långsamt vilket gör dessa till en långtidsverkande gödsel 

som exempelvis NPK.  NPK innehåller alla tre huvudnäringsämnena som växten behöver, 

Kväve (N) som är bra för tillväxten, fosfor (P) som gynnar blomning och fruktsättning samt 

Kalium (K) som gynnar växternas avmognad. De lättlösliga löses fortare upp i kontakt med 

vatten och är därför mer lättillgängliga för växterna. Eftersom växternas rötter tar upp 

näringen direkt från oorganisk gödsel bidrar den inte till en bra jordstruktur (Eskilsson 1975, 

Stintzing 1999).  

 

Oavsett vilken gödsel som används bör det myllas ner för bästa effekt. Det minimerar riskerna 

med att näringsämnen rinner bort och bidrar till att övergödning uppstår i våra vattendrag 

(Kämpargård 2010). 

Trädgårdsmästarnas val  

Hur växterna får sin näring beror på aggregatet i jorden, det är det som binder näringen. Har 

man en bra struktur på jorden så binder det näringen bra och inga näringsförluster uppstår. 

Oftast brukar växterna hitta sin näring själv utifrån att man väljer rätt växt till rätt plats men 

ibland behövs det tillsättas näring (Gaunitz). Vid torrplanteringar kan man använda hornmjöl 

och benmjöl -alternativt NPK- speciellt när det gäller lökväxter (Lagerkvist.). Planteringar i 

grusjordar med växer som har lågt näringskrav kräver inte lika mycket näring, därför räcker 
att tillföra NPK ungefär vart tredje till fjärde år (ibid.). Naturlig gödsel från häst och ko har 

positiva effekter på planteringar som innehåller kraftiga och konkurrenskraftiga perenner 

(Gaunitz, Mattson). Man får vara försiktig och inte tillföra för mycket för då kan följden bli 

att perennerna står mer ostadigt och lättare ramlar omkull (Mattson). Häst- och kogödsel kan 

innehålla mycket ogräs vilket man måste vara uppmärksam på, men det kan fungerar bra till 

skuggiga planteringar (Lagerkvist). Mullhaltiga planteringar är bra på att hålla kvar näringen 
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men det kan vara bra att mulcha ner gödselmedel som Algomin och Chrysan vart tredje till 

fjärde år (ibid.).  

 

Naturlig gödsel kan ha positiva effekter när det ska jordförbättras och man ska inte vara för 

noggrann med städningen. Tillfört växtmaterial som man låter ligga kvar är bra näring, sen 

kan man tillföra ytterligare näring som till exempel NPK på våren. Man ska aldrig tillföra 

kväve på hösten utan endast på våren. Däremot kan man tillföra organiskt gödslad E-jord på 

hösten (Mattson). Det är viktigt att hela tiden utgå från vilken sorts plantering det gäller och 

exempelvis marktäckande perenner får hela tiden näring från löven (Lagerkvist). 

 

När det gäller näring får man prova sig fram för att avgöra vad som är effektivt. Man kan även 

efterfråga råd från andra inom branschen. Det finns långtidsverkande gödsel – osmocote – 

som består av småkulor som man blandar ner i jorden. Man kan även använda kväverik 

kalksalpeter en säsong, där man först sprider ut detta och sedan vattnar efteråt (Gaunitz). 

Gaunitz har själv ingen erfarenhet av det utan har fått tips av kollegor inom branschen. I 

Enköping har man provat allt från ogödslat till gödslat, organiskt till oorganiskt material. De 

fick dock kritik från dem som arbetade med kravodlat för att de använde de olika varianterna. 

Än idag kan Mattson använda oorganisk växtnäring och konstgödsel. Bestämmer man sig för 

att till exempel experimentera bör man hålla på i flera år för att få ett bra resultat. Bästa sättet 

är att vattna samtidigt som näringen tillförs, en bra lösning skulle vara om man hade lite 

näring i vattnet. Det vore bra om någon kunde komma på en bra lösning på detta när det gäller 

större planteringar inom den offentliga miljön (Mattson). 

Ogräs 

Ogräs är växter som oftast växer på fel plats utifrån vad som är tänkt att växa där. Det skiljer 

inte så mycket mellan ogräs och perenner när det gäller trivseln. De behöver också ljus, 

näring, vatten och inga konkurrerande rötter för att överleva. Ogräs kan delas upp i två 

grupper: fröogräs och rotogräs. Det finns både ettåriga och tvååriga fröogräs, båda har det 

gemensamt att de sprids och förökas via frön. Några exempel ur denna grupp är svinmålla 

som trivs på näringsrika jordar och finns i hela landet. Åkersenapen trivs på näringsrika och 

kalkrika jordar. En annan ur denna grupp är våtarven som gärna växer i alla slags jordar som 

är fuktiga. Den grupp som är svårast att få bort är de perenna rotogräsen. De kan delas in i 

rotogräs med eller utan utlöpare. De med utlöpare finns antingen ovan jord eller i jorden och 

de kan förekomma som rötter eller stammar. Den här gruppen med utlöpare kallas även för 

vandrande rotogräs. Ett av de vanligaste är kvickrot, som sprids och förökas med horisontella 

underjordiska stamutlöpare och frö. Åkertisteln har jordstammar som kan krypa djupt ner i 

jorden och den sprids och förökas även via frö. De rotogräs som är platsbundna har inga 

utlöpare som till exempel maskrosen med sin pålrot. Den förökar sig via frö och avhackade 

rotdelar (Dock 1998, Ginsburg 2009, Weidow 2000). 

 

Det är viktigt att se till att jorden är fri från rotogräs som kvickrot eller tistel för det går inte 

att rensa bort dessa ogräs i efterhand bland planterade perenner. Man bör även se till att andra 

planteringsytor i närheten är fri från rotogräs (Bengtsson 1994). Rotogräset är mer 

svårbekämpat än fröogräset på grund av sina utlöpare. För båda typerna gäller det att börja 

tidigt på säsongen och rensa bort dessa medan de är små och inte hunnit fröat av sig. Ett annat 

sätt att minimera ogrässpridningen är att klippa bort blomställningarna före frömognad. 

Ytterligare en metod kan vara att använda sig av olika marktäckningsmaterial för att förhindra 

att ogräs, som kommer både underifrån och ovanifrån, inte ges möjlighet att etablera sig 

(Schroeder 2000, Bengtsson & Gustafsson 2004). Exempel på olika organiska 

täckningsmaterial är bark, flis, torv, gräs, och halm. Dessa måste fyllas på med några års 
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mellanrum eftersom de bryts ner till mull eller blandas med jorden. Andra 

marktäckningsmaterial som man kan använda är plast, fiberduk/geotextil, papper, grus och 

sand. Rotogräs kan vara svårt att bekämpa men kraftiga fiberdukar och plast kan ha en viss 

effekt (Larsson m.fl 1997, Samuelsson & Schenkmanis 1984). (Marktäckning har även fler 

funktioner än att minska mängden ogräs. Beroende på vilket material man använder sig av 

kan man minska eller höja jordens temperatur, spara på vatten, skydda markytan, göra 

estetiska korrigeringar m.m.). Att använda sig av marktäckande perenner kan se trevligare ut 

och dessa hindrar även ogräset från att etablera sig, Det är bra att använda sig av 

konkurrenskraftiga sorter som kan stå emot ogräsets frammarsch (Bengtsson & Gustafsson 

2004, Elg & Lagerström 2004). 

Förebygga uppkomsten av ogräs enligt trädgårdsmästarna 

Det grundläggande momentet är att använda jord som är fri från rotogräs och fokusera på 

höga frekvenser av ogräsrensning. Det är bättre att rensa lite och ofta än sällan och mycket 

(Lagerkvist, Mattson, Gaunitz). Den viktigaste rensningen är den första på våren när det 

börjar grönska (Lagerkvist). Det är även viktigt att rensa närliggande ytor och se till att de är 

fri från ogräs (Lagerkvist, Gaunitz). Man ska inte låta ogräset få stå kvar och fröa av sig, då 

blir det en katastrof. När det gäller rensning ska man jobba enbart vid ytan, för går man ner på 

djupet stör man perennernas rötter och de tar skada. En annan aspekt är att inte rensa med 

hacka, använd då hellre skyffel (Mattson). 

 

Ogräset har svårare att etablera sig om man jobbar mer med marktäckande växter och 

planterar väldigt tätt. Planteringen växer igen snabbare och genom att utestänga ljuset gror 

inte ogräset (Lagerkvist). Ett annat bra sätt att undvika öppna ytor är att lägga ut mattor av 

marktäckande perenner. Dessutom är det bra att välja kraftiga perenner för de kan konkurrera 

bättre med rotogräset (Mattson). Planteringar med grus tenderar att bli så torra så att ogräset 

torkar bort. Det är inte många ogräs som klarar torra miljöer, möjligen vissa sorters tistlar 

(Lagerkvist). Även i Woodland, där man använder torvbaserad jord, har ogräset svårt att 

etablera sig. Tittar man på liknande områden i naturen växer det inget ogräs i torven 

(Gaunitz). Det är bra att titta på växterna när de levereras, för de kan innehålla ogräs. Ibland 

kan det vara bättre att arbeta med pluggplant istället för krukplant. Man kan ta bort det översta 

lagret i krukan innan man planterar för att minska förekomsten av ogräs. Det händer att 

personalen inte har kunskap om vad som är ogräs eller inte när de ska plantera och resultatet 

blir att ogräset blir kvar och sprider sig (ibid.). 

 

Det finns olika sätt att förebygga uppkomsten av ogräs, till exempel genom att använda 

geotextil, bark, grus, sand m.m. Metoderna skiljer sig åt hos trädgårdsmästarna huruvida de 

använder geotextil eller inte. Det är bättre att använda naturliga material utifrån växtvalet och 

vegetationsytan (Lagerkvist, Gaunitz). Vid nyplantering i mager bädd kan man använda 

stenmjöl mellan plantorna och bark i en mullhaltig bädd (Lagerkvist). Bark har en tendens att 

flyga iväg. Som ett alternativ kan man använda halkstopp istället. Det är lämpligt med cirka 5 

cm i perennplanteringar och 10 cm för buskar och träd. Stäppsalviafloden i Drömparken 

tillfördes ett 5 cm tjockt lager med grus för att hålla ogräset borta (Mattson). En annan variant 

av uppbyggnaden av bädden är att lägga grus i botten, cirka 50-60 cm djupt, gärna grovt 

material. I Sävsjö och Mariestad användes 0-20, vilket gick bra. Det kan emellertid vara svårt 

att få tag på grovt material. Ovanpå planteringarna kan man lägga ett grövre material som 30-

50 millimeter, men inte grövre (Gaunitz). I vissa fall kan det behövas geotextil överst i 

plantering och gärna ett lager grus ovanpå för att det ska se snyggt ut. Det finns även papper 

som man kan lägga som försvinner av sig själv på några år (Mattson). 
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Grön kompetens hos personalen  

Det är viktigt att ha kompetent personal; om det finns bristande kompetens märks det direkt 

på skötseln och bevattningen (Lagerkvist, Mattson, Gaunitz). Det spelar ingen roll om man 

har gjort en bra planering från början, den är bortkastat om det inte finns kunnig personal. 

Man måste även lära ut kunskap (Lagerkvist). Det är viktigt att man skapar rutiner och har en 

dialog med sin personal samt delger synpunkter till varandra. I slutet på säsongen stämmer 

man av vad som har fungerat och vad som fungerat mindre bra, om det är något som ska bytas 

ut osv. Varje projekt är ett levande dokument och ibland måste man byta ut vissa växter och 

flytta till en annan plats (Mattson). 
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Trädgårdsmästarnas hållbara planteringar 

Varför tror du att ”dina” perennrabatter” är så hållbara? 

Stefan Lagerkvist: 

En bra kombination för att lyckas med perennrabatter är att personalen är kunnig och 

intresserad. Skötseln är en viktig del i arbetet och det bör vara rätt jord samt rätt växt på rätt 

plats. Börja med att utgå från platsen, förändra inte växtens ståndort utan jobba utifrån det. 

Det är bättre att jobba med säkra perenner, dem som man vet fungerar, och det är viktigt med 

bra jord. Man måste jobba långsiktigt med perennplanteringar för det blir mer hållbart och 

billigare i längden. Många perenner är långlivade och tar tid på sig; de behöver växa till sig. 

Ska man experimentera bör man göra det i ett mindre land.  

 

”Jag har jobbat mycket med jordar, tittat på växtmaterial och jobbat mycket med 

växtvalet ….Det finns inga genvägar.” (Lagerkvist) 

 

Stefan Mattson: 

Upphöjda bäddar samlar inte på sig lika mycket vatten, det blir bättre dränering. Man ska ha 

en bra bas med säkra perenner och gräs, men kan vara lite friare med de mindre perennerna. 

E-jorden är jättebra men det är synd att man inte tar bättre hand om matjorden och 

jordförbättrar den, för den är en stor resurs. Det är bra att ha en dialog med alla som arbetar 

med planteringarna. Jätteviktigt att man har koll på läget och skulle det uppstå något problem 

får man rätta till det som till exempel byta ut växter om det skulle behövas. 

 

”Ta inte för stora risker i nya projekt. Ska man jobba storskaligt med perenner ska man 

planera ordentligt. Det finns inga genvägar.” (Mattson) 

 

Peter Gaunitz: 

Jobba utifrån platsen och välj ståndortsanpassade perenner. Det ska vara långlivat 

växtmaterial som håller länge. Pålrotsväxter är mer långlivade än de med ytliga rötter. Det är 

bra att använda naturmaterial som grus, sten och mineraljord. Skötselfria rabatter är ett farligt 

ordval för det finns inga sådana och det är alltid viktigt att rensa ogräs. Det gäller att skötseln 

fungerar väldigt bra tills växterna har etablerat sig och första året måste man rensa och rensa. 

Det gäller även att rensa bort papper och dylikt.  

 

”Det ska vara strukturellt hållbart ….. och billigt på plats i längden.” (Ganunitz) 
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Diskussion och slutsatser 
  

Det finns många olika orsaker till att perennrabatterna i våra offentliga miljöer inte ser så 

attraktiva ut. Oavsett orsak så kan man säga att grundproblemet är bristfällig kunskap och 

eventuell brist i kommunikationsleden från ”idé till planta” när det gäller de offentliga 

planteringarna. Lagerkvist, Mattson och Gaunitz påpekar också vikten av att ha kompetent 

personal och att ha en kontakt med alla berörda i ledet. Visst spelar de ekonomiska och 

förutsättningarna in men i dessa fall är inte ekonomin det största problemet, utan det är 

rotogräset och det är helt gratis. Det är en stor kostnad att bli kvitt rotogräset. Det kräver mer 

skötsel, mer personal och hela planteringen tappar både sin design och hållbarhet. I slutänden 

kan hela planteringen behöva grävas upp och ny rotogräsfri jord samt nya perenner måste 

tillföras.  

 

Det är många delar som är viktiga i en växtbädd för att perenner ska kunna etablera sig och 

utveckla sin prakt i flera år framåt. En av dessa delar är en bra jord. Det är även viktigt att 

man väljer en rotogräsfri jord utifrån växtvalet redan från början. Lagerkvist, Mattson och 

Gaunitz arbetar på olika sätt och väljer olika sorters jordar, men oavsett jordvalet så lägger de 

ner mycket tid på att få en jord som anpassas efter växterna och läget av planteringen. Alla tre 

trädgårdsmästarna var överens om att det viktigaste var att jorden ska vara garanterat fri från 

rotogräs och ha en bra struktur samt vara genomsläpplig. Ett av problemen i kommunerna var 

att ”fel” jord hade valts från början. Även om alla påtalade att de använde sig enbart av 

rotogräsfri jord i dagsläget, så hade de problem med ogräs. Två orsaker till detta kan vara att 

man väljer fel växter och att skötseln inte fungerar så att ogräset tar över. En bra regel är rätt 

växt på rätt plats, även om trädgårdsmästarna arbeta på olika sätt när det gäller valet av 

perenner beroende på ståndort, så har de vissa gemensamma arbetssätt. De använder ofta 

kraftiga och säkra perenner i grunden samt någon form av marktäckning. Det är också viktigt 

att utgå från platsen och se vad den ska användas till innan valet av perenner görs. Det är 

bättre att välja mer torktåliga perenner till en yta som är mer utsatt för sol, vind och yttre 

påverkan än att välja växter som föredrar halvskugga och inte är så konkurrenskraftiga, även 

om målet är spektakulär plantering. ”Rensa ogräs” har fått en negativ klang med åren att. ”Det 

är tråkigt och tidsödande” är ett uttryck man ofta hör men det är ändå en av de viktigaste 

åtgärderna man kan göra. Trädgårdsmästarna påpekade vikten med att rensa, ”bättre att rensa 

lite och ofta än sällan och mycket”, annars finns risken att det sprids och ogräset tar över. 

Följden blir dubbelt arbete och det är inte ekonomiskt hållbart längre. Här brister det i 

kommunerna när det gäller rensningen, antingen har de inga resurser eller så finns det inte 

med i planeringen. 

 

Alla delar som ingår i en hållbar växtbädd för perenner är viktiga men kan ha olika innehåll 

och ha olika uttryck. Alla tre - Gaunitz, Lagerkvist och Mattson - arbetar med upphöjda 

växtbäddar för att dräneringen blir bättre, perennernas rötter får bättre förutsättningar och 

jordar värms upp tidigare på våren och planteringen är även trevligare att se på. I en upphöjd 

bädd kan man blanda i olika sorters material – grus, flis, torv och kross- i jorden för att få den 

mest optimala jorden utifrån perennerna som ska växa där. Både Lagerkvist och Gaunitz 

använder mest moränjordar som grund och blandar ut dessa med humus eller grus. Gaunitz 

arbetar även med woodland och skogsplanteringar där torven är det centrala materialet. 

Mattson använder E-jorden som grund i sina planteringar. Vilken jord som fungerar bäst beror 

främst på växtvalet, läge och vilket syfte planteringen ska ha. Man får prova sig fram, det 

viktigaste är att lägga ner tid och planering för att få en bra jordstruktur. Detta är också viktigt 

för att få till en bra dränering så att inte vattnet står stilla och rötterna kvävs. Eller om 



 

 20    

situationen är den motsatta, som för sandjordar, som har svårt att hålla vatten. Kanske är det 

här det brister i kunskapen, eller är det ekonomin som får styra när kommunerna väljer vilken 

jord som ska tillsättas för planteringen. 

 

Alla jordar behöver förr eller senare jordförbättras och ny näring behöver tillföras, dels för att 

få en bättre jordstruktur och för att gynna växternas tillväxt och blomning. Ibland är vi för 

duktiga att rensa bort löv och vissna växter istället för att låta dem ligga kvar och bidra till 

jordförbättring. Även om både Lagerkvist och Mattson låter blad och löv ligga kvar så behövs 

i vissa fall annan förbättring tillföras som till exempel löv- eller kokompost, eller R-dress som 

i Mattssons fall. Återigen använder sig Lagerkvist vad naturen har att tillgå som lövkompost. 

Även om Gaunitz också använder sig av lövkompost, tar han också in i bland kokompost. 

Oavsett vilket organiskt material man använder vid jordförbättring så ska det myllas ner. 

Detta gäller även näring, om man inte använder denna i flytande form, den är mer direkt för 

växterna utifrån deras behov. Det finns väldigt många olika näringspreparat att välja på ute på 

marknaden, både organiskt och oorganiskt. Vilket/vilka som är lämpligast får man prova sig 

fram till, vilket också Gaunitz, Lagerkvist och Mattson har gjort under alla år de har arbetat 

som trädgårdsmästare.  De skiljer sig åt när det gäller vilka näringspreparat de använder sig 

av. Den röda tråden i Lagerkvists arbete är att använda sig mer av naturliga råvaror även om 

han ibland kan använda sig av NPK. Gaunitz brukade också använda de naturliga 

näringspreparaten som finns tillgängliga. Den som hade provat både oorganisk och organisk 

gödsel var Mattson och han använder sig än idag av både och. Men återigen är det växtvalet 

och läget som får avgöra vad som passar bäst för respektive plantering. Det viktigaste är att ta 

reda på vad växterna behöver, hur ofta och hur mycket näring de ska ha, och framför allt när 

näringen ska tillsättas. Detta kräver en viss kunskap om jordförbättring och näring för att det 

ska bli optimalt och hållbart.  

 

Jag trodde att trädgårdsmästarna använde geotextil både i botten och överst i planteringen, 

särskilt vid förebyggandet av ogräset, men ingen av dem gjorde det. Det var däremot 

intressant att få veta hur de ”motar Olle i grind” när det gäller framför allt rotogräset. De 

påpekar att även man inte helt blir av med det så kan ogräset minskas betydligt med rätt 

metoder. Alla påtalar vikten av att rensa och börja tidigt på våren samt hur man rensar. Det är 

även viktigt att veta vad som är ogräs och vad som är perenner. Därför är det viktigt att man 

har personal med rätta kunskaperna så att de vet skillnaden mellan ogräs och perenner. I och 

med kommunernas begränsade ekonomi när det gäller gröna ytor så kanske lägger de 

resurserna på andra prioriteringar än anställa personal med rätt kompetens. Trädgårdsmästarna 

arbetade mer på att lägga olika material överst i planteringarna för att förhindra ogräset att 

etablera sig. De använde sig av metoder som att lägga ut lager av till exempel stenmjöl eller 

halkstopp eller grus/sand eller bark överst i planteringen. I Sävsjö lade de även grus i botten 

på planteringarna. Material som läggs överst i planteringen måste även fyllas på efter en tid 

för att behålla tjockleken. Ett andra bra sätt är att plantera tätare och använda sig mer av 

marktäckande växter eller mattor av marktäckande perenner. 

 

Att planera in en långsiktig bevattning som pop-up och nedgrävd droppbevattning är nog en 

kostnadsfråga. Även om den är effektivare och mer ekonomisk i längden så tror jag att det 

faller på omkostnader och arbetet runt omkring. Det kanske behöver grävas ner mer 

vattenledningar till planteringarna eller det behövs mer personal i inledningsskedet. Jag tycker 

att nedgrävd droppbevattning låter som ett bra alternativ om man får det att fungera optimalt, i 

varje fall till större planteringar och de som är mer utsatta för sol och vind. I vissa fall kan jag 

också hålla med Lagerkvist och Gaunitz att etablerade perenner inte behöver vattnas för det 

handlar också i slutändan om det ska vara ekonomiskt hållbart. Många av kommunerna 
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resonerade på samma sätt: att det inte ska behövas vattnas. Men även där hade de inte planerat 

in bevattning, vilket är viktigt i etableringsskedet. Trädgårdsmästarna påtalade även vikten att 

planera in vattning, främst i etableringen och vid torra perioder samt utsatta platser. Den enda 

som använde sig utav långsiktiga lösningar på bevattning var Mattson som dessutom hade 

provat olika metoder som till exempel i Skärholmens perennpark, där de har grävt ner 

droppbevattningen. Jag tycker inte att man kan utesluta det ena eller det andra utan återigen 

får växtvalet, läget och målet med planteringen avgöra vad som är mest hållbart.  

 

Den perfekta växtbädden, finns den? 

Eftersom det är naturen vi arbetar med så är det svårt att uppnå det ultimata resultatet, men vi 

kan göra det bästa utifrån förutsättningarna som finns med alla delar som ingår i en växtbädd. 

Vi kan börja med att se vikten av att ta tillvara på kunskapen som finns och ge gröna områden 

ett värde i offentliga miljöer, genom att satsa på till exempel planteringarna.  En bra grund att 

börja med är att utgå från platsen – vem, vad, vilken funktion ska den ha - och vad som ska 

växa där samt att planera in upphöjda bäddar. Lagerkvist, Mattson och Gaunitz 

rekommenderade ett ungefärligt djup på 50 cm och framför allt användning av rotogräsfri jord 

med bra struktur. Andra viktiga aspekter är att arbeta långsiktigt och planera ordentligt. 

 

Jag tycker det har varit intressant att få ta del av hur olika man kan arbeta men ändå uppnå 

samma resultat. Lagerkvist och Gaunitz arbetar med ståndortsanpassade perenner, utgår från 

platsen och använder bara naturligt material medan Mattson töjer på gränserna och provar 

både organiska och oorganiska material, som konstgödsel och oorganisk växtnäring. Han 

provar sig även fram när det gäller valet av perenner och planerar in bevattning (och provar 

olika system), där Lagerkvist och Gaunitz tycker att etablerade perenner inte ska behöva 

vattnas, undantag vid torrsomrar. Både Lagerkvist och Gaunitz använder bara organiskt 

gödsel/näringspreparat vilket jag tror att fler och fler använder sig av, framför allt när det 

gäller ekologiska planteringar. Dessa trädgårdsmästare har många års erfarenhet och har 

provat sig fram, för det finns inga genvägar. 

 

Svaren från kommunerna och trädgårdsmästarna blev mycket samstämmiga på en del 

områden men på vissa skiljde de sig åt. Vad det beror på kan vara många olika faktorer som 

spelar in som resurser, kunskap, intresse, kompetens med mera. Men med ett 

hållbarhetsperspektiv i planeringen kan problemen förebyggas och därmed ge förutsättningar 

för mer estetiska och ekonomiska planteringarna. 

 

En sak slog mig när jag ringde runt till de olika kommunerna var att tre av fem inte hade 

någon utbildad trädgårdsmästare. Det hade varit intressant att få veta vad det berodde på. Om 

det var på grund av ekonomin eller bristen på trädgårdsmästare. Vissa kommuner påtalade att 

de hade för liten budget till gröna miljöer, vilket kanske gör att det blir brist på kunnig 

personal eller personal överhuvudtaget. Då förstår man att de gröna områdena med perenner 

får stå tillbaka. Det är tur att det finns kommuner som Sävsjö, Enköping med flera - och 

privata bolag som i detta fall Svenska Bostäder, som satsar på grönområden och gör dem till 

vackra och hållbara oaser. Målet med planteringarna i offentliga miljöer är nog att de ska 

tillföra prakt till stadens innevånare och de ska vara ekonomiskt hållbara. Jag tror att man ska 

försöka jobba mer med naturen istället för emot och se till platsens förutsättning. Utifrån det 

tror jag att vi får vi mer hållbara perennplanteringar i våra offentliga miljöer. 
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Tillförlitlighet 
Intervjuer via telefon blir inte helt tillförlitliga. Det bästa sättet hade varit fysiska intervjuer 

med bandspelare för att få med all relevant fakta. På grund av avståndet och tidsramarna var 

detta inte möjligt och telefonintervju var den bästa metoden under rådande förutsättningar. 

 

I detta arbete begränsades antalet trädgårdsmästare till tre och hade antalet utökats till fler 

hade nog resultatet visat på fler olikheter mellan trädgårdsmästarna och hur de arbetar och når 

resultat. Resultatet kanske hade visat flera olika sätt på hur man arbetar för att nå likvärdiga 

slutresultat. Beroende på utbildning, erfarenhet och antal år som verksam trädgårdsmästare är 

ytterligare några parametrar som kan visats ….. För att få en mer likvärdig bakgrund mellan 

trädgårdsmästarna hade frågeställningarna kunnat vara mer omfattande gällande deras 

utbildning och erfarenhet och hur det kunde ha påvisat en skillnad i slutresultatet.  

 

Genom att ställa fler frågor till kommunerna om hur de planerar, vilket arbetssätt de tillämpar, 

vilken bakgrund/utbildning personalen har … hade det kunnat visat mer omfattande och mer 

ingående resultat varför de offentliga planteringarna inte håller alla gånger. 

 

 

Vidare forskning 
Det hade varit intressant att gå vidare med kommunerna och göra en studie över en hel säsong 

för att se processen från planering till skötsel och eventuellt göra en jämförelse mellan 

kommunerna med referenskommuner som till exempel Enköping, där de har lyckade 

perennplanteringar. Det kan även vara av intresse att titta på organisationen inom 

kommunerna, vilka kompentenser som finns inom detta område.  
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Bilaga 1 
 

Vad bör man tänka på när man bygger växtbäddar för perenner i offentliga 

miljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  Läge: sol-halvskugga 
Dessa frågor fokuserar på själva växtbädden inte på växtvalet. 

 

Du kan få börja med att berätta lite grann om dig själv och vad du jobbar med idag. 

Intervju/samtalsfrågor 

 

Växtbäddar 
Vad är målet med rabatten/rabatterna? 

Varför upphöjda bäddar? 

Hur djup bör bäddarna vara? 

Finns det olika uppbyggnader av växtbäddar? 

Hur går du tillväga innan du börjar planera/anlägga växtbäddarna? 

Hur förbereds planteringsyta? 

 

Jord 
Vad bör man tänka på när man väljer jord? 

Vilken/vilka jordstrukturer fungerar bra, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, enligt din 

erfarenhet?  

Hur skulle du hantera jordstrukturen, för att motverka bekymmer som till exempel 

syrebrist? 

Hur ofta behövs det jordförbättras?  

Vilket innehåll består en effektiv jordförbättring av? 

 

Dränering 
Hur fungerar en bra dränering? 

Hur behåller en fungerande växtbädd sitt vattenmagasin? 

Hur undviker man att vatten blir stående i växtbädden?  

 

Bevattning 
Planerar du in bevattning och hur kan en sådan se ut? 

Anser du att en perennplantering endast behöver vattnas år 1 och att den därefter ska 

klara sig utan vatten? 

 

Växtnäring 
Vilken typ av näring skulle du rekommendera?  

Hur förebygger man växtnäringsförluster?  
 

Ogräs 
Hur förebygger du uppkomst av ogräs? 

Vilka material kan man användas sig av för att minska uppkomsten av ogräs, med tanke 

på framtida skötsel? 
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Kunskap 
Hur viktigt är det med en grön kompetens hos personalen med tanke på anläggning och 

skötsel? 

 

Övrigt 
Varför tror du att ”dina” perennrabatter” är så hållbara? 


