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”Wildflowers grow all over the world with no help from humans.” 
 
 

Peter Thompson 
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SAMMANFATTNING 
 
 
 
Denna processbeskrivning undersöker hur en plantering i parkmiljö i Gävle 
skulle kunna planeras baserat på systemet matrix planting. 
Begreppet matrix planting beskrivs, samt grunderna för hur ett växtsamhälle 

byggs upp med passande växter. Fortsättningsvis redovisas inventeringen av 
den aktuella platsen, med beskrivning av de ekologiska förutsättningarna och 
förvaltarens önskemål. 
Ett förslag presenteras, där tankarna bakom formgivningen förklaras. En 

förteckning på lämpliga växter och deras egenskaper ingår. Därefter anges 
övergripande skötselanvisningar för matrix-planteringar. 
I processbeskrivningen konstateras slutligen att det är oerhört svårt att 

förutse hur ett växtsamhälle kommer att utvecklas, och att det inte går att 
lämna någon garanti för att en matrix-plantering kommer att uppnå stabilitet. 
Likväl kan skötselbehovet minskas genom att använda matrix planting som 
metod och genom noggranna växtval. 
En illustrationsplan i tre delar bifogas till processbeskrivningen. 
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INLEDNING 
 
 
BAKGRUND 
Sedan första gången jag hörde talas om konceptet matrix planting har jag tyckt 
att det verkar vara det mest logiska och ekologiska sättet att planera 
planteringar. Begreppet myntades av Peter Thompson, brittisk botaniker och 
trädgårdsmästare, och används för att beskriva en metod för att skapa stabila, 
hållbara växtsamhällen som sköter sig själva i största möjliga mån. 
Genom val av rätt växter för rätt plats, och genom att matcha växter med 

varandra med naturen som förebild, skapas en balans som tillåter växterna att 
dela på utrymme och resurser samtidigt som ogräset inte lämnas någon plats 
(Thompson 2007). 
 

En plats i Gävle 
För att undersöka vilka växter som skulle kunna passa för plantering enligt 
matrix planting behövde jag en plats att förhålla mig till, då en stor del av idén 
med metoden är att förhålla sig till en specifik plats med dess unika jordmån, 
klimat och läge (ibid.) 
Tekniska kontoret på Gävle kommun anvisade en hypotetisk parkmiljö att 

planera, ett område i utkanten av Boulognerskogen i Gävle där det finns en 
igenväxt plantering som eventuellt ska förändras och anläggas om. 
Tankarna som jag hade om att applicera matrix planting lokalt i ett offentligt 

grönt utrymme, verkade stämma överens med Tekniska kontorets önskemål 
om naturlik och skötselsnål plantering för detta område. 
För förvaltaren av ett område kan matrix planting förhoppningsvis bidra till 

att den skötselomfattning en plantering kräver kan minskas markant. Detta 
medför såväl ekonomiska som miljömässiga vinster, till exempel i form av 
reducerat behov av arbetsinsatser, bevattning, gödning samt kemiska 
hjälpmedel (ibid.). 
För mig personligen handlar matrix planting mycket om att arbeta ekologiskt 

och i samklang med omgivningarna, att jobba med en plats istället för mot den. 
 

 
Ordet matrix, eller matris som det skulle översättas till svenska, definieras som ”1 form för 
gjutning som framställs genom avgjutning av förlagan … 2 uppsättning storheter som är 
ordnade i ett flerdimensionellt system” enligt Svensk ordbok: Tredje reviderade upplagan, 
Nordstedts 1999. 
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SYFTE, MÅL OCH BEGRÄNSNINGAR 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur planteringar i parkmiljö 
kan planeras baserat på tankarna om matrix planting och växtkombinationer 
anpassade efter platsens förutsättningar. 
Målet är att examensarbetet ska resultera i ett estetiskt tilltalande förslag, i 

form av en illustrationsplan, på hur en plantering i parkmiljö i Gävle skulle 
kunna utformas. 
Fokus kommer att ligga på val av växter samt formgivning för den specifika 

platsen. Vissa allmänt hållna skötselanvisningar kommer att anges, men det 
finns inte utrymme inom detta examensarbete att framställa en fullständig 
skötselanvisning. 
Inga anläggningsinstruktioner kommer att ges, då Tekniska kontoret inte har 

behov av detta. Däremot görs några reflektioner kring anläggningen slutet av 
examensarbetet. 
 
 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
Denna processbeskrivning avser ge svar på följande frågor: 
 

• Vad är matrix planting? 
 

• Vilka sorts växter lämpar sig för matrix planting? 
 

• Hur skulle matrix planting kunna tillämpas i ett förslag på planteringar i 
parkmiljö, och hur skulle detta förslag kunna utformas på ett estetiskt 
tilltalande sätt? 

 
 
METOD 
Metoder som används för att inhämta fakta är litteraturstudier, men fakta 
hämtas även från samtal med personer som har gedigen erfarenhet inom 
områdena växtkompostition och/eller förvaltning av offentliga gröna miljöer. 
Samtalen koncentreras framför allt på frågor som rör val av växter och 

växtkombinationer i parkmiljö och offentliga planteringar. Svaren antecknas 
under samtalen. 
Platsen inventeras bland annat genom fotografering och uppmätning, 

bestämning av befintlig växtlighet samt granskning av jordens struktur. 
Kartunderlag tillhandahålls av Tekniska kontoret, Gävle kommun. 
Inspiration och idéer hämtas från litteratur, facktidningar och studiebesök i 

park- och naturmiljöer. Området planeras och formges därefter baserat på 
fakta samt platsens egenskaper och funktion. 
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MATRIX PLANTING 
 
 
BEGREPPET 
Matrix planting är en metod att försöka skapa stabila växtsamhällen som kräver 
små skötselinsatser. Tanken med systemet är att härma naturens sätt att 
kombinera växter i stora, sammanvävda grupper i flera nivåer och på en plats 
där växterna naturligt kan trivas. Detta ska i sin tur resultera i att de planterade 
växterna så småningom bildar stabila växtsamhällen som täcker all öppen jord 
och gör det svårt för ogräs att konkurrera, samtidigt som planteringen ska vara 
dekorativ (Thompson 2007). 
Fördelen med systemet är således att växterna gör arbetet med att hålla 

undan ogräset, istället för att en mekanisk eller kemisk insats behövs (ibid.). 
Med ogräs menas växter som växer på fel plats, där de inte är önskvärda. 

Planterade växter kan också bli ogräs, om de börjar sprida sig utan att vi kan 
kontrollera dem (Rosén 2006). 
Det ska dock poängteras att inte heller en matrix-plantering är helt och hållet 

skötselfri. Särskilt inledningsvis, innan växtsamhällena man försöker skapa har 
uppnått balans, behövs en del insatser (Thompson 2007). 
 
 
VÄXTSAMHÄLLEN 
Ett växtsamhälle består av olika sorters växter på en plats, där de delar 
utrymme och resurser (Thompson 2007). Växtsamhällen utvecklas genom 
succession, som är de ständiga förändringar som sker i ett område över tid. 
Succession sker naturligt i områden som störts på naturligt eller onaturligt sätt 
till exempel genom stormar eller röjning (Raven, Evert och Eichhorn 1999). 
Så småningom kan succession resultera i att ett växtsamhälle blir 

förhållandevis stabilt och reproducerar sig självt om det inte störs alltför 
mycket (ibid.). 
 

Det strukturerade växtsamhället 
Matrix planting baserar sig på teorin att ett växtsamhälle, även i naturen, inte är 
ostrukturerat utan strukturerat, förutsägbart, konstant och stabilt. 
Strukturerat för att varje växt har sin plats och sina behov uppfyllda i relation 

till de andra växterna i ett balanserat växtsamhälle som uppstått genom 
konkurrens. 
Förutsägbart för att ett växtsamhälle är sammansatt utifrån de betingelser som 

platsen erbjuder. 
Konstant för att utvecklingen i ett växtsamhälle sker mycket långsamt, och 

eftersom yttre påverkan (naturlig påverkan genom till exempel betning av djur 
eller genom skötselinsatser) kan förhindra alltför genomgripande förändringar. 
Slutligen är ett växsamhälle stabilt för att blandningen av växter i ett 

växtsamhälle kan förbli ungefär den samma under långa perioder (Thompson 
2007). 
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Ståndort och växternas olika roller 
Trädgårdsväxter delar sina egenskaper med vilda växter, även om utseendet 
kan skilja sig ganska mycket mellan den vilda ursprungsarten och den 
framodlade trädgårdsväxten. Nedärvt finns egenskaper som avgör vilken roll 
växten spelar i ett växtsamhälle och på vilken ståndort den trivs (ibid.) 
En växts ursprungsmiljö är dess naturliga ståndort, och talar om under vilka 

slags betingelser en växt trivs (Hansson 2007). Detta är viktigt att tänka på 
inom matrix planting, men det behöver inte alltid innebära att man exakt 
matchar planteringens ståndort med växter som ursprungligen kommer från 
liknande ståndorter i naturen. Skillnaden mellan matrix planting och 
planteringar som enbart är ståndortsanpassade är att inom matrix planting läggs 
också stor vikt vid växternas förmåga att i relation till varandra forma stabila 
växtsamhällen uppbyggda av nivåer av stammar, rötter och bladverk 
(Thompson 2007). 
Olika uppgifter som växterna i växtsamhället kan ha är till exempel att 

erbjuda skugga och skydd till andra växter, att täcka marken eller att snabbt 
fylla igen öppna ytor (ibid.). Arter som snabbt fyller ut öppna ytor, har andra 
egenskaper än de mogna träden och buskarna i ett skogsområde. De växter 
som snabbt fyller en öppning i växtmattan kallas ofta pionjärer, det vill säga de 
första växter som uppfyller ett område. Pionjärerna är relativt snabbväxande 
under ljusa förhållanden och är ofta örtartade med löst formade bladverk i flera 
nivåer (Raven, Evert och Eichhorn 1999). 
De växter som kommer senare i successionsordningen är ofta kraftigare och 

vedartade med tydligare och tätare krona. Dessa växer långsammare under ljusa 
förhållanden (ibid.). 
 
 
KONKURRENS 
Konkurrens är den balanserande processen som skapar hållbara och stabila 
matrix-planteringar (Thompson 2007). Konkurrens uppstår mellan de flesta 
sorters växter som lever i närheten av varandra, även mellan växter av samma 
art. Grundprincipen är att om två organismer tävlar om samma utrymme och 
begränsade resurser, så kommer slutligen bara en av dessa organismer att 
överleva (Raven, Evert och Eichhorn 1999). 
Växter breder ut sig så länge som det finns resurser att konsumera, och de 

resurser som växter i huvudsak konkurrerar om är ljus, näringsämnen och 
vatten (Thompson 2007). 
 

Kampen om ljuset 
En av de viktigaste resurserna är tillgången på ljus. Ofta innebär det att de 
snabbast växande växterna i ett område är mest framgångsrika i konkurrensen, 
men det är inte så enkelt: En högre växt lägger den fångade energin i första 
hand på icke-produktiv tillväxt som ökad stamhöjd, för större chans att fånga 
ljuset. Energin läggs inte på produktiv, fotosynteserande tillväxt som bladverk. 
Den blir allt högre tills vinsten med högväxthet inte längre överstiger 
energikostnaderna för att lägga så lite av den infångade ljusenergin på 
bladtillväxt. Denna taktik för konkurrens fungerar bäst i tätbevuxna och 
näringsrika områden (Raven, Evert och Eichhorn 1999). 
En lägre växt fångar mindre ljus, men lägger å andra sidan energin framför 

allt på energigenererande bladtillväxt i stället för på höjdtillväxt. I glest bevuxna 
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eller näringsfattiga områden ger högväxthet inget övertag, utan är ett slöseri 
med energi. De lägre växterna gynnas här av att de är bättre på att ta tillvara 
energin. Vilken strategi som fungerar bäst i konkurrensen med andra växter 
beror följaktligen på hur platsförhållandena ser ut (ibid.). 
 

Uppdelning av resurserna 
I ett växtsamhälle sker en komplex uppdelning av resurser genom att många 
olika arter av växter kompletterar varandra, till exempel genom tillväxt under 
olika perioder eller genom rötternas nyttjande av jordens näringsämnen på 
olika djup. Det kan fungera så att marktäckande växtarter konkurrerar med 
varandra, men inte på samma sätt med träden som har en annan 
näringskrävande tillväxtperiod. Träden skuggar och skyddar de marktäckande 
växterna under vintern, och marktäckarna växer till och blommar innan trädets 
lövverk skuggar allt för mycket (Thompson 2007). 
 
 

 
VÄXTERNAS TILLÄMPLIGHET 
Med naturen som förlaga kombineras i matrix planting växter i ett 
flerdimensionellt system med olika lager av växtlighet. Växterna växer under, 
över och igenom varandra och skapar en levande, föränderlig plantering 
(Thompson 2007). 
En skogsliknande plantering skulle kunna bestå av höga fullvuxna träd med 

skyddande trädkronor, och därunder en nivå med halvvuxna träd och mindre 
vedartade träd. Klätterväxter utnyttjar träden som stöd och däremellan växter 
buskar, småträd och kanske städsegröna buskar. Perenner i olika höjder, 
planterade och självsådda, breder ut sig på marken och täcker all jordyta. På 
den understa nivån finns lök- och knölväxter samt ormbunkar och mossor 
(ibid.). 
I Sverige består ett växtsamhälle, mycket förenklat, av fyra skikt eller nivåer: 

Trädskikt, buskskikt, fältskikt med gräs, örter och ris samt bottenskikt med 
mossor och lavar (Ilminge 2005). 
 

Kontrollerat OCH vilt 
I en naturlig eller skogliknande plantering växer inte allting okontrollerat och 
vildvuxet, men skötselbehovet blir mindre (Rosén 2006). Kontrollen är tänkt 
att istället skötas av växterna själva, och systemet med olika växtnivåer kan 
även användas även i mer strikta planteringar (Thompson 2007). 
Vid tillämpning av matrix planting krävs dock en tillåtande attityd till vissa 

förändringar i planteringens komposition och karaktär, eftersom somliga växter 
kanske kommer att bli utkonkurrerade och försvinna, medan andra naturligtvis 
kommer att trivas bättre och därmed sprida sig mera (ibid.). 
Långlivade perenner kan bli mer dominanta i planteringen efter några år, 

medan de växter som beter sig mer som pionjärer kan dominera till en början. 
Träd och buskar tar tid på sig att växa upp och kommer att förändra 
förutsättningarna för sina omgivningar vartefter de utvecklas (ibid.). 
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Önskvärda växter 
De växter som naturligt finns i inte alltför krävande omgivningar som till 
exempel vanliga ängar, skogar och våtmarker är de som är mest toleranta, 
lättodlade och anpassningsbara. Det är också deras ättlingar som oftast hittas i 
våra trädgårdar som odlade, och som är bäst att använda för att skapa 
planterade, hållbara växtsamhällen (Thompson 2007). 
Växter som behöver ständig och långvarig uppmärksamhet för att överleva, 

till exempel genom gödsling, beskärning, idelig omplantering, delning eller 
skydd mot sjukdomar, passar inte i en matrix-plantering. Det gör inte heller 
växter som kräver alltför mycket arbete för att hållas under kontroll; invasiva 
växter som sprider sig ohämmat och riskerar att konkurrera ut allt annat i 
planteringen (ibid.). 
Önskvärda egenskaper hos växterna är att de ska vara friska, härdiga, 

långlivade, kompatibla med varandra, lämpliga för platsen samt gärna sköta sig 
och föröka sig själva (ibid.). 
 

Närliggande metoder 
Liknande principer för ekologisk och hållbar plantering i olika nivåer som finns 
inom matrix planting, finns också inom designsystemen för permakultur och 
för skogsträdgård, på engelska ”forest gardening”. Metoderna är besläktade 
med matrix planting, men inom båda dessa andra system läggs vikten mer vid 
nyttodling (Egen erfarenhet). 
Mer om dessa metoder finns bland annat i böckerna The Permaculture Garden 

av Graham Bell och How To Make A Forest Garden av Patrick Whitefield. 
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INVENTERING 
 
 
PLATSEN 
Platsen som ska planeras är ett område som sträcker sig längs en promenad, 
cirka 250 meter långt, i den västra delen av Boulognerskogen. Området utgörs 
idag av vildvuxet buskage samt träd i varierande skick som troligtvis 
planterades någon gång på sjuttiotalet.  
Områdets södra långsida utgörs av klippt gräsmatta med bänkar utplacerade 

både längre in på gräsmattan, vid buskagen, och längre ut på gräsmattan 
alldeles vid gångstråket som passerar förbi området. När man sitter på en av 
bänkarna har man ansiktet riktat mot söder, gångstråket och Gavleån. 
Gångstråket, som har en beläggning av grus och stenmjöl, brukas flitigt av 
motionärer i olika åldrar. Som brukare upplever jag personligen att stråket 
känns mörkt och otryggt på kvällarna, men jag promenerar gärna där dagtid. 
De befintliga bänkarna ska så småningom bytas ut till de gröna bänkarna som 

är standard i resten av Boulognerskogen. Belysningen består av svarta gatlyktor 
längs promenaden, enligt standard för hela parkområdet. Sopkorgar finns 
också enligt kommunens standard. Tyvärr har både bänkar, lyktstolpar och 
sopkorgar utsatts för förstörelse och klotter.  
Platsen sluttar brant i bakkanten på sina ställen, från norr mot söder. 

Buskarna och träden i framkant mot söder får naturligtvis ljus, de bakre delarna 
av området samt marken skuggas. Flera kaniner skuttar omkring på gräsmattan 
och i snåren. Mellan träden och buskarna finns en hel del öppen jord där ogräs 
som till exempel kirskål har tagit sig in. 
Även på granntomten, Gamla kyrkogården, har de problem med kirskål 

(Bergheim och Blomberg, muntliga källor). 
I området bland buskarna ligger några gamla stora cementrör delvis 

nedgrävda. De borde tas bort eller täckas över med planteringsjord. Troligen 
har cementrören placerats runt träd för att skydda det när området fylldes ut 
(Blomberg, muntlig källa). 
 
 

 
Bild I Området är ca 250 meter långt och sträcker sig längs med ett promenadstråk. På bilden 
utgörs området av den oregelbundna, blågröna ytan i kartans norra del. Observera att kartan på 
bilden inte är skalenlig, utan endast avsedd som en översikt. (Originalkartan kommer från 
Tekniska kontoret, Gävle kommun).  
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OMGIVNINGARNA 
Från bänkarna och gångstråket i området finns vacker utsikt mot Gavleåns 
vatten, ett mindre våtmarksområde med kaveldun och däremellan en gräsmatta 
med beachvolleyplan. I närheten av beachvolleyplanen kommer eventuellt en 
kommunal badplats att anläggas inom de närmaste åren. Detta kommer att 
medföra att fler kommer att besöka området, och därmed öka behovet av 
soptunnor och papperskorgar samt kanske innebära att även gräsmattan i 
anslutning till det planterade området kommer att användas av solbadande 
människor. 
Bakom det långstäckta området, på norrsidan, ligger gamla kyrkogården. Här 

sker fortfarande begravningar, varför insynsskydd behövs för att avskärma 
kyrkogården från park och gångstråk. Detta kommer att vara än viktigare om 
parkområdet i närheten inom några år förvandlas till en välbesökt badplats. 
 
 
 

 
Bild II Ortofoto över områdets västra del. Ovanför områdets buskage syns på bilden en del av 
Gamla kyrkogården och den relativt hårt trafikerade Västra vägen. Nedanför områdets buskage 
syns den angränsande gräsmattan och promenadstråket. (Originalet kommer från Tekniska 
kontoret, Gävle kommun). 

 
 
 
 

Längs norrsidan, mellan gravplatserna och slänten, har det tidigare funnits ett 
staket som numera ersatts med en lindhäck. Denna kommer så småningom att 
ge någorlunda insynsskydd för kyrkogården, men vid inventeringstillfället var 
häcken fortfarande nyplanterad, det vill säga mycket låg och gles. Häckens 
sluthöjd kommer att bli ca 120 cm (Bergheim och Blomberg, muntliga källor). 
Östra delarna av parkområdet angränsar mot gamla kyrkogårdens 

materialområde med parkerade maskiner, avfallshögar och materialförvaring. 
Från den stora och hårt trafikerade Västra vägen bortom kyrkogården hörs 

en del ljud från trafiken. 
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Bild III Promenadstråket sett från väster. De täta snåren kan kännas otrygga. 

 
TEKNISKA KONTORETS ÖNSKEMÅL 
Tekniska kontoret på Gävle kommun har uttalat följande önskemål: 
 

• Planteringen ska erbjuda en känsla av skydd i ryggen för de som sitter 
på bänkarna. 

• Området ska inte innehålla platser där man kan gömma sig. 
• Området ska i första hand betraktas från promenadstråket, det ska se 

fint ut när man kommer gående. 
• Den klippta gräsmattan i områdets framkant ska behållas men kan 

förändras i form. 
• Planteringen ska gärna innehålla någon form av blickfång som man ska 

se när man kommer gående från båda håll längs promenadstråket. 
• Området ska fungera som insynsskydd för Gamla kyrkogården. 
• De befintliga, stora och friska träden ska sparas. 
• Planteringen ska innehålla något som är intressant under alla årstider. 
• De befintliga lyktstolparna behålls, de är standard för parkområdet. 
• Bänkarnas placering och antal kan förändras, men de ska bytas ut till 

den gröna standardtypen. 
• Området ska kräva endast sporadisk skötsel, efter de första årens 

etableringsskötsel kommer skötselinsatser göras vart tredje till fjärde år. 
• Planteringen ska inte innehålla växter som sprider sig aggressivt. 
• Området ska inte innehålla alltför allergena växter. 
• Inga öppna jordytor ska finnas. 
• Parkarbetarna har önskemål om att få in rosor i området. 
• Skötselanvisningar för området är önskvärt. 

 
Ingen budget har för närvarande satts för området. 
 

Kyrkogårdsförvaltningens önskemål 
De ansvariga för förvaltningen av angränsande tomt, Gamla kyrkogården i 
Gävle, vill även de spara de gamla, stora träden i området, särskilt ekarna. 
De flerstammiga lindarna som är satta i förband längs efter nästa hela 

områdets norra långsida önskar kyrkogårdsförvaltningen kapa ner i omgångar. 
Ett icke planterat utrymme som är ca 70 cm brett önskas invid den  

nyplanterade häcken, för att det ska gå att sköta den på ett enkelt sätt 
(Bergheim och Blomberg, muntliga källor). 
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EKOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Klimat 
Platsen ligger i odlingszon 4, enligt Riksförbundets Svensk Trädgårds zonkarta. 
Växtzonen styr till stor del vad man kan odla, men ett gynnsamt läge kan vara 
mer avgörande (Rosén 2006). Områdets har en långstäckt sida vänd mot söder, 
som skulle kunna bli väldigt varm och torr på sommaren, särskilt där en 
skyddande sluttning finns i bakkanten mot norr. 
I bakkanten mot norr finns även en rad flerstammiga lindar som ska kapas 

ner och istället bli en häck/buskage (Bergheim och Blomberg, muntliga källor). 
Denna växtlighet kan antas fungera som hyfsat skydd mot nordliga vindar. I 
själva sluttningen är dräneringen troligtvis god och läget är skyddat, vilket 
borde medföra ett gynnsamt mikroklimat som även zon 3-etiketterade växter 
skulle kunna trivas i. 
 

Näring och pH-värde 
Genom att granska de vilda växter och ogräs som växter på en plats kan en del 
antaganden göras om jordens karaktär. De växter som berättar om jordens 
kvalitet kallas för visarväxter eller indikatorväxter (Plöninge 2003) (Thompson 
2007). 
Riklig förekomst av brännässlor, kirskål, hundkäx och gråbo tyder på bördig 

och näringsrik, god trädgårdsjord (Plöninge 2003) (Lindvall, A, muntlig källa) 
(Egna erfarenheter). Då skelört, brännässlor, kirskål, jordreva, gråbo, maskros 
och hundkäx växer vilt på platsen antas jorden vara hyfsat näringsrik. 
PH-värdet för en jord kan också bedömas med hjälp av indikatorväxter 

(Thompson 2007). I området finns dock ingen mängd av typiska visningsväxter 
för speciellt sur eller kalkrik jord. Kyrkogårdsförvaltningen planterade förra 
året klätterhortensia i området som har tagit sig mycket bra (Bergheim och 
Blomberg, muntliga källor) vilket är en växt som trivs bäst i något sur jord 
(Plöninge 2003). 
 
 

 
Bild IV En riklig förekomst av kirskål och nässlor tyder på näringsrik jord. 
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Träden på en plats påverkar jorden genom de löv som faller ner. Under lövträd 
är pH-värdet ofta neutralt eller högt (Rosén 2006). Detta leder fram till 
antagandet att jorden troligen är någorlunda neutral. 
De flesta prydnadsväxter är väldigt anpassningsbara och toleranta när det 

gäller jordens pH, det är bara utpräglade sur- och kalkjordsväxter som gynnas 
eller missgynnas av mycket lågt eller högt pH. I pH mellan 5,8 till 7,0, trivs 
merparten växter och tillgängligheten på näringsämnen är god (Plöninge 2003). 
 

Jordstruktur och dränering 
Dräneringen bedöms som god för de sluttande delarna av området. Det kan 
finnas risk för torka under sommarhalvåret, särskilt med tanke på det 
söderriktade läget. Matjord som ser god ut, utgör det översta lagret, cirka 10 
cm (Lindvall, A, muntlig källa). 
Ovanför sluttningen längst i väster av området, det vill säga uppe på 

kyrkogårdens gräsmatta, blir vatten ofta stående länge efter regn. Det verkar 
bero på den hårt packade, översta lagret jord, för därunder blir marken lösare 
att gräva i. Jorden är där sandig och innehåller mycket stora stenar och en hel 
del rötter (Bergheim, muntlig källa). Troligtvis består marken i själva slänten av 
fyllnadsmaterial som användes när man anlade den västra delen av kyrkogården 
(Bergheim och Blomberg, muntliga källor). 
Gräver man längre bort längs områdets kortsida är det också sandig jord, 

men inte lika mycket stenar. Området upplevs på det hela taget som ganska 
väldränerat (ibid.). 
 
 
 
TEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
I området finns gråvattensavlopp som går ut genom slänten från 
kyrkogårdsområdet (Bergheim och Blomberg, muntliga källor). Det är oklart 
hur funktionella dessa är, men det borde inte vara några problem att plantera 
vid dem så länge växterna tål den eventuella fukt som kan uppstå och avloppen 
inte täpps till. 
De elledningar som finns i området ligger mellan gatlyktorna, det vill säga 

inga elledningar att ta hänsyn till i det område som ska planteras. Bild V 
 

 
Bild V Den blå linjen visar var elledningen går mellan gatlyktorna. Observera att bilden inte är 
skalenlig. (Originalkartan kommer från Tekniska kontoret, Gävle kommun). 
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FÖRSLAG 
 
 
FORMGIVNING AV VÄSTRA PROMENADEN 
Som arbetsnamn på området har 
valts ”Västra promenaden”. Denna 
långstäckta plantering har sedan i sin tur 
delats upp i den västra Solpromenaden 
och den östra Skuggpromenaden. 
Planteringens funktion är i första hand 

att den ska vara intressant för gående att 
se på när de promenerar i området. Den 
skönhetsupplevelse som Västra 
promenaden ger kanske kan få 
motionärer att välja just denna väg, 
samtidigt som planteringen ska vara 
skötselsnål. Formgivningen baseras i 
huvudsak på funktionen. 
Områdets plantering får i huvudsak 

karaktären av trädgårdslund eller så 
kallat woodland. Växterna planteras i 
större grupper och stråk för att skapa ett 
naturligt utseende. Resultatet blir en 
slags stiliserad skogsmiljö. 
 

Inspiration 
Inspiration till formgivning och val av 
växter har hämtats framför allt från 
följande platser: 
 
Avans naturreservat, Gävle 
Boulognerskogen och Stadsparken, Gävle 
Skogar och lundar i Hälsingland, Gästrikland och Uppland 
Nymans Garden, Sussex, England 
Sissinghurst Castle Garden, Kent, England 
Skuggträdgården och Ekbacken, Wij Trädgårdar, Ockelbo 
Klosterträdgårdens åbrink och Drömparken, Enköping 
 

 
Bild VI Inspiration har bland annat 
hämtats från i Sissinghurst Castle Garden i 
England. Här ”The White Garden”. 
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Områdets form 
Det relativt vilda utseendet på planteringen balanseras av en stabil yttre kontur 
baserad på cirkelns geometriska form. 
På några ställen leds planteringen ända ut till gångstråket, för att de 

promenerande lättare ska kunna titta på växterna och för att eventuellt locka 
människor att stanna och njuta av området en stund. Till exempel i mitten av 
promenaden går planteringen ut till promenaden och skapar därmed två rum i 
området. Detta bidrar till att området mer blir en park istället för bara ett stråk 
som passeras. 
 

 

 
Bild VII Planteringen får en relativt stabil yttre kontur för att balansera upp det vilda 
utseendet. I mitten av promenaden leds planteringen ända ut till gångstråket och skapar två 
rum: till vänster Solpromenaden och till höger Skuggpromenaden. 

 
 
 
Några växter med varianter återkommer i hela planteringen och fungerar som 
sammanbindande element för området. Det gäller marktäckarna flocknäva och 
sockblomma, ormbunken träjon, gräset blåtåtel samt idegran. 
Dessa växter har förmågan att kunna växa bra på växtplatser med mycket 

olika förutsättningar, såväl i sol som i skugga, såväl fuktigt som torrt, även om 
de kanske skulle utvecklas allra bäst på den ena sortens plats. 
Solpromenaden, de torrare, soligare delarna av planteringen, utgörs av den 

västra delen av området. Här har blommande växter i färgstarka toner som 
orange och rött valts, eftersom starka färger framhävs av ljus (Rosén 2006). 
I solpromenadens ände domineras planteringen av härdiga buskrosor. I den 
stora linden och i slänten klättrar honungsrosor. 
De starkast färgade blommande växterna planteras i grupper, medan 

omgivande växter utgörs mer av blad och gräs som får utgöra en lugnare 
bakgrund. 
I den östra delen av området ligger skuggpromenaden. Denna del av 

planteringen skuggas inte bara av de träd som står i planteringen, utan även av 
stora träd på andra sidan gångstråket. Här dominerar bladväxter och vårlökar 
marken. 
Vita blommor framträder bättre än färgstarka i skugga än i solen (Rosén 

2006). Därför har framför allt växter med ljusa blommor valts för de skuggiga 
delarna av planteringen. 
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Bild VIII I solpromenadens ände växer härdiga buskrosor och honungsros får klättra i den 
stora linden samt breda ut sig i slänten tillsammans med de marktäckande perennerna. 

 
 
 
I hela området har växter kombinerats med varandra för att skapa intressanta 
kontraster, i färg men även i form. Till exempel genom högväxt med lågt, 
hårda former mot mjuka, runda blommor mot spirformade och så vidare. 
Hänsyn till hur växterna passar ihop estetiskt kommer dock i andra hand, i 
första hand gäller att växterna ska matcha varandra enligt matrix planting. 
I planteringen förändras färgskalan över säsongen, men det är ett begränsat 

antal färger som existerar samtidigt intill varandra. 
Våren i planteringen domineras av vita, ljust skära, ljusgula och orangea 

blommor tillsammans med ljusgrön och vinröd grönska. 
Blommorna i början av sommaren går från vitt-ljusgult mer och mer mot 

rosa-violett, medan sensommarens blomning bjuder på starkare färger som 
vinrött, brun-orange, purpur och mörklila. 
Hösten är sprakande i starka höstlövsfärger som gult, orange och 

karmosinrött tillsammans med bruna toner, och på vintern är tanken att bruna, 
frostnupna gräsvippor och fröställningar ska ge liv åt planteringen tillsammans 
med kornellernas och glanskörsbärens färgstarka stammar i snön. 
Rent röda och starkt gula blommor har undvikits för att många människor 

uppfattar dessa färger som alltför påträngande (Rosenholm 2008). 
 

Blickfång 
Flera blickfång har planerats in i området. Dessa varierar något under säsongen. 
Som blickfång när man kommer gående under sommaren fungerar höga 
perenner och gräs som till exempel flockel och miskantus. På våren utgör de 
blommande lökarna och träden blickfång på flera ställen. 
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Eftersom planteringen oftast kommer att ses på avstånd har stora fält och stråk 
av samma sorts växter använts, då mindre detaljer riskerar försvinna på avstånd. 
Stora ytor av samma sorts marktäckande perenner ger masseffekt och drar till 
sig blickarna. Självklart är planteringen och de individuella växterna vackra 
även på nära håll. 
Att arbeta med stora fält av samma växter är också viktigt för att balansera 

det naturliga uttrycket i planteringen och få den att kännas omhändertagen och 
tilltalande i parkmiljö (Thompson 2007). 
De gamla träden kommer att utgöra naturliga blickfång när området har röjts 

och stammarna kommer fram och eventuellt ljussätts. Klätterväxter i träden 
kommer att fungera som blickfång, särskilt under blomningstiden. 
 

Växelverkan 
I enlighet med Tekniska kontorets önskemål ska planteringen innehålla växter 
som är intressanta under alla årstider. Intresse under alla årstider uppnås 
genom växelverkan, enklast genom att välja växter som blommar vid olika 
tidpunkter under säsongen. Men attraktiva visuella effekter uppstår också 
genom starka höstfärger eller genom slingrande stammar eller fröställningar 
som är vackra på vintern. 
Växelverkan kan också innebära att växter som kommer senare döljer 

överblommade och vissnande växter (Rosenholm 2008).  
De träd, buskar och lökar som valts står i första hand för blomningen under 

våren, medan perennerna som valts blommar under sommaren och hösten. 
Intresset flyttas från vårlökarna i skuggan i de östra delarna av planteringen, till 
de soligare delarna i slutet på sommaren. 
 

Sittplatser 
Bänkarna placeras i anslutning till större träd. Träden fungerar som skuggande 
tak och som skydd i ryggen när man sitter på bänkarna. De bänkar som finns 
precis bredvid gången behålls, för att äldre personer enkelt ska kunna sätta sig 
ner och vila.  
Det skulle vara värdefullt att förbättra utsikten från promenadstråket och 

sittplatserna mot vattnet, genom att lyfta trädkronorna på träden längs ån. 
 
 
 
 

 
Bild IX Bänkarna placeras i anslutning till träd. Träden fungerar som skuggande tak och som 
skydd i ryggen när man sitter på bänkarna. 



 
 

20 

Trygghet 
Buskagen ska inte vara så höga och täta att det skapar en känsla av otrygghet 
för de gående, det ska inte gå att gömma sig där. Särskilt närmast gångstråket 
undviks täta eller höga buskage. 
De delar av planteringen som når ut 

till promenaden är låga och 
genomsiktliga, för att besökare ska 
kunna ha en god överblick över 
området. 
Det ska vara lätt att orientera sig längs 

stråket. Genom att dela in planteringen i 
olika karaktärer är tanken att underlätta 
för besökarna att veta var de befinner 
sig. Till exempel finns en gruppering av 
rosor i väster och grupper av korneller 
och storbladiga perenner i öster. 
För att ytterligare förstärka områdets 

identitet och öka trygghetskänslan skulle 
orienteringsskyltar kunna sättas upp vid 
promenadens entréer. 
 

Belysning 
De befintliga gatlyktorna behålls. Några 
av de stora, gamla träden ljussätts 
underifrån med icke-bländande 
markbelysning i varm ljuston, för en 
ökad känsla av trygghet och för en 
visuell upplevelse även kvällstid under 
höst och vinter. 
Trädbelysningen bidrar också till att platsen behåller sin identitet och finns 

kvar i människors medvetande under de kallare årstiderna. Kanske kan mer 
belysning också motverka klotter och förstörelse. 
Träden tillhör en av kvaliteterna i området, och deras former kommer 

verkligen till sin rätt med belysning 
 

Allergisynpunkter 
Växterna ska inte vara alltför allergiframkallande. Vissa träd är speciellt 
allergiframkallande när de sprider pollen, liksom växter med mycket starka 
dofter. Insektspollinerade växter är ofta bättre för allergiker än vindpollinerade, 
och senblommande grässorter är bättre än tidigblommande sorter  
Växter som bör undvikas i närheten av allergiker är bland andra schersmin, 

spirea och syren, vilket motiverar borttagning av dessa buskar i området. 
Björk och lind kan också vara allergena, men de uppvuxna träden av dessa 

sorter fyller andra viktiga funktioner i området. 
Lämpliga växter ur allergisynpunkt är till exempel klematis, körsbär, rönn och 

rosor (Block och Bokalders 1997). 
 

 
Bild X Det är viktigt att skapa en känsla av 
trygghet för de gående längs den välbesökta 
promenaden. 
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Insynsskydd 
Som insynsskydd mot kyrkogården kommer lindarna att fungera om större 
delen av dessa beskärs. Lövverket kommer då längre ner och blir tätare. Vissa 
av träden kommer också att få klättrande växter på stammarna som kommer 
att utgöra insynsskydd tillsammans med buskarna och de mindre träden som 
finns i förslaget. 
Behovet av att tillföra insynsskydd i området bedöms som minskat i större 

delen av området, eftersom kyrkogårdsförvaltningen har planterat en lindhäck 
längs sin tomtgräns. Förhoppningsvis kommer den också att minska lite av 
bullret från trafiken, det kommer dock att ta några år innan den nyplanterade 
häcken har nått sin fulla höjd. 
 

Växtkombinationer 
Relativt få växtarter fungerar bättre att kombinera ihop än en överdriven 
variation av olika arter, enligt matrix planting. Större vikt läggs också vid 
växternas kompabilitet med varandra som delar i ett växtsamhälle, än att de 
matchar varandra i färg och form (Thompson 2007). 
I förslaget används flera arter som har samma funktioner i planteringen, till 

exempel de många marktäckarna, men de återfinns på olika ytor i området. 
Eftersom det är ett stort område kan det vara intressant med en viss variation i 
växtvalet. 
Stora växter växer naturligt ihop med små växter som utnyttjar utrymmet 

mellan och under de större. En växt uppblandas med andra växter som 
kompletterar den i växtsätt, blomningstid, tillväxtperiod och förmåga att fylla 
upp eventuellt uppkomna tomma utrymmen i planteringen. Däremot bör 
växterna som kombineras vara någorlunda likvärdiga när det gäller 
konkurrensförmåga. De kombinerade växterna kan också ha olika behov som 
inte konkurrerar med varandra, till exempel att de utnyttjar olika djup för 
rötterna eller har skilda ljusbehov (ibid.). 
Alla växter planteras i stora stråk eller grupper med mjuka, oregelbundna 

former för att det ska se naturligt ut. Stråken eller grupperna av olika sorters 
växter är inte strikt separerade från varandra, utan ska blanda sig med varandra 
enligt matrix planting. Växterna ska få väva samman sig och på varje yta i 
planteringen blandas några olika sorters växter. Ytorna av olika marktäckare 
ska också få klättra in i på angränsande ytor av marktäckare. Särskilt lökväxter 
planteras aldrig ensamma i fält, utan blandade med senare perenner som döljer 
lökarnas nedvissnande blad (Rosenholm 2008). 
Här följer en redogörelse för hur växter kan kombineras på olika ytor (på 

illustrationsplanen från väster mot öster, från del A till delarna B och C): 
 
Yta 1, längst i väster 
Befintliga träd, i linden klättrande honungsros tillsammans med stjärnklematis. 
Befintligt lindbuskage. Bergskörsbär som småträd. Idegran och buskrosor som 
buskage. Liten flocknäva som marktäckare och däri blåtåtel och grekvädd i 
stråk. I grupper i anslutning till rosbuskarna höstanemon. Bollök. Bakom 
lindbuskaget i slänten mot kyrkans häck gul sockblomma som marktäckare 
med storfryle och träjon i stråk. Däri pingstlilja i grupper samt honungsros som 
får breda ut sig som marktäckare och blanda sig med sockblomman. 
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Yta 2 
Befintliga träd. Befintligt lindbuskage. Glanskörsbär som småträd. Vingbenved 
och ginnalalönn som buskage. Flocknäva ´Bevan´s Variety´ som marktäckare 
och däri blåtåtel i stråk. Glansmiskantus i grupperingar med solhattar, 
höstkärleksört, blodormrot, kransveronica ´Fascination´ och bolltistel på 
soligaste stället. I bakkant stråk av fläckflockel, mandarinlilja och bollök i 
klungor. Bakom lindbuskaget mot kyrkans häck röd sockblomma som 
marktäckare. Bild XI 
 
 
 

 
Bild XI Snittbild som visar en del av Solpromenaden (Illustrationsplan del A). Illustrationen är 
inte helt skalenlig, men 1 cm på bilden är ca 1 m i verkligheten. Längst till vänster syns den 
klippta häcken mot Gamla kyrkogården som kommer att bli runt 120 cm när den är uppväxt. 

 
 
 
 
Yta 3 
Befintliga träd, i östra almen stjärnklematis och vildvin. Befintligt lindbuskage. 
Blodfläder och häggmispel som buskage. Som marktäckare flocknäva ´Bevan´s 
Variety´, däri grupper av daggkåpa, daglilja och liten blodtopp. I bakkant stråk 
av träjon. Digitalis som bienn. Orange tulpaner och pingstlilja i klungor på ytan 
som får mest sol. Bakom lindbuskaget mot kyrkans häck röd sockblomma som 
marktäckare. 
 
Yta 4 
Befintliga träd. Befintligt lindbuskage. Idegran, häggmispel, blodfläder och 
bergskörsbär som buskage och småträd. Som marktäckare daggkåpa, däri stråk 
av blåtåtel. Runt blodfläderbuskarna stor ormrot. I bakkant stråk av 
fläckflockel och bronsrodgersia. Bakom lindbuskaget mot kyrkans häck och 
fram i stråk genom öppning i häcken röd sockblomma som marktäckare. 
Bollök i klungor. 
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Yta 5 
Befintliga träd, befintligt lindbuskage, befintliga häggmisplar. Idegran som 
buskage. Runt häggmisplarna stor ormrot. Röd sockblomma som marktäckare, 
även ut längs kyrkans häck. Däri bronsrodgersia, träjon och storfryle i klungor 
och stråk. 
 
Yta 6, plantering ut mot gång 
Ullungrönn som träd. Rosmarirönn och druvfläder som buskage. Som 
marktäckare flocknäva ´Bevan´s variety´ med grupp av daggkåpa. I stråk 
blåtåtel. Någon tuva miskantusgräs i klunga i bakkant. Grupper av 
kransveronikor ´Fascination´, jättevädd och stormhatt. Vita tulpaner och 
bollök i klungor. Bild XII 
 
 
 

 
Bild XII Illustrationen visar planteringen som är utdragen till gången i mitten av promenaden, 
sedd från öster på sensommaren (yta 6 på illustrationsplan del B). Det är viktigt att placera 
perennerna och buskarna så att planteringen fortfarande är genomsiktlig. Kransveronika och 
den mycket höga perennen jättevädd är glesa nog att se igenom. Illustrationen är inte helt 
skalenlig, men 1 cm på bilden är ca 1 m i verkligheten. 

 
 
 
Yta 7 
Befintliga träd, befintligt lindbuskage. Körsbärsbenved och ullungrönn som 
småträd. Som marktäckare flocknäva ´Bevan´s Variety´ som går över i gul 
sockblomma. Däri blåtåtel och pingstlilja i stråk. Grupp av kransveronika 
´Album´ tillsammans med glansmiskantus. Digitalis som bienn, i klungor. 
Sockblomma även mot kyrkans häck. 
 
Yta 8, hörnet i nordost 
Befintliga träd, befintligt lindbuskage, befintliga häggmisplar. Olvon och 
idegran som buskage. Klätterhortensia i en av almarna. Runt idegranarna träjon 
i klungor. Som marktäckare ända ut mot kyrkans häck vitt ormöga, däri stråk 
av storfryle samt grupper av kastanjerodgersia. Vit krollilja och digitalis här och 
där i klunga. Snödroppe. Marktäckaren ormöga går över i vit flocknäva mot 
gräsmattan i framkant. Däri blåtåtel och pingstlilja i stråk. 



 
 

24 

Yta 9 
Befintligt rönnträd, befintligt lindbuskage, befintliga körsbärsbenvedsträd med 
klättrande sibirisk klematis. Rosmarirönn och druvfläder som buskage. Som 
marktäckare blekgul sockblomma, däri sköldbräcka och blåtåtel i stråk. 
Stormhatt och jättevädd i grupp. Mandarinlilja i klunga. Honungslök.  
 
Yta 10 
Befintliga träd och befintligt lindbuskage samt buskarna ginnalalönn, kornell 
och idegran. Träjon, daggkåpa och daggfunkia som stråk i marktäckaren röd 
sockblomma. Sibirisk klematis som marktäckare får blanda sig med 
sockblomman. Snödroppe och honungslök. 
 
Yta 11, längst i öster 
Befintliga träd med klätterhortensia och vildvin. Befintligt lindbuskage. Olvon 
och idegran som buskar. Träjon, storfryle och sköldbräcka i stråk i 
marktäckaren vitt ormöga som går över i vit flocknäva, däri ramslök och 
blåstjärna i stråk. Vit krollilja här och där i klunga. Bild XIII-Bild XVII 
 

Planteringsexempel 
Bildserien demonstrerar hur en plantering skulle kunna byggas upp med olika 
nivåer av växter som blandas med varandra. Exemplet visar ytan längst i öster 
av Skuggpromenaden (yta 11 på illustrationsplan del C). 
 
 

 
Bild XIII De marktäckande växterna utgör det understa skiktet i matrix-planteringen. De 
planteras här i stora stråk, men de ska blandas in i varandra. På samma sätt görs mjuka 
övergångar också mellan alla de olika ytorna som beskrivs ovan. 
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Bild XIV Växter planteras 
in mot den befintliga 
lindhäcken, helst in mellan 
stammarna, eftersom det 
finns en risk att inte alla 
lindar tar sig efter 
kapningen. 
 
Ormbunken träjon, den 
högre perennen 
sköldbräcka och gräset 
blåtåtel planteras med de 
lägre marktäckande växter 
mellan och under varje 
planta. Ingen öppen jord 
ska finnas, allt utrymme 
utnyttjas av växter med 
olika växtsätt. 

 
 

Bild XV Nästa skikt 
utgörs av buskskiktet, här 
olvon, idegran och 
lindhäcken. 
 
Vart efter buskarna växer 
kan man gallra ur dem och 
eventuellt stamma upp 
dem lätt, för att 
perennerna runt omkring 
ska få tillräckligt med ljus. 

 
 
 
 
 
 
Bild XVI Lökarna scilla 
och ramslök planteras ut i 
stora stråk för förvildning. 
De planteras uppblandade 
med perenner, så det inte 
blir hål i planteringen när 
lökarna vissnar ner efter 
vårblomningen. 
 
Krollilja planteras ut i 
grupper och får sedan 
fröså sig och hoppa runt i 
planteringen. Den fyller 
en viktig funktion i 
matrix-planteringen 
genom att den fyller igen 
hål i växtmattan. 
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Bild XVII Trädens kronor utgör det viktiga översta skiktet i en matrix-plantering. Träden 
skapar livsrum för andra växter, och fungerar också som stöd för klättrande plantor. 
Klätterväxterna vildvin och hortensia utnyttjar det vertikala utrymmet. 

 
 
 
Eftersom växterna vid matrix planting ska blandas med varandra och vävas 
samman på ett naturlikt sätt, fungerar den traditionella planteringsplanen och 
de normala c/c-avstånden inte särskilt bra för beskrivningar och beräkningar. 
Inom matrix planting finns inte bara en sorts växt per markerad yta, och c/c-
avstånd kan inte alltid tillämpas som vanligt. Det saknas utrymme i den 
traditionella planteringsplanen för att beskriva hur växter blandar sig, växer 
under, över, på och igenom varandra. 
I stället skulle möjligen symboler kunna användas i planteringsplaner för 

matrix planting, symboler som visar var varje enskild växt ska placeras. 
Ett annat alternativ skulle kunna vara att på ritningen dela in en plantering i 

olika ytor, och att procentsatser anges för de växter som ytan ska innehålla. I 
det fallet blir det dock mycket viktigt att anläggaren verkligen är insatt i hur 
växterna ska kombineras och placeras, eller att någon annan insatt person är 
närvarande vid anläggningen. 
Bäst lämpar sig kanske matrix planting för att först planeras övergripande, 

och att sedan ta form i detalj direkt på platsen vid anläggningen och under 
etableringsåren. 



 
 
27 

BEFINTLIGA TRÄD OCH BUSKAR 
De största och äldsta träden på området ska sparas, i överensstämmelse med 
önskemål från Tekniska kontoret. Stora, gamla träd ger området karaktär och 
ett tidsperspektiv (Block och Bokalders 1997). 
Träd bidrar också med växtplatser för skuggväxter och är en viktig del i en 

matrix-plantering (Thompson 2007). Några av de befintliga träden och 
buskarna är också tänkta att fungera som stöd för klättrande växter. 
Träden som sparas bör ses över av en arborist med tanke på 

säkerhetsaspekter och eventuella sjukdomar. Många av träden sparas och 
åtgärdas (dessa finns utritade på illustrationsplanen) medan vissa buskar tas 
bort enligt följande förteckning: 
 
Lindar - ett flertal träd som kantar områdets norra sida, flerstammiga och 
planerade i förband. Många har kräfta och är i dåligt skick. Dessa önskar 
kyrkogårdsförvaltningen kapa ner i omgångar, för att det ska bryta nya skott från de 
kvarvarande stubbarna. 
Tanken är att inom några år kommer dessa skott att bilda en tät, friväxande 

häck/buskage som insynsskydd (Bergheim och Blomberg, muntliga källor). 
Några lindar är redan nedkapade sen tidigare, dessa stubbar och skott sparas 
också. Gissningsvis var detta tanken med lindarna från början då de 
planterades, då de visar tecken på hård beskärning och är flerstammiga. De har 
dock inte hållits efter och fungerar inte längre som insynsskydd. 
Kyrkogårdsförvaltningen kan hålla 

efter lindhäcken med jämna mellanrum, 
för att de ska förbli täta ända nerifrån 
marken och inte bli alltför höga igen 
(ibid.). 
I förslaget har de flesta av lindarna 

ritats in som den häck som 
kyrkogårdsförvaltningen önskar. Några 
av lindarna som står i häcken har sparats 
som träd, varav vissa fanns inmätta på 
Tekniska kontorets kartor.  
Flera ytterligare lindar är dock i 

nuläget storvuxna och friska och kan 
förslagsvis bevaras som träd. Det bästa 
vore att på plats välja ut och märka de 
lindar som ska sparas. 
 
Rönn - ett friskt träd sparas och ses över, 
ta bort döda eller skadade grenar. 
 
Björk - ett stort träd, står i ett cementrör, 
sparas och ses över. Ser frisk ut. 
 
Ekar - flera stora träd på gränsen till 
gamla kyrkogården som sparas och ses 
över. Verkar vara i gott skick. Vid några 
av ekarna har kyrkogårdsförvaltningen 
planterat klätterhortensia. 
 

 

 
Bild XVIII De befintliga lindarna fungerar 
inte längre som insynsskydd. 
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Häggmisplar – flera träd/buskar som ser friska ut. Vissa sparas i grupper och ses 
över medan andra tas bort för att de inte ska bilda en tät barriär som kan 
upplevas som otrygg. Det bästa vore att på plats välja ut och märka vilka som 
ska sparas. 
 
Körsbärsbenved - flera mindre träd som 
sparas och beskärs, alltför konstigt vuxna 
stammar eller grenar tas bort. Stammas 
upp för plantering under. Vissa av 
benvedsbuskarna är felvuxna och en del är 
angripna av svamp, dessa tas bort helt. Det 
bästa vore att på plats välja ut och 
märka de träd som ska sparas. 
 
Almar - flera stora träd, sparas och ses 
över, ta bort eventuellt döda eller 
skadade grenar, ser friska ut. Bör så 
småningom kontrolleras av arborist med 
tanke på eventuell risk för almsjuka, 
även om sjukdomen inte ännu nått 
Gävle. 
 
Schersminbuskar, spireor, snöbär, salixsnår 
och syrener - flera förvuxna, snåriga och 
risiga buskar som tas bort. Många är 
halvdöda, och flera av sorterna kan vara 
allergena.  
 
 
Övriga icke artbestämda eller utritade buskar och sly tas bort. 
 

 
 

 
Bild XX Till områdets kvaliteter hör utsikten mot Gavleåns vatten och de stora träden. 

 
Bild XIX Befintliga häggmisplar i höstfärg. 
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VÄXTBESKRIVNINGAR 
Vid valet av växter har hänsyn tagits bland annat till att de ska komplettera 
varandra i färg och form samtidigt som de i största möjliga mån ska vara 
lämpliga för matrix planting. 
Många växter i förslaget är valda snarare utifrån sina former än sin blomning. 

Bladen är viktiga eftersom de varar hela säsongen, medan blomningen ofta 
varar endast under en kortare tid (Rosenholm 2008). 
Växterna i förteckningen är uppdelade i växtgrupper och i bokstavsordning. 

 

Träd, buskar och buskrosor 
Träden och buskarna har många 
funktioner i en matrix-plantering, de ger 
bland annat höjd till planteringen. 
Trädens kronor bildar tak och buskage 
kan användas för att skapa väggar och 
rum. De flesta träd går bra att plantera 
under (Rosén 2006). 
Träd och buskar kan också dölja fula 

utsikter och fungera som insynsskydd 
och vindskydd (Rosenholm 2008). 
Träden minskar dessutom 
bullernivåerna. Under träden utjämnas 
lufttemperaturen, och trädens rötter kan 
dra upp näring och vatten till ytan och 
förbättra växtförhållandena för annan 
vegetation (Block och Bokalders 1997). 
De träd och buskar som setts ut till 

förslaget är friväxande, det vill säga de 
behöver inte beskäras ofta. Många har 
egenskaper som gör dem intressanta 
under flera årstider. De flesta är 
anspråkslösa och borde trivas relativt 
bra på platsen. Samtliga träd och buskar 
som valts är friska och härdiga sorter. 
 
Acer tataricum ssp. ginnala fk Uppsala E 
Ginnalalönn. 3-7 m buske eller mindre träd. Intensiv höstfärg i orange eller rött. Vill ha 
väldränerat, men anspråkslös, buskage eller solitär (Bengtsson 2000). Tål torka, smäckert 
växtsätt (Rosén 2006). Sol-halvskugga, vindskyddat (Palmstierna och Johansson 1999).  
 
Amelanchier spicata E fk Falun E 
Häggmispel. 3-5 m. Flerstammig stor, högsmal buske med lysande höstfärg. Klarar olika lägen, 
tål torka och fukt, sol och skugga (Bengtsson 2000). Mycket lättodlad. Kan stammas upp för 
plantering under buskarna. Skir vit blomning i maj (Rosenholm 2008). Snabbväxande, utmärkt 
i utsatta lägen (Palmstierna och Johansson 1999). Kompletterar de häggmisplar som redan 
finns i området. 
 
Cornus alba ´Kesselringii´ 
Blodkornell. 2-3 m hög, lika bred. Mycket mörka stammar, nästan svarta-violettröda, fina på 
vintern. Brungrönlila blad. Anspråkslös, sol-skugga. Lättodlad, tålig, snabbväxande, även i 
svåra lägen. Bra som buskage, friväxande häck, som insynsskydd och i samplanteringar med 
perenner (Palmstierna och Johansson 1999). Planteras ihop med de andra sorternas korneller i 
stråk, för stamfärger med kontrastverkan. Kornellerna tål att klippas ner hårt vart tredje år för 
att skjuta nya färgstarka skott. 

 
Bild XXI Blodkornellens violetta stammar 
kontrasterar fint mot gullkornellens och 
skogskornellens stammar. 
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Cornus sanguinea ´Winter Beauty´ syn. ´Midwinter Fire´ 
Skogskornell. 1-2 m hög, nästan lika bred, med orangea stammar med röda spetsar, fina på 
vintern. Mycket tålig, klarar blåst och torka (Palmstierna och Johansson 1999). För övrigt samma 
egenskaper som C. a. ´Kesselringii´. 
 
Cornus sericea  (tidigare Cornus alba ssp. stolonifera) ´Flaviramea´ 
Gullkornell. Ca 3 m hög, nästan lika bred. Gulgröna stammar, vintertid nästan svavelgula. 
Mycket robust och anspråkslös (Palmstierna och Johansson 1999). För övrigt samma egenskaper 
som C. a. ´Kesselringii´. 
 
Euonymus alatus 
Vingbenved. Ca 1-2 m hög och bred. Intressant på vintern med säregna grenar. Mycket starkt 
röd höstfärg. Sol-halvskugga (Rosenholm 2008). Lämplig som solitär, vill ha ganska näringsrik, 
mullig jord (Palmstierna och Johansson 1999). Placeras runt den befintliga björken för att den 
röda höstfärgen ska bli extra stark mot den vita björksatammen. 
 
Euonymus planipes 
Körsbärsbenved. 2-3 m. Sol-halvskugga, gärna ganska fuktigt och näringsrikt (Palmstierna och 
Johansson 1999). Vacker höstfärg och dekorativa frukter. Tål torka (Rosén 2006). Finns redan i 
området, dock inte omskötta (Egen observation). 
 
Prunus sargentii ´Accolade´ 
Bergsskörsbär. 4-6 m. Vacker skär vårblomning, lysande karminröd höstfärg. Ganska 
anspråkslös, men gillar väldränerat och soligt-halvskuggigt läge (Bengtsson 2000).  Dekorativa 
mörkröda bär, brunröd glänsande bark. Bra som solitär eller samplanterad med lägre buskar 
(Palmstierna och Johansson 1999). Ska vara flerstammiga för ett mer naturligt utseende. 
Matchar de befintliga bergskörsbärsträden på Gamla kyrkogården. 
 
Prunus serrula 
Glanskörsbär. 5-7 m. Vasformigt växtsätt. Glänsande mahognyfärgad bark som är dekorativ på 
vintern, gul höstfärg (Bengtsson 2000). Sol-halvskugga, gärna mullrik jord. Vita vårblommor. 
Fin ihop med marktäckande växter (Palmstierna och Johansson 1999). Ska vara flerstammiga 
för ett mer naturligt utseende. Vackra mot snön på vintern. 
 
Rosa rugosa ´Anna´  
Rugosa-hybrid, ca 2 m. Rotäkta. Rosa med gulaktig mitt. Väldoftande, fyllda, ganska stora 
blommor, jul–okt. Motståndskraftig mot mjöldagg, rosrost. Buskros, upprätt och tättväxande. 
Härdig (SLU 2007, Internetkälla). Framtagen i Sverige vid SLU (Lindvall, A, muntlig källa). De 
lättskötta vresroshybriderna tål att klippas ner kraftigt vart tredje år om det behövs. 
 
Rosa rugosa ´Balder´  
Rugosa-hybrid, 1,5–2 m. Rotäkta. Dubbla purpurröda blommor. Lysande gula ståndare. 
Blommar rikligt under hela sommaren. Motståndskraftig mot svartfläcksjuka, mjöldagg. Brett 
buskformigt växtsätt. Mycket härdig (SLU 2007, Internetkälla). Framtagen i Sverige vid SLU 
(Lindvall, A, muntlig källa). 
 
Rosa rugosa ´Freja´  
Rugosa-hybrid, 1,5–2 m. Rotäkta. Fyllda rosafärgade blommor i klase. Blommar rikligt under 
hela sommaren. Motståndskraftig mot mjöldagg, rosrost. Brett buskformigt växtsätt. Härdig 
(SLU 2007, Internetkälla). Framtagen i Sverige vid SLU (Lindvall, A, muntlig källa). 
 
Rosa rugosa ´Irma´  
Rugosa-hybrid, 1,5–2 m. Rotäkta. Täta, fyllda blommor med god doft. Ljust rosa. Blommar 
jul–okt med kortare uppehåll. Motståndskraftig mot mjöldagg, rosrost. Buskformigt växtsätt. 
Härdig (SLU 2007, Internetkälla). Framtagen i Sverige vid SLU (Lindvall, A, muntlig källa). 
 
Sambucus nigra ´Black beauty´ 
Blodfläder. 2 m, tålig, sol-halvskugga. Mörkt purpurfärgade, rosa blommor. Snabbväxande och 
lättodlad, anspråkslös (Palmstierna och Johansson 1999). Bra färgklick med perenner. 
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Sambucus racemosa ´Sutherland Golden´ 
Flikbladig druvfläder. 2 m. Sol-halvskugga, gärna fuktigt. Guldgula, finflikiga blad. I 
samplanteringar, buskage eller som solitär (Palmstierna och Johansson 1999). Ger ljus färg till 
området, fin med mörkare marktäckare. 
 
Sorbus ´Dodong´ E 
Ullungrönn. 9-12 m. Skirt bladverk, stora friskt gröna blad, lysande rödorange höstfärg med 
vackra bär. Anspråkslös, men vill stå ljust (Bengtsson 2000). Stora blad, sol-halvskugga. Tåligt, 
bra i blåsiga och öppna lägen (Palmstierna och Johansson 1999). Ger skön silad skugga att sitta 
i, skirt genomsiktligt bladverk. 
 
Sorbus ´Rosmari´ E 
Rosmarirönn. 5-6 m. Sol-halvskugga, väldränerat. Lättodlat litet träd, passar som både solitär, i 
samplantering och i rabatten. Aprikosrosaorange höstfärg, rosa bär. (Palmstierna och 
Johansson 1999). 
 
Taxus x media ´Hillii´ 
Hybrididegran. 2-3 m. Tät, upprättväxande, bred, 
yvig städsegrön barrväxt. Mycket tålig, bra i svåra 
lägen, sol-skugga, lättodlad även i skugga. 
Väldränerat. Giftig, men ingen förgiftning har 
inträffat i Sverige. Sorten ´Hillii´ ger inga bär med 
giftiga kärnor (Palmstierna och Johansson 1999). 
Idegran ger struktur till planteringen även på 
vintern. Den fungerar bra som bakgrund till andra 
växter och passar ihop med barrväxterna på 
granntomtens kyrkogårdsmiljö såväl som 
parkmiljön. Tål att klippas nästan på alla sätt och 
vis, kan tas ner ganska hårt vart tredje år om det 
behövs (Egna erfarenheter). 
 
Viburnum opulus 
Skogsolvon. 3 m. Anspråkslös buske, tål skugga 
och fukt. Sol-skugga. Grönvita blommor, blad 
liknar små lönnblad, fin höstfärg, dekorativa, röda 
bär (Palmstierna och Johansson 1999). 
Upprättväxande, vill ha fuktigt men tål att torka ut 
något under sommaren (Thompson 2007).  
  

Bild XXII Idegran passar i alla slags 
miljöer. Här tillsammans med ormbunken 
träjon. 
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Klätterväxter och klätterrosor 
De klättrande växterna kan bland annat utnyttja trädens stammar som stöd för 
att klättra, ett utrymme som tas till vara inom matrix planting. De behöver 
oftast sol under en del av dagen för blomningens skull (Rosén 2006). Många 
klättrare, till exempel klematis, fungerar också bra som marktäckare, och kan få 
breda ut sig och ”flyta ovanpå” överblommade perenner (Arvidsson och 
Lindvall, T, muntliga källor). 
Samtliga valda klättrare är härdiga, behöver ingen regelbunden beskärning 

och fungerar därmed bra för matrix planting. 
 
Clematis alpina ssp. sibirica 
Sibirisk klematis. 3 m. Klocklika, enkla, gulvita blommor maj-aug. Rötterna i skuggan, 
blommorna kan få vara i solen. Kan även fungera som marktäckare. Mycket härdig, snabb 
etablering. Fina blomställningar på vintern (Ilminge 2005). Behöver inte beskäras. 
 
Clematis x fargesioides ´Summer Snow´ 
Stjärnklematis/vitalba-klematis. Blommar länge och rikligt med vita, enkla blommor. Frisk och 
lättodlad. Sol-halvskugga. Behöver ej beskäras (Rosenholm 2008). Klematis med naturligt 
utseende. 
 
Hydrangea anomala ssp. petiolaris 
Klätterhortensia. Kan få 6-7 m långa rankor. Blommar flera veckor. Trivs bra i sol-halvskugga-
skugga (Rosenholm 2008). Klättrar av sig själv utan hjälp (Block och Bokalders 1997). Kan 
även användas som marktäckare (Ilminge 2005). Planterades förra året på angränsande tomt 
och har tagit sig bra (Bergheim, muntlig källa) vilket talar för att använda den. 
 
Rosa helenae ´Hybrida´ 
Fylld honungsros. 7 m. Rikligt med ljusgula, små och väldoftande blommor i mitten av juli. 
Kraftigväxande. Behöver inte beskäras, klättrar bra i träd (Egen erfarenhet). 
 
Parthenocissus inserta 
Vanligt vildvin. Fungerar även som marktäckare. 
Växer tätt. Lysande röd höstfärg, blåsvarta små 
frukter. Inte lika invasiv och starkväxande som 
rådhusvinet och klättervildvinet (Ilminge 2005). 
Ger färg på hösten och kompletterar de andra 
klätterväxterna. 

 
Bild XXIII Klättrande växter kan utnyttja 
trädens stammar som stöd. 
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Perenner 
De marktäckande perennerna har flera viktiga funktioner; de täcker vissnande 
lökblad, håller ogräs borta och bevarar fukten i jorden eftersom avdunstningen 
från marken minskas (Rosén 2006). Marktäckande växter utnyttjar också 
nedbrutet organiskt material i form av döda växtdelar och vissna löv, vilket i 
sin tur ökar antalet daggmaskar och nyttiga insekter. Jorden hålls lucker med 
hjälp av marktäckarnas rötter. Särskilt de med rötter i form av utlöpare luckrar 
jorden, och det kommer förstås även de högre växterna till godo (Ilminge 
2005). Marktäckande perenner som kan hindra gräs från att klättra in i 
planteringar är till exempel daggkåpa och flocknäva (Arvidsson och Lindvall, T, 
muntliga källor). De har placerats längs många av planteringens kanter. 
Bienner, tvååriga växter, fyller igen hål i planteringen och kommer upp där de 

själva sått sig och trivs. Särskilt viktiga är de därför i en matrix-plantering under 
etableringsåren (Thompson 2007). 
Perenner med olika höjder och växtsätt kompletterar varandra i en matrix-

plantering. Vissa perenner fungerar som vävarväxter, det vill säga de binder 
samman delar av planteringen och fyller upp tomma utrymmen mellan andra 
växter. Vävarväxterna etablerar sig ofta snabbt och är särskilt viktiga i en ny 
plantering (ibid.). 
Perennerna som valts är härdiga och långlivade. De flesta är anspråkslösa och 

borde trivas relativt bra på platsen. Många av perennerna har egenskaper som 
gör dem intressanta under flera årstider, som till exempel att de får höstfärg, är 
städsegröna eller får vackra fröställningar som står kvar under vintern. 
 
Aconitum hemsleyanum ´Red Wine´ 
Slingerstormhatt. Vinröda blommor i sep-okt. Sol-halvskugga i all trädgårdsjord, men gärna lätt 
fuktigt i halvskugga. Bra woodlandväxt (Hansson 2007). Giftig, men får slingra en bit in i 
planteringen. Stark lila färg som kontrasterar fint. 
 
Alchemilla mollis  
Jättedaggkåpa. 40 cm, blommar i jun-jul med 
limegula blommor, mycket härdig, frösår sig 
lätt (Rosenholm 2008). Trivs i alla lägen, men 
gärna lite fuktigt (Rosén 2006). Sol-
halvskugga, lättodlad, bra marktäckare med 
daggigt blågröna blad (Hansson 2007). Växer 
bra på många ställen i Gävle (Egen 
observation). Fungerar som pionjärväxt och 
vävarväxt i en matrix-plantering. 
 
Anemone x hybrida ´Königin Charlotte´ 
Stor höstanemon. 100-150 cm. Blommar aug-
okt med ljusrosa, halvfyllda blommor. 
Fungerar bra på de flesta jordar, men gärna 
fuktigt, näringsrikt och väldränerat. Sol-
halvskugga. Tacksam, men sprider sig inte lika 
aggressivt som den vanliga ljusrosa sorten A. 
hupehensis (Hansson 2007). Kombineras med 
rosor, tar över när rosorna blommat över. 
 
Bistorta amplexicaulis ´Firetail´ 
Blodormrot. 80 cm. Sol-halvskugga 
(Rosenholm 2008). Blommar länge; jul-okt 
(Rosén 2006). I all sorts trädgårdsjord, men 
gärna fuktighetshållande. Klarröd (Hansson 
2007). Klarar konkurrensen från andra växter 
bra. Rolig form på blommorna. 

 
Bild XXIV Jättedaggkåpan är en frodig 
marktäckare som trivs i alla lägen, och som 
verkar växa bra i Gävle. 
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Bistorta major syn. B. officinalis ´Superba´ 
Stor ormrot. 60 cm. Rosa blommor i maj-jul. Lättodlad marktäckare i all sorts jord, sol-
halvskugga. I kombination med andra kraftigväxande växter som kan konkurrera. Bra som 
infattning till buskage (Hansson 2007). 
 
Cepalaria gigantea 
Jättevädd. 150-250 cm. Blommar i jun-aug med ljusgula blommor. Sol-halvskugga, robust och 
stadig trots sin höjd. Ganska fuktigt men väldränerat (Hansson 2007). Hög men ändå 
genomsiktlig perenn, mild färg. Brukar inte behöva stöttas även om den blir hög. 
 
Darmera pelata 
Sköldbräcka. 70-100 cm. Små blommor tidigt på våren, senare mycket stora blad. Sol-
halvskugga. Väldigt härdig (Rosenholm 2008). Lättodlad och robust. Fuktigt, men även på 
torrare jordar (Hansson 2007). Stora blad som ger harmoniskt intryck. 
 
Digitalis ferruginea ´Gigantea´ 
Brun fingerborgsblomma. 100 cm, blommar med gyllenbruna blommor jul-aug, sol-halvskugga, 
(Rosenholm 2008). Fyller upp tomrum mellan andra växter (Thompson 2007). Bienn som 
gärna frösår sig om den trivs och får komma upp här och där (Rosén 2006). Fungerar bra 
bland buskar och träd. I all trädgårdsjord, torrt och fuktigt (Hansson 2007). 
 
Dryopteris filix-mas 
Träjon. Ormbunke, ca 70-100 cm. Fjäderliknande blad. Sol-skugga, tål även torka. Mycket 
härdig (Rosenholm 2008). Döljer blad från vissnande vårlökar bra.  Planteras tätt eller i 
kombination med andra växter eftersom den inte sprider sig med utlöpare. Vintergrön (Ilminge 
2005). Bra under ekar och andra tuffa ställen, gärna porös och stenig jord, otroligt robust 
(Hansson 2007). Ormbunkar som väl etablerat sig brukar vara långlivade och sköta sig själva 
(Thompson  2007). Mycket bra basväxt som står där man har planterat den och kan användas i 
alla lägen i planteringen. Ger lummighet och skogskänsla, återkommer och binder ihop. 
 
Echinacea purpurea ´Tiki Torch´ (alt. ´Art´s Pride´) 
Solhatt. Orange, sensommmar/höstblommande 
i jul-okt. Ca 80 cm, soligt och varmt läge, 
väldränerat, torktålig (Rosenholm 2008).  
Robust och dekorativ (Hansson 2007). Färgklick 
bland perennerna på sensommaren och hösten. 
 
Echinacea purpurea ´Twilight´ (alt. ´Rubinstern´) 
Solhatt. Mörk cerise färg. För övrigt samma 
egenskaper som E. p. ´Tiki Torch´. 
 
Echinops sphaerocephalus ´Artic Glow´ 
Bolltistel, vita bollformade blommor i jul-aug, 
stänglar. 90 cm. I full sol i vilken jord som helst, 
men gärna väldränerat (Hansson 2007). Vacker i 
kombination med solhattarna. 
 
Epimedium x rubrum 
Röd sockblomma. 25 cm. Blommar i maj-jun 
med små, vinröda-gula blommor. Tät 
marktäckare. Kan fungera som barriär mot 
kirskål med sin mycket täta rotmatta. Kan ta 
emot stora mängder nedfallande löv (Rosén 
2006). Mer eller mindre städsegrön. Mycket 
lättodlad. För stora ytor (Ilminge 2005). Fuktigt 
men väldränerat, halvskugga-skugga. 
Purpurskiftande blad på våren, sedan gröna, 
sedan mörkröd höstfärg (Hansson 2007). Etablerar sig ganska långsamt, men därefter i stort 
sett skötselfri (Arvidsson och Lindvall, T, muntliga källor). Växer bra både i Gävle och 
Ockelbo (Egen observation). Perfekt längs kanterna på planteringen, då den kan hålla undan 
till och med kirskålen. 
 
 

 
Bild XXV Röd sockblomma bildar en 
mycket tät matta, som till och med ska 
kunna hindra kirskål från att etablera sig. 
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Epimedium x versicolor ´Suphureum´ 
Blekgul sockblomma. 30 cm. Trivs i full sol och torrare jord. Nya blad skiftar i rödbrunt och 
grönt, på hösten rött bladverk (Hansson 2007). För övrigt samma egenskaper som E. x r. 
 
Eupatorium maculatum ´Atropurpureum´ (alt. Eupatorium purpureum ´Atropurpureum´) 
Fläckflockel. Rosa. 150-200 cm. Blommar länge; aug-okt. Gärna fuktig jord i sol-halvskugga. 
Härdig (Rosenholm 2008). Hög, bra blickfång i planteringen. (Rosén 2006). Blir inte lika 
storvuxen i torrare lägen, men tål torka ganska bra. Funkar bra till och med i rondeller. Frisk, 
långlivad (Arvidsson och Lindvall, T, muntliga källor). 
 
Geranium x cantabrigense ´Biokovo´ 
Liten flocknäva. 25 cm. Vita blommor med rosa anstrykning i juni. Glansiga, ljusgröna blad. I 
både sol och skugga, anspråkslös (Ilminge 2005). Marktäckare som bildar täta mattor 
(Rosenholm 2008). Lättodlad och torktålig, får fin höstfärg (Hansson 2007). 
 
Geranium macrorrhizum ´Album´ 
Flocknäva. Vit. 20-35 cm. Blommar i jun-jul. Effektiv, tålig och tacksam marktäckare som trivs 
i alla lägen. Tål torka, till och med under törstiga björkar. Får vacker höstfärg (Rosén 2006). 
Aromatiskt bladverk, fyller ut tomma utrymmen väl (Thompson 2007). Etablerar sig ganska 
snabbt, kräver mycket lite skötsel (Ilminge 2005). Fungerar bra i planteringar i Gävle (Egen 
observation). Basväxt som återkommer i hela planteringen, bra under träd där andra växter kan 
få svårt att etablera sig. 
 
Geranium macrorrhizum ´Bevan´s Variety´ (alt. arten 
eller ´De Bilt´ eller ´Czakor´) 
Flocknäva. Rödvioletta blommor. För övrigt samma 
egenskaper som G. m. ´Album´. 
 
Hemerocallis fulva 
Brunröd daglilja. 80-90 cm. Sol-halvskugga, lätt 
fuktigt och väldränerat (Hansson 2007). Tålig. 
Orangea blommor i jun-aug, anspråkslös och tålig 
(Rosén 2006). Kan sprida sig kraftigt, bra för stora 
ytor (Thompson 2007). Kombineras i planteringen 
med andra växter som kan konkurrera. Fina blad 
som skiljer sig från många andra växters blad. 
 
Hosta sieboldiana ´Elegans´ 
Daggfunkia. 70-100 cm, blågröna, stora blad. Något 
fuktig jord, sol-skugga-halvskugga. Härdig 
(Rosenholm 2008). Långlivad, markbindande, frisk 
(Thompson 2007). Tuvbildande, lättodlad, bra 
tillsammans med nävor, sockblomma, rodgersior 
och ormbunkar. Täcker ocskå nervissnande 
vårlökar mycket bra (Hansson 2007). Fin färg 
tillsammans med grönare växter. 
 
Knautia macedonica ´Red Night´ 
Grekvädd. 70 cm med mörkröda blommor i jul-sep, 
lång blomning. Sol, gärna något torrt och 
väldränerat. Bra vävarväxt. Ger ett transparent 
intryck (Hansson 2007). Fina, mörkröda blommor som passar bra ihop med rosor och gräs. 
 
Lilium martagon var. album 
Vit krollilja. Blommar jun-sep. Frösår sig gärna om den trivs och kan komma upp här och där 
(Rosén 2006). Väldränerat men inte torrt. 80-150 cm, halvskugga. Mycket härdig (Rosenholm 
2008). Bidrar väl till matrix-planteringen genom att fylla ut mellan gräs och andra perenner 
(Thompson 2007). Får gärna sprida sig och hoppa runt i planteringen, enkel att dra upp om 
den hamnar på fel ställe. 
 
Lilium ´Mrs. R. O. Backhouse´ 
Mandarinlilja. Ljusgul-orange med lila fläckar. Krolliljesläkting. För övrigt samma egenskaper som L. 
m. ´Album´ ovan. 

 
Bild XXVI Flocknäva är en användbar 
marktäckare som får vacker höstfärg. 
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Omphalodes verna ´Alba´ 
Ormöga. Vita blommor i maj innan lövträden skuggar marken. Något fuktigt, marktäckare. 
Fint bladverk (Rosén 2006) Ej med alltför konkurrenskänsliga perenner (Rosenholm 2008). 
För stora eller små ytor. Vintergrön (Ilminge 2005). ´Alba´ är mer svagväxande än arten. 
Halvskugga-skugga. Bra under lövfällande träd och buskar, bra tillsammans med vårlökar 
(Hansson 2007). Blir tät, håller undan ogräs bra (Arvidsson och Lindvall, T, muntliga källor). 
Fyller ut bra mellan andra perenner, inom matrix planting en vävarväxt. Förgätmigej-liknande 
blommor. 
 
Rodgersia aesculifolia 
Kastanjerodgersia/skuggblad. 80-100 cm. Trivs i sol, men helst i skugga-halvskugga. Mycket 
odlingsvärd, härdig och lättodlad. Kastanjeliknande blad. Näringsrik jord, fuktigt, vindskyddat. 
Växer långsamt första åren (Hansson 2007). Stora frodiga blad. Gräddvita blommor i maj-juni 
(Rosén 2006). Trivs i närliggande planteringar i Gävle (Egen observation). Stora, vackra blad. 
Kombineras med lägre och mer snabbväxande växter i en matrix-plantering. 
 
Rodgersia podophylla ´Smaragd´ alt. ´Rotlaub´ 
Bronsrodgersia. 80-120 cm. Fem-sjufingrade blad, bronsfärgade vid utsprunget. Senare stora, 
ljusgröna. Halvskugga-skugga, fuktig jord (Rosenholm 2008). Skira, vita blomvippor i jul-aug. 
Härdig, lättodlad (Hansson 2007). 
 
Sanguisorba officinalis ´Tanna´ 
Liten blodtopp. 60 cm. Mörkröda, klotformade 
blommor i jun-aug. Sol-halvskugga (Hansson 
2007). 
 
Sedum ´Herbstfreude´ 
Höstkärleksört. 40-50 cm. Torktålig, lättodlad 
fetbladsväxt. Blommar jul-okt med rosa-
mörkrosa blommor. Sol-halvskugga, väldränerat 
och varmt. Dekorativa fröställningar under  
vintern (Hansson 2007). Kärleksört växer bra på 
angränsande kyrkogård (Egen observation). 
 
Veronicastrum virginicum ´Album´ 
Kransveronica. Vit. 100-150 cm, blommar jul-
aug, sol-halvskugga, ej alltför torrt (Rosenholm 
2008). Lättodlad i näringsrik jord, sprider sig 
långsamt (Thompson 2007). Frisk och långlivad 
(Arvidsson och Lindvall, T, muntliga källor). 
Vackra, mörkbruna fröställningar på hösten 
(Egen observation). 
 
Veronicastrum virginicum ´Fascination´ 
Kransveronica. Violett.  För övrigt samma 
egenskaper som V. v. ´Album´. 
 

 
Bild XXVII Både kransveronika och 
bolltistel får vackra fröställningar som gärna 
kan få stå kvar under hösten och vintern. 
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Gräs 
Gräs kan fungera som marktäckare, 
men är visuellt värdefulla som 
kontraster till andra växter. Frostnupna 
vippor livar upp planteringen vintertid 
(Ilminge 2005). Tuvade gräs planteras 
vid matrix planting tillsammans med 
perenner och lökar för att fylla upp 
eventuella hål mellan tuvorna. Gräsen 
kan också fungera som skydd mot kyla 
och vind för andra växter (Thompson 
2007). 
 
Luzula sylvatica 
Storfryle (egentligen en tågväxt, ej ett gräs). 30 
cm tuva, blomknippen 75 cm. Skugga. Gärna 
fuktigt, men klarar torka och rotkonkurrens bra. 
Bra marktäckare under träd och buskar, självsår 
sig och sprider sig med utlöpare, men inte 
aggressivt. Bildar ”ogrässäkra” och 
underhållsfria bestånd. Friskt grön, städsegrön 
(Widlundh 2006). 
 
Miscantus sinensis ´Nishidake´ 
Glansmiskantus. 150-180 cm. Sol-lätt skugga, 
vindskyddat. Väldränerat men fuktigt, tål viss 
torka och rotkonkurrens. Fin höstfärg 
(Widlundh 2006). 
 
Molinia caerulea 
Blåtåtel. Ca 50 cm, m strån ca 120 cm. Sol-halvskugga. Grönblå blad. Får gulrödbrun höstfärg. 
Lätt sur jord, ganska torrt. Mycket härdig. Täta tuvor (Widlundh 2006). Växer mycket upprätt 
och behöver någon annan växt som marktäckare runt sig (Rosenholm 2008). 
 
 
 

 
Bild XXVIII Blåtåteln bildar täta tuvor och 
är mycket härdig. Här vippor i höstfärg. 
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Lökväxter 
Lökar ger en vacker blomning från tidiga våren fram till högsommaren, och 
kompletterar många andra växters blomningstid (Rosén 2006). Lökarna bidrar 
egentligen bara i begränsad utsträckning till utvecklingen av en stabil matrix-
plantering, men de bidrar desto mer när det gäller den visuella upplevelsen, 
särskilt på våren. Lökar har en förmåga att klara sig på platser där andra växter 
kan ha svårt att etablera sig (Thompson 2007). 
För att undvika hål i planteringen när vårlökarna vissnar ner, sätts lökarna 

tillsammans med perenner. Sena perenner passar särkilt bra ihop med lökar, 
och lökarna brukar också gilla klimatet som bildas under träd och buskar 
(Rosenholm 2008). 
 
Allium ´Globemaster´ 
Bollök. 120 cm. Blålila, stora bollformade blommor i juni. Fina fröställningar på hösten och 
vintern. Väldränerat, sol-halvskugga (Rosenholm 2008). Denna blommar när det annars är ett 
uppehåll i blomningen för många andra växter (Egen erfarenhet). 
 
Allium ursinum 
Ramslök. Vita blommor i maj-jun. Förvildar sig genom frösådd om den trivs, kan bilda stora 
mattor (Rosén 2006). 
 
Galanthus nivalis 
Snödroppe. Vita droppformade blommor. Skugga. Konkurrenskraftig (Rosén 2006). 
Kolonibildande. Kortlivat bladverk som kan inte täcka jorden på helt egen hand (Thompson 
2007). 
 
Narcissus poeticus ´Recurvus´ 
Pingstlilja. Gammaldags, långlivad, väldoftande sort. Konkurrenskraftig (Rosén 2006). 
 
Nectaroscordum  siculum 
Honungslök. Blommar i maj-jun, smäckra blommor på hög stängel (Rosén 2006). Rosa-purpur 
färgade blommor med inslag av vitt och grönt (Hansson 2007). 
 
Tulipa fosteriana ´Orange Emperor´ 
Kejsartulpan. 35 cm med orangea stora blommor. Ganska konkurrenskraftig och tålig, 
återkommer år efter år, blommar tidigt, i april-maj (Rosén 2006). 
 
Tulipa fosteriana ´Purissima´ 
Kejsartulpan med vita stora blommor. För övrigt samma egenskaper som T. f. ´Orange Emperor´. 
 
Scilla siberica 
Rysk blåstjärna. Blå blomning i apr-maj. Konkurrenskraftig, kan bilda stora mattor (Rosén 
2006). Bra för förvildning och som vårfägring (Egen observation). 
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SKÖTSEL 
Grundreglerna för skötsel enligt matrix planting-systemet är att gynna de växter 
som man vill ska finnas och missgynna de växter (ogräs eller alltför invasiva växter) som inte 
ska få finnas. Detta uppnås genom att man gör det möjligt för de förra att 
konkurrera med de senare. Redan från början väljs växter med tanke på deras 
konkurrenskraft och kompabilitet med varandra (Thompson 2007). 
 

Etableringsskötsel 
Insatserna består framför allt av att begränsa utbredningen av de planterade 
växter som riskerar att bli alltför dominanta, samt att hålla efter perenna ogräs i 
väntan på att de planterade växterna ska fylla utrymmet (Thompson 2007). 
Viktigt är att tillsyn sker kontinuerligt, det får inte gå för lång tid mellan 

gångerna (Arvidsson och Lindvall, T, mutliga källor), ogräsen får inte hinna 
etablera sig. 
Skötseln ska inte inriktas på att försöka uppehålla det exakta utseende som 

planteringen hade från början, detta skulle bara orsaka att utvecklingen av 
stabila växtsamhällen hindras. Meningen är istället att växterna ska få 
konkurrera med varandra och blanda sig med varandra tills balans uppnås 
(Thompson 2007). 
På samma sätt skulle användning av kemiska bekämpningsmedel störa 

balansen i växtsamhället, varför det undviks vid matrix planting. En plantering 
med många olika sorters tåliga växter klarar sig ofta bra från stora 
sjukdomsangrepp, eftersom den naturligt utgör boplats för sjukdoms- och 
skadedjursbekämpare som till exempel getingar, skalbaggar och svampar (ibid.). 
 
Rensning och mulchning  
Perenna ogräs är till exempel kirskål, åkertistel, kvickrot, åkerfräken, brännässla, 
maskros och revsmörblomma, och dessa bör särskilt hållas efter noga. Rensa 
bort dem, helst så fort de visar sig. Även ettåriga ogräs rensas bort. 
För att minska risken att dessa ogräs får fäste innan de planterade växterna 

har brett ut sig, täcks all öppen jord med något mulchmaterial som väl brunnen 
ogräsfri kompost, lövkompost eller torvblandad jord (Block och Bokalders 
1997). 
De marktäckande växterna behöver tillräckligt med näring under de första 

åren för att orka växa till sig och täcka all öppen jordyta. Det bidrar 
mulchningen också med, samtidigt som materialet hjälper till att bevara fukt i 
jorden. 
Mulcha helst på våren. Täck även marken mellan träden, buskarna, 

perennerna och grästuvorna med mulchmaterial till de etablerat sig ordentligt 
och täcker marken (Ilminge 2005). 
En av de viktigaste åtgärderna för att skapa en stabil matrix-plantering är att 

under etableringsåren hålla jorden i god kondition, och detta åstadkoms 
dessutom genom mulchningen. Denna tillförsel av organsikt material ger en 
jord med god struktur och bra näringsinnehåll samt hög biologisk aktivitet 
bland annat i form av maskar och nyttiga bakterier. De etablerade växterna 
kommer senare att producera tillräckligt med organiskt material för att hålla 
jorden i god kondition (Thompson 2007). 
Undvik alltså att städa bort de organiska växtrester som växterna själva ger 

upphov till (Ilminge 2005). 
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Ett alternativ till att mulcha alla öppna jordytor, är att så eller plantera in 
ettåriga eller kortlivade, icke-invasiva växter som får självså sig och täcka vissa 
jordytor fram tills de mer konkurrenskraftiga perennerna tar över. Detta kan 
vara bra mellan grästuvor och mellan buskar, där det kan vara svårt att komma 
åt med mulchmaterial. Exempel på lämpliga växter för detta ändamål är 
riddarsporre, vallmo, iberis, akleja, röd trädgårdsmålla, digitalis, violer och 
darrgräs (Thompson 2007).  
 
Beskärning och gallring 
Under etableringsåren kan växter skäras 
tillbaka för att antingen ge dem ett 
kompaktare växtsätt eller för att 
balansera förhållandet mellan en växt 
som håller på att ta över för mycket och 
en som håller på att bli utkonkurrerad 
(ibid.).  
För att kontrollera ljusfördelningen i 

planteringen gallras alltför starkväxande 
buskar och träd ur. De nyplanterade 
buskarna bör dock få växa till sig utan 
alltför hård beskärning. Om det behövs, 
stamma lätt upp en del buskar och träd 
för att ge mer ljus och plats åt de 
marktäckande växterna och perennerna 
även under buskarna. Stamma inte upp 
för hårt, det naturliga utseendet ska 
behållas (Ilminge 2005). 
Gallra även ur förekommande döda 

eller sjukdomsangripna grenar på de 
friväxande buskarna. Eventuellt sly tas 
bort (Rosén 2006). 
Växter som verkar drabbas av 

sjukdomar kan flyttas till en ny plats där 
den kanske trivs bättre, eller ersättas 
med en annan växt (Thompson 2007). 
Gallra bort frösådd krollilja och digitalis om de blivit för många eller hamnat 

på helt fel ställe (Rosén 2006). Detta är särskilt viktigt under etableringsåren, då 
de annars kan sprida sig för mycket. I en etablerad och stabil plantering blir de 
sällan invasiva utan fyller bara upp tomrum som kan uppstå i planteringen 
(Thompson 2007). 
 
Bevattning 
Buskar och träd bör vattnas vid behov under etableringsåren, särskilt under 
planteringsåret. De marktäckande växterna behöver också tillräckligt med 
vatten för att kunna etablera sig. 
 
Klätterhjälp 
Kontrollera att klätterväxterna fått fäste i träden, de kan behöva ledas upp för 
att få hjälp i början. 
 

 
Bild XXIX Röd trädgårdsmålla är en ettårig 
trädgårdsväxt som sprider sig frikostigt och 
kan användas för tillfällig täckning av öppna 
jordytor. 
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Kontinuerlig skötsel 
Skötseln efter de första årens etableringsskötsel planeras till insats vart tredje 
till fjärde år enligt Tekniska kontorets önskemål. Ingen bevattning, gödsling, 
grävning eller mulchning behövs. Däremot behövs de perenna ogräsen rensas 
bort, särskilt om det skulle ha uppkommit några öppna utrymmen i 
planteringen där ogräsens frön kan ha grott och fått fäste. 
Den kontinuerliga skötseln består till största delen av röjningsarbete. Liksom 

under etableringsskötseln kan växter skäras tillbaka för att antingen ge dem ett 
kompaktare växtsätt eller för att balansera förhållandet mellan olika arter. Om 
det behövs kan buskar och träd stammas upp lätt för mer plats åt växterna 
under.  
Buskarnas höjd kan kontrolleras genom beskärning under de tidiga åren, för 

övrigt fungerar alla arter i förslaget som friväxande och ska därmed inte 
beskäras för att hålla formen. Bäst mår de om de lämnas utan beskärning. 
Döda, skadade eller sjukdomsangripna grenar tas däremot bort på buskar och 
träd. Allt sly tas bort. 
 

Korneller, buskrosor och idegranar 
Kornellerna och buskrosorna tål hård beskärning och skulle enkelt kunna 
föryngras genom att de skärs ner helt vart tredje år. 
Kornellerna till och med bör skäras ner hårt, de skjuter då nya skott med 

vackra färger (Thompson 2007). Alternativt gallra ur kraftigt för att få en stor 
del av busken föryngrad, då det är det yngre grenarna som har starkast färger. 
Om det finns möjlighet kan buskrosorna gallras ur istället för att kapas helt, 

ta i så fall bort döda och skadade grenar. Korta samtidigt in långa och gängliga 
skott. 
Idegranarna tål också hård beskärning, men bör inte skäras ner helt. Däremot 

kan man hålla tillbaka buskarnas höjd genom relativt kraftig beskärning. 
 

Perenner och gräs 
De perenner som kan ha brett ut sig för mycket delas och omplanteras. 
Kontrollera särskilt om dagliljan behöver delas. Om glansmiskantus- eller 
blåtåteltuvorna ser bruna ut i mitten bör de delas. 
Komplettera eventuellt utgångna perenner med de perenner som delas, eller 

genom att dela och sprida de perenner som verkar trivas och etablera sig 
snabbast på platsen. 
Nervissnade perenner och gräs kan skäras ner på våren om man vill ha bort 

det, men det är inte nödvändigt för växternas överlevnad utan mest för syns 
skull. Undvik att städa bort organiska växtrester som växterna själva ger, även 
om det vissnade klipps bort bör det få ligga kvar i planteringen. 
 
Klätterväxter 
Klätterväxterna i förslaget behöver inte beskäras. Däremot kan klematis och 
honungsros tunnas ur om man tycker att de blivit för stora. 
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REFLEKTIONER 
 
 
 
FÖRSLAGETS FÖRDELAR 
En av förslagets fördelar är att platsens egenskaper och kvaliteter tas till vara på 
ett bra sätt. De stora träden lyfts fram och får synas och den vackra 
lundliknande miljön betonas. Området får en identitet, och genom att platsen 
röjs och börjar skötas om kommer den förhoppningsvis att upplevas tryggare 
av besökarna. 
Växterna som föreslagits är härdiga, lättodlade, friväxande, långlivade och 

friska och har alla förutsättningar att bilda hållbara och lättskötta planteringar 
uppbyggda enligt principerna för matrix planting. Området kommer att bjuda 
på intressanta upplevelser och färger under hela året, från vårblommande 
lökplanteringar till sensommarblomning som följs av starka höstfärger och 
vinterupplysta trädformer. 
De ekologiska och ekonomiska fördelarna är ansenliga. Istället för att 

omfattande mekaniska eller kemiska insatser krävs för att hålla undan ogräs, 
sköter växterna i planteringen till största delen detta arbete. Efter etableringen 
ska planteringen varken behöva vattnas eller gödslas, eftersom växterna är 
valda för att passa platsens förutsättningar. 
 
 
 
TANKAR OM ANLÄGGNING 
Mycket viktigt vid nyanläggning är att få bort allt rotogräs redan från början. I 
Enköping används inga bekämpningsmedel, istället används en prefabricerad 
jord garanterat fri från flerårigt rotogräs för att bygga upp nya växtbäddar 
(Arvidsson och Lindvall, T, muntliga källor). 
För att undvika att kirskålen, som är utbredd i området, tar över planteringen 

rekommenderas att det översta jordlagret tas bort. Därefter täcks marken med 
en nedbrytbar, ekologisk markduk. Ovanpå markduken läggs ogräsfri 
anläggningsjord, ca 30 cm, med måttligt näringsinnehåll som perennerna 
planteras i. Markduken bryts sedan långsamt ner och försvinner och 
perennernas rötter växer ner i den befintliga jorden. 
Vid det laget har förhoppningsvis en stor del av kirskålen utplånats samtidigt 

som de planterade växterna har hunnit få ett rejält försprång som gör att de 
klarar den eventuella konkurrensen från kirskålen mycket bättre. Markduken 
låter dessutom perennerna etablera sig utan konkurrens från de befintliga 
trädens rötter. 
När salixbuskagen och andra buskage och sly tas bort, är det angeläget att allt 

avlägsnas. Även stubbar och rötter om möjligt, för att inte de ska återkomma 
och förstöra planteringen. För övrigt undviks grävning i marken vid matrix 
planting, eftersom det förstör jordens struktur och balans (Thompson 2007). 
Mot gräsmattan och mot områdets övriga ytterkanter rekommenderas 

eventuellt en rotspärr av någon form, för att förhindra gräs och ogräs att 
klättra in i planteringen (Rosenholm 2008). En rotspärr bör definitivt användas 
mellan planteringen och den nyplanterade häcken längs kyrkogården, med 
tanke på hur mycket kirskål som växer där. 
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Marktäckande perenner bör planteras så långt in som möjligt under de 
befintliga lindarna, även om de kapas för att bli till en häck. Det finns en risk 
att vissa av de nedkapande lindarnas stubbar ruttnar istället för att skjuta nya 
skott, och då är det viktigt att det finns andra växter som täcker markytan.  
Området skulle kunna anläggas i etapper. Förslagsvis med början från öster – 

Skuggpromenaden – då detta område kräver minst röjning. Området längst i 
växter längs promenaden, området med rosor fram till den stora björken, skulle 
också passa att anlägga som en enskild etapp. 
Ett alternativ till det förslag som redovisats här, skulle kunna vara att 

området röjs och att olika typer av vilda växter planteras in för förvildning. 
Området skulle dock fortfarande behöva viss skötsel för att inte växa igen med 
sly och kirskål. 
 
 
 
KRITISK ANALYS 
En jordanalys hade gett ytterligare och mer exakt information om jordens 
beskaffenhet, och det hade varit till hjälp vid valet av växter. Det hade också 
varit bra att följa området under en längre tid, genom alla årstider, för att lära 
känna områdets förutsättningar bättre. Till exempel hade jag önskat att 
närmare undersöka hur de befintliga växterna trivs, eller att se hur marken 
fungerar efter en period med ihärdigt regnande. 
De antaganden som gjorts angående jordens pH-värde, struktur och 

näringsvärde är följaktligen endast antaganden och inga vetenskapliga fakta. 
Mätningarna är inte helt precisa, eftersom enkla redskap har använts, och det 

går inte att utesluta att förbiseenden eller misstag har gjorts vid inventeringen. 
Källorna bedömer jag som relativt tillförlitliga, men när det gäller ett par av 

författarna till litteraturen är jag osäker på deras erfarenheter och kunskaper 
inom trädgårdsområdet och vilka källor de i sin tur har använt. 
 
 
 
SLUTSATS 
Det är mycket svårt att förutse hur områdets växter kommer att utvecklas, 
eftersom växtsamhällen är komplicerade och påverkas av många faktorer. 
Ingen trädgård eller parkmiljö verkar helt skötselfri, och det går inte att lämna 
några garantier för att planteringen kommer att vara stabil nog för att bevaras i 
gott skick genom punktinsatser begränsade till vart tredje - fjärde år. 
Däremot kan behovet av skötselinsatser utan tvivel minskas parallellt med att 

chanserna för uppkomst av hållbara växtsamhällen ökas, genom noggrant 
genomtänkta växtval och kombinationer. Växterna i kombinationer lämpade 
för matrix planting konkurrerar med varandra till balans uppstår och de 
slutligen delar på utrymmet och resurser som ljus och näring. I planteringen 
kompletterar växterna varandra på liknande sätt som växter i naturen 
samexisterar i växtsamhällen. 
Under förutsättning att det finns ett mått av tolerans för att planteringarna 

förändras i viss omfattning, kan skötselsnåla planteringar i parkmiljö mycket 
väl utformas med matrix planting som metod. Dessutom på ett ekologiskt och 
estetiskt tilltalande sätt. 
 
 

Malin Degermark 2008 
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BILAGOR 
 
 
Illustrationsplan 
Illustrationsplanen består av tre delar: Bilagorna A, B och C. Bild XXX 
 
 

 
Bild XXX  De markerade områdena A, B och C visar vilka områden som finns med på 
illustrationsplanens olika delar. Observera att bilden inte är skalenlig. (Originalkartan kommer 
från Tekniska kontoret, Gävle kommun). 
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