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Råd till en designer - för effektivare 
skötsel av gröna miljöer 

 
 

 
 
Sammanfattning: 
Skötsel av våra parker och andra gröna miljöer utgör en stor kostnad. Syftet med studien 
var att ta fram förslag på olika praktiska lösningar för att minimera tiden och kostnaden 
för skötsel av offentliga gröna miljöer och utforma dessa som ett antal råd till designers. 
Metoden som användes var en kombination av en litteraturstudie, där sökorden ’skötsel’, 
’parkförvaltning’, ’park management’, ’low maintenance’och ’low maintenance 
park/garden’ användes, och en undersökning där sex personer intervjuades. Det är viktigt 
att tänka igenom vilket mål man har med den yta som skall skötas om. En välvårdad yta 
kräver mera skötsel för att nå skötselmålen än om den inte skall vara det. Det finns 
mycket som kan göras när det gäller utformningen för att underlätta skötseln. Formen på 
gräsytor påverkar kostnaderna för gräsklippningen och materialavskiljande kanter 
underlättar för skötseln i områden som skall vara välvårdade. Med ett genomtänkt växtval 
kan mängden beskärning av träd och buskar minskas och med marktäckning undviks en 
hel del ogräs i rabatterna. Om man väljer växter som är anpassade till den miljö där man 
skall plantera kommer växterna att trivas utan så mycket skötsel. En högre 
investeringskostnad, genom att till exempel välja större exemplar av buskar och träd, 
verkar kunna vägas upp av lägre kostnader för skötsel. Genom att beakta de olika 
förslagen på lösningar för en mera skötseleffektiv grön miljö, kan troligen en hel del både 
tid och pengar sparas in. Om man kombinerar detta med väl genomtänkta skötselmål för 
olika områden, kan man spara ännu mera. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
 

Vid ett arbetsplatsbesök träffade jag personer som jobbade med skötsel av parker och 
gröna ytor runt bostäder. När de hörde att jag ville arbeta med gestaltning av gröna 
miljöer, ville de berätta om och visa mig olika exempel på, i deras ögon, mindre lyckade 
utformningar, som försvårade deras arbete. Det handlade bland annat om att man på vissa 
ställen behövde lyfta gräsklipparen för att komma till den gräsyta som skulle klippas. De 
var mycket engagerade i dessa frågor och jag insåg att detta var ett mycket viktigt 
område.  
 
Om de som utformar parker eller andra gröna miljöer, tar detta i beaktande, kan 
beställaren uppnå högre effektivitet och personerna som utför skötseln få en bättre miljö 
ur ergonomisk synvinkel. I ordet utformning inkluderas olika praktiska lösningar för att 
minimera skötseln. 
 
Jag blev också uppmärksammad på flera träd som lutade, hade spruckna stammar eller 
helt enkelt höll på att dö. Om vi blir bättre på att välja rätt träd, plantera rätt och sköta om 
nyplanterade träd, så att de överlever och trivs, skulle också mycket pengar kunna sparas 
in.  
 
När det gäller sådant som kantstöd och annat som underlättar för skötseln finns det en hel 
del nämnt i trädgårdsböcker (1,2) och handböcker för stenläggning (3,4). De två 
särtrycken från tidskriften Hemträdgården, Välja träd och buskar (5) av Rune Bengtsson 
och Växthantering – från idé till verklighet (6) av Tomas Lagerström, innehåller mycket 
information om vilken betydelse växtval har för skötseln. Det finns också ett antal 
rapporter och examensarbeten (7-12) från SLU, Sveriges Landbruksuniversitet, som 
behandlar ämnet skötsel. Jag har dock inte hittat någon sammanställning. Min uppgift är 
nu att samla denna kunskap. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet var att ta fram förslag på olika praktiska lösningar för att optimera tiden och 
minimera kostnaden för skötsel av offentliga gröna miljöer och utforma dessa lösningar 
som ett antal råd till designers. Råden är tänkta att användas för att undvika onödiga och 
oplanerade skötselaktiviteter. 
 
Frågeställningar: Vilka skötselproblem finns det? Vilka blir konsekvenserna av dessa 
problem? Vilka praktiska lösningar finns det?  
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1.3 Avgränsningar 
 
Rapporten omfattar enbart offentliga gröna miljöer, såsom parker och gröna ytor runt 
bostäder samt bostadsrättsföreningar, men inte privatträdgårdar. Ren gatumiljö och 
naturmiljö i riktigt stora parker tas inte heller upp. Kostnader för skötsel är fokus för 
studien. Växtbäddar och markbyggnad är områden som inte tas med i rapporten. 

2. Metod  

 
Studien är en kombination av intervjuundersökning och litteraturstudie. 

2.1 Undersökningsgrupp och urval 
 
Undersökningsgruppen har bestått av: 
 

1. Intervjuperson 1, självlärd, men mycket kompetent skötselperson vid 
Miljöbyggarna Stockholm AB (studiebesök) 2010-06-04 

2. Intervjuperson 2, utbildad trädgårdsmästare, arbetsledare vid Miljöbyggarna 
Stockholm AB (studiebesök) 2010-06-04 

3. Pia Lindström, utbildad trädgårdsmästare, arbetsledare vid BSO trädgårdsskötsel 
AB (telefonintervju) 2010-10-21 

4. Johan Widoff, Trädgårdsdesigner och lärare på Trädgårdsmästarprogrammet vid 
Högskolan i Gävle (telefonintervju) 2010-10-22 

5. Lars Johansson, Landskapsarkitekt, Stadsträdgårdsmästare i Uppsala 2010-10-26 
6. Roger Elg, Landskapsarkitekt och forskare, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 

Institutionen för stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur, Uppsala 
2010-11-10 

 
Urvalet har gjorts för att täcka in flera olika aspekter. De tre första personerna, i listan 
ovan, håller på med skötsel och har valts för att det är de som dagligen stöter på olika 
problem som fördyrar skötselarbetet. Fjärde personen ritar olika lösningar som påverkar 
skötseln och den femte har ett helhetstänkande, från att tänka på skötselmålen för stadens 
olika gröna ytor, inklusive strategiskt tänkande över flera år, till detaljer som till exempel 
kanter, som direkt påverkar skötseln. Den sjätte personen har också ett helhetstänkande, 
på senare år som lärare och forskare vid SLU, men har även tidigare erfarenhet av 
växthantering och anläggning.  
 
Inför studiebesöket 2010-06-04 kontaktades Åsa Otteklint chefsträdgårdsmästare på 
Sollentuna Energi, där Sollentuna kommuns parkförvaltning numera finns. Hon 
rekommenderade att jag skulle prata med två mycket kompetenta personer, 
intervjuperson 1 och 2. Förutom kontakten vid intervjun med Pia Lindström den 12 
oktober, träffades vi under min praktikperiod på BSO Trädgårdsskötsel, i september 
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2010. Johan Widoff var lärare på utbildningen och därför också välbekant. Därför valdes 
telefonintervju med Lindström och Widoff. 
 
 

2.2 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 
 
Data har samlats in dels genom intervjuer och dels genom att studera litteratur. 
Intervjuperson 1 och 2 har inte namngivits eftersom det inte var någon förberedd intervju, 
d v s de hade inte fått några frågor i förväg, vid mitt studiebesök.  
 
Vid studiebesöket den 4 juni 2010 gick jag och intervjuperson 1 runt i ett bostadsområde 
på förmiddagen. Intervjuperson 1 berättade och visade på olika exempel på lösningar som 
gjorde det lättare eller svårare att utföra skötseluppgifterna. På eftermiddagen åkte jag 
runt i bil med intervjuperson 2 och tittade på olika platser inom Stockholms län där 
företaget hade skötseluppdrag. Samtidigt diskuterades frågor som hade med skötseln att 
göra. 
 
Nedanstående 3 intervjufrågor skickades i förväg, till de namngivna intervjuade 
personerna, per e-post. Som bakgrund till frågorna gavs exempel på vilka slags tips som 
avsågs. 
 

1.  Har du några fler tips om vad man skall tänka på? 
2. Vilka buskar och häckar är bra om man vill slippa beskära eller bara beskära lite? 
3. Vilka träd tycker du är bra om de ska få plats på en ganska liten yta utan nästan 

någon beskärning alls? 
 
Lindström och Widoff intervjuades per telefon, medan Johansson och Elg besöktes för 
intervjuer på deras respektive arbetsplatser i Uppsala. Sammanfattningar av intervjuerna 
redovisas i Bilaga A. 
 
För litteraturstudien gjordes sökningar huvudsakligen i databasen Epsilon, Elektronisk 
publicering vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, men också i Academic Search Elite 
och ScienceDirect. Användning av sökordet ’skötsel’ i det Öppna arkivet i Epsilon, gav 
16 träffar. Vid användning av samma sökord i Studentarbeten i Epsilon, som kopplades 
till Uppsök i det nationella bibliotekssystemet Libris, gavs 79 träffar. En ny sökning i 
Studentarbeten på ordet ’parkförvaltning’ gav 5 träffar. I arkivet Avhandlingar i Epsilon 
söktes på fraserna ’low maintenance’ och ’park management’ vilket gav 6, respektive 10 
träffar. I Academic Search Elite användes sökfrasen ’low maintenance garden’ (full text 
och granskad), vilket gav 4 träffar. Sökfrasen ’low maintenance park’ användes i 
ScienceDirect och gav 89 299 träffar. Efter några försök att göra sökningen smalare, 
avbröts dessa och fokus vändes till de svenska källorna. 
 
Innan jag gjorde ovanstående sökningar tittade jag igenom listan på tidigare arbeten från 
Trädgårdsmästarprogrammet, i databasen DIVA, och konstaterade att det inte fanns något 
liknande arbete. 
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Böcker, ofta med samma författare som i vår kurslitteratur, och faktablad har utvärderats. 
Sedan har sådana böcker, artiklar och rapporter, som har bedömts trovärdiga och med 
innehåll som har varit relevant för studien, valts ut. 
 
 
 

2.3 Dataanalys 
  
En kvalitativ analys har gjorts. Den insamlade informationen har jämförts med den 
litteratur, inom området lättskött trädgård/park, som har studerats. När så har varit möjligt 
har flera källor använts för varje uppgift. Informationen från både intervjuer och litteratur 
har sorterats och sammanställts i tabeller och listor. 
 
Även om examensarbeten inte har samma vetenskapliga tyngd som vetenskapliga 
artiklar, vilka är granskade, har de tagits med. Anledningen är att det inte hittades så 
många vetenskapliga artiklar. De skulle helst behandla svenska förhållanden eftersom 
växtmaterialet i de utländska artiklarna i många fall inte passar det svenska klimatet. 
Rapporter från SLU har bedömts tillräckligt trovärdiga för denna studie och så även 
faktabladet (13), ur Fakta Trädgård-Fritid, SLU, samt de två särtrycken (5,6) med 
författare från SLU. 
 
Många av de böcker som har använts, har författare som har skrivit kurslitteratur vilken 
används i vår utbildning, och anses därmed trovärdiga. Författarna är: Hans Andrén, 
Marie och Björn Hansson, Christina Ilminge, Inger Palmstierna, Maj-Lis Pettersson, 
Ann-Christin och Dan Rosenholm, Klaus Vollbrecht. 
 
De två handböckerna om stenläggning (3,4) har troligen ingen större vetenskaplig tyngd, 
men har ändå tagits med, som jämförelse med andra källor och i brist på bättre. 
 
Brita Johansson har med sin bok Odla barrväxter (14), gjort en sammanställning över 
barrväxter odlingsbara i Sverige, som känns mycket trovärdig. 
 
Claes-Göran Lyktberg är tidigare ordförande och numera medlem i Svenska 
trädföreningen (15) och bedöms som mycket kunnig i trädhantering. 
 

3. Definitioner 

 
AMA-fogsand Kraven på AMA-fogsand finns definierade i Anläggnings AMA 

98, för olika typer av beläggning. (11) 
 
Bruksgräsmatta Gräsmatta vanlig i bostadsområden och parker, som tål lek och 

bollspel. Klipphöjd 4-10 cm. Klipps 12-20 ggr/år (16) 
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Design/gestaltning 
/utformning Orden design, gestaltning och utformning används synonymt i den 

här rapporten. I designen/gestaltningen/utformningen inkluderas 
förutom växter, även noggrant specificerade material för till 
exempel kanter och stenläggningar, samt eventuella täckmaterial i 
rabatter. 

 
E-planta ”Varumärket ’E-planta’ är en kvalitetsmärkning av träd och buskar 

utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (=certifierade) fruktträd 
och bärväxter säljs under denna beteckning.” E-plantor är: Utvalda 
för svenskt klimat, provodlade i Sverige, svenskproducerade (så att 
de är i takt med svenskt klimat), art- och sortäkta och 
motståndskraftiga mot sjukdomar och skadegörare. (17) 

 
Etablering Fasen från planteringstillfället tills växten återfått en för arten eller 

sorten normal tillväxt, med hänsyn tagen till förhållandena på 
växtplatsen. (18) 

 
Högvuxen gräsyta Gräsyta som inte är avsedd att vistas på, ofta nära skogspartier eller 

trafikytor. Klipps 2-5 ggr/år, efter att det växt till full längd. (16) 
 
Långlivad Långlivad perenn blir mer än 10 år. Vedartade växter kan med rätt 

skötsel bli minst 20 år och ofta mycket äldre. (19) 
 
Makronäringsämnen Kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium och svavel, d v s de 

ämnen som ingår som byggstenar i växten. (16) 
 
Proveniens Växtindividers ursprung från ett bestämt geografiskt område (16) 
 
Prydnadsgräsmatta Gräsmatta som används som prydnad, skall vara frisk, grön, 

välvårdad, tät och oskadad. Klipphöjd 2,5-6 cm. Klipps 18-25 
ggr/år. (16) 

 
Skötselarbete Skötselarbete är arbetsuppgifter som måste göras minst en gång 

varje år. (16) I nedanstående text används skötsel även för det som 
egentligen är underhåll. 

 
Ståndort Ursprungsmiljö. Den ger information om en växtplats 

odlingsbetingelser och vilka andra växter som trivs i samma miljö. 
(1) 

 
Underhållsarbete  Görs vid glesare intervall än skötselarbete eller vid behov (16) 
 
Ängsyta  Näringsfattig gräsyta med inslag av blommor. Slås 1-2 ggr/år (16) 
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4. Resultat 

 

4.1 Skötselmål 
 
Det är viktigt att tänka igenom vilket mål man har med den miljö som skall skötas om. 
Gestaltning innebär, enligt Roger Elg, att man har en målsättning för platsen. Det är att 
skapa en stämning och karaktär för platsen. (50) 
Om skötselmålet är att ytan skall vara välvårdad, krävs mera skötsel för att nå målet än 
om den inte skall vara det, förklarar Ellen Jacobsson. (9) 
Kontinuerlig skötsel är viktig för att inte parkmark skall minska i kvalitet och värde. 
Parker som besöks ofta slits mera och behöver därför mera skötsel och underhåll än 
andra, skriver Bäckström och Falk. (7)  
 
 

4.2 Kostnader 
 
Kostnader är uppdelade i två kategorier, skötselkostnader och investeringskostnader. I 
kapitel 3.5 uttrycks kostnader i skötselkonsekvenser, som till exempel att skötseln tar 
längre tid eller är svårare att utföra, men inte i pengar. Ellen Jacobsson (9) har undersökt 
kostnader för skötsel och underhåll av grönytor och konstaterade då att det är svårt att få 
fram jämförbara data, eftersom olika organisationer mäter på olika sätt.  
 
Många av lösningsförslagen innebär en högre investeringskostnad. Men en högre 
investeringskostnad, genom att till exempel välja större exemplar av buskar och träd, 
vägs upp av lägre kostnader för skötsel och av mindre vandalisering, förklarar Tomas 
Lagerström. (6) Uppbyggnadsbeskärning är till exempel redan gjord för större exemplar. 
(18) 
 
På en fråga om hur lätt det är att få pengar till anläggning jämfört med pengar till skötsel, 
svarade Johan Widoff att det är lätt att få projektpengar för att skapa något nytt. Han 
berättade vidare att anläggning har högre status än skötsel. Men han sa också att om man 
tar upp det från början blir det lättare att få pengar även till detta. Det är också viktigt att 
ta fram skötselplaner, tillade han. (51) 
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4.3 Skötselaktiviteter 
 
Detta kapitel finns med för att visa att valet av skötselaktiviteter i studien inte är 
slumpmässigt gjort. I boken Utemiljö (16) finns ett antal skötselaktivteter uppdelade på 
olika skötselobjekt. Tabell 1 visar ett urval av dessa som har relevans för gröna ytor. 
 
Tabell 1. Skötselaktiviteter under respektive skötselobjekt 
Gräsmatta: Buskar: 
 Lövräfsning/Lövtugg  Bevattning 
 Vårstädning  Gödsling 
 Klippning  Uppbyggnadsbeskärning 
 Vertikalskärning  Underhållsbeskärning 
 Luftning  Föryngringsbeskärning 
 Dressning  Ogräsbekämpning 
 Bevattning Perenner: 
 Gödsling  Bevattning 
 Kalkning  Gödsling 
 Ogräsbekämpning  Ogräsbekämpning 
 Reparation  Höst- eller vårgallring (nedklippning) 
Träd:   Delning 
 Uppbyggnadsbeskärning Utplanteringsväxter: 
 Underhållsbeskärning  Putsning 
 Formträdsbeskärning  Bevattning 
   Gödsling 
   Ogräsbekämpning 
 
I nedanstående text har aktiviteterna sorterats på ett annat sätt. All slags beskärning av 
både träd och buskar behandlas till exempel tillsammans. Dessutom har ogräsrensning i 
hårdgjorda ytor och lagning/reparation av kanter tagits med. 
 

4.4 Problem och lösningar 
 
Nedan följer en uppräkning av problem, som till exempel svårigheter vid utförandet av 
skötselaktiviteten eller avvikelser från skötselmålet, och ett antal förslag på olika 
praktiska lösningar för att optimera tiden och minimera kostnaden för skötsel. Det är inte 
tänkt att man slaviskt skall följa råden. Designern går igenom listan på råd, för att se vad 
som kan göras för att hålla kostnaderna för skötseln nere, i ett tidigt skede i 
designprocessen.  
 
Vid sammanställningen av tabellerna nedan har en förenkling gjorts. Problemet är inte så 
tydligt formulerat i alla källor. Endast lösningen presenteras ibland. Av sammanhanget 
har jag då gjort en tolkning och formulerat ett problem, för att kunna sortera in i 
rapportens tabeller. 
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4.4.1 Klippning av gräsmattor 
 
Problem 
 
I tabell 2 redovisas ett antal problem, d v s svårigheter vid utförandet av gräsklippningen. 
Där kan också utläsas varifrån uppgiften kommer och vad problemet innebär för skötseln. 
 
Tabell 2. Problem vid gräsklippning 

Nr Källa Problem Skötsel-
konsekvens 

1 Studiebesök 
(52) 

Lyfta gräsklipparen i höjdled, för att komma upp eller 
ner till en gräsyta, utan möjlighet att rulla från en yta 
till nästa eller flytta gräsklipparen från ”gräsö” till 
”gräsö”. Se figurerna 1 och 2. 

Tar längre tid 
och tungt 
lyft. Åkgräs-
klippare kan 
inte användas 

2 Studiebesök 
(52) 
Litteratur 
(20)  

Omöjligt att komma åt med gräsklipparen p g a att 
olika objekt är i vägen, som i figur 3 eller många 
svängar för att komma runt, till exempel buskar 
utplacerade här och där. 

Tar längre 
tid. Putsa 
med trimmer. 

3 Litteratur 
(8) Intervju 
(50) 

Svårt eller omöjligt att komma fram med 
gräsklipparen p g a gräsmattans utformning till 
exempel smala kilar av gräs eller skarpa hörn. Då 
måste man vända och backa många gånger. 

Tar längre 
tid.  

4 Litteratur 
(2,20) 
Intervju 
(53)  

Kommer inte åt att klippa ända ut till kanten av 
gräsmattan med gräsklipparen, till exempel vid kanter 
som sticker upp, se figur 4. 

Måste 
efterputsa 
med trimmer. 

 

  
Figur 1. Svårt att komma upp och ner Figur 2. Flytta från gräsö till gräsö 
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Figur 3. Svårt att komma i mellan Figur 4. Hög kant hindrar klippning av hela 

gräsmattan 
 
 
Kostnaden för gräsklippning beror på hur ofta man klipper, vilket i sin tur beror på vilken 
typ av gräsmatta man valt, till exempel prydnadsgräsmatta, och vilken karaktär man vill 
uppnå, menar Bäckström och Falk. (7) 
 
Magnus Skogar varnar för att klassa en yta som högvuxen gräsyta, bara för att slippa 
klippa så ofta. Han har i sin studie kommit fram till att högvuxen gräsyta är bra för de 
svåråtkomliga ytor som den är tänkt till. Men om den används till ytor som skulle kunna 
ha en mer välvårdad gräsmatta sänker man bruksvärdet, d v s människor kan inte använda 
ytan, och den ser ovårdad ut med gräsrester som ligger kvar. Han påstår att det med rätt 
maskiner skulle gå att klippa, det som idag klassas som äng eller högvuxen gräsyta, oftare 
(förslagsvis 10ggr/år) och med bättre resultat, till samma kostnad som idag. (12)   
 
Tidsåtgång för gräsklippning påverkas, enligt Hallefält, Hansson och Schroeder (8), av 
följande faktorer: Körhastighet, maskinens arbetsbredd, ytans form, hinder och lutning. 
De (8) skriver också att skötselkostnaden för putsning är 3-5 ggr större än för klippning 
räknat per kvm. Om ytan utformas så att det inte går att komma fram med åkgräsklippare 
måste mycket extra putsning ske. Om man av besparingsskäl tar bort putsningen uppfylls 
inte målet för ytan. (9) 
 
När det gäller storleken eller egentligen formen av gräsytan, visade rapporten Gräsytors 
utseende (8), att på en stor gräsyta användes 90% av totaltiden för klippning till att köra 
rakt fram, medan motsvarande andel av tiden för en liten yta var 50-60%. På en liten yta 
går det alltså åt relativt mycket tid till att vända, backa och annat. Det som kallades liten 
respektive stor yta hade samma area, men olika form. Den som kallades stor var en 
rektangel, 25x100 m, och en av de former som kallades liten var en triangel med bredd 25 
m och längd 200 m, d v s kilformad. Man körde gräsklipparen längs den längsta sidan. 
(8) 
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Lösningar 
 
Det bör vara lätt att komma fram med gräsklipparen. Magnus Skogar skriver att man 
skall sträva efter att projektera öppna, sammanhängande ytor med ”mjuka rörelser” i 
höjd- och sidled. Anledningen är att komma åt med en så stor maskin som möjligt. (12) 
 
Numreringen i nedanstående lista stämmer överens med motsvarande nummer på 
problemen ovan. 
 

1. Utforma ytor så att man slipper lyfta gräsklipparen i höjdled. Se till att det blir 
sammanhängande ytor, så att man slipper flytta gräsklipparen eller trimmern från 
yta till yta, så ofta. (12) Ett alternativ är att plantera något annat till exempel 
marktäckare istället för gräs om man vill ha flera små ytor. (2) 

2. Utforma ytor så att gräsklipparen kan komma fram mellan olika objekt. (20) Då 
slipper man putsa för att ta bort grässtråna som är kvar med trimmer. Magnus 
Skogar skriver om att man måste tänka på skötseln när man placerar ut träd, 
skyltar och andra hinder. (12) Håll ihop planteringarna till några få 
planteringsytor inom gräsmattan, så att man slipper kryssa fram mellan en buske 
här och en där. (20) 

3. Gräsytor bör ha raka eller mjukt böjda kanter, och absolut inga spetsiga hörn, för 
att det skall gå snabbt och enkelt att klippa. (8,12,50)  

4. Lägg en kant av sten eller marksten runt hela gräsytan. Om kanten ligger i samma 
nivå som gräsytan, kan gräsklipparens yttre hjulpar rulla på den. (2,13,20,53) Hela 
gräsytan kan därmed klippas utan att man måste gå efteråt med trimmer och putsa. 
Se figur 5. Om gräsytan ligger mot en vertikal yta, till exempel en mur eller 
metallkant, lägger man på samma sätt en stenrad i marknivå. Se figur 6. 

 

  
Figur 5. Kant i marknivå, köra med hjulpar Figur 6. Kant i marknivå, vid hög kant 
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4.4.2 Städning 
 
Problem 
 
I tabell 3 redovisas ett antal problem som kan uppstå. Vid dessa problem krävs extra 
skötsel utöver den planerade för att skötselmålet skall uppfyllas. Där kan också utläsas 
varifrån uppgiften kommer och vad problemet innebär för skötseln. 
 
Tabell 3. Problem som medför extra städning 

Nr Källa Problem Skötsel-
konsekvens 

1 Studiebesök 
(52) 
Intervju 
(50) 

Gruset stannar inte kvar där det skall vara. Det åker 
ut på plattläggning, se figur 7, och ut på gräsmattan. I 
figur 8 har grus åkt ut på gummimattan under en 
klätterställning. Där det skulle vara mjukt för barnen 
att falla, blir det istället antagligen hårt att falla på 
småstenarna. Vid snöröjning hamnar kross från 
sandningen, på gräsmattan, berättade Roger Elg. 

Sopa och 
plocka grus. 

2 Litteratur 
(3,4)) 

Gräset växer ut i grusgången. Kantskära 

3 Litteratur 
(4) Praktik 
(54) 

Jord hamnar på gångvägen om det finns en rabatt 
direkt vid gången. Figur 9 visar att jorden rasat ner 
vid nyplantering i sluttning. Jord har runnit ner 
bredvid trappan. Rabatterna på sidorna är nygjorda 
och växtligheten som mest består att vedartade växter 
har inte hunnit etablera sig så bra. 

Sopa och 
skyffla.  

4 Litteratur 
(16)  

Löv som faller ner på gräsmattan är helt naturligt om 
det finns träd i närheten. De måste tas bort, om det är 
en prydnadsgräsmatta. Samma sak gäller gräsklipp. 

Räfsa och ta 
bort. 

5 Studiebesök 
(52) 
Litteratur 
(14) 

Frukter, som faller ner från planterade träd, på en 
parkeringsplats, måste plockas upp. Bilisterna blir 
irriterade över att frukterna hamnar på bilarna, vilket 
i värsta fall kan leda till vandalisering av träden, och 
det är tidsödande att plocka upp frukterna från 
grusytan, berättade intervjuade nr1. Se figur 10. Brita 
Johansson skriver att tallar skräpar med både barr och 
kottar, speciellt större sorters tallar. 

Plocka upp. 
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Figur 7. Grus på plattorna Figur 8. Grus på gummimattan 

  
Figur 9. Jordras Figur 10. Små nedfallna äpplen 
 
 
 
Lösningar 
 
Designa för att slippa städa handlar till exempel om att gruset skall stanna kvar på 
grusgången och att jorden skall stanna kvar i rabatten. Övergångar är viktigt, d v s 
gränsen mellan olika ytor, berättade Roger Elg. Han tyckte att man skulle tänka efter vad 
som händer i möten mellan olika material. (50) Det handlar också om att slippa plocka 
upp frukter, från planterade träd, från en parkeringsplats. 
 

1. ”En trädgårdsgång bör ha en stadig och markerad kant mot angränsande gräsmatta 
eller plantering”, skriver Leif Qvist i boken Stenprojekt i trädgården (4). Han 
skriver vidare att kantstenen skall hindra gruset från att hamna på gräsmattan, 
och hindra matjord och gräs från att hamna på gångvägen. Se figur 11. Eriksson 
och Flank (3) skriver att man inte behöver kantskära mellan gång och gräs om 
man har ett kantstöd. Kanter kan också bestå av stållister, enligt Ulf Nordfjell. 
(21) Se figur 12. Det används på vissa ställen i Uppsala berättade Johansson. (53) 
Se figurer. Tryckimpregnerat trä , egna betonggjutningar och tjärpapp  är 
alternativ till kanter av sten eller metall, berättade Lindström. (54) ”I Enköping 
använder man på särskilt utsatta områden gummimatta som läggs 40cm rakt ner i 
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jorden och får sticka upp ett par centimeter ovanför marken”, skriver paret 
Rosenholm. (22) Detta är lösningar för problem 1, 2 och 3. 

2. Kantstenen bör ligga 2-3 cm över grusgången (4) för att gruset skall ligga kvar där 
det skall vara. Lösning på problem nr 1. 

3. Välj rätt kornstorlek. I figur 8 visas en lekplats där det ligger en gummimatta 
under klätterställningen. Gruset, som ser ut att vara mycket grovt, hamnar lätt på 
gummimattan. En annan typ av grus med mindre kornstorlek kunde ha valts, 
ansåg intervjuperson 1. (52) En möjlig lösning för problem nr1. 

4. Se till att jorden binds i nyanlagda sluttningar. Se figur 9. Marktäckande perenner 
etablerar sig snabbare och binder därmed jorden snabbare än de vedartade, 
berättade Lindström. (54) Men marktäckande buskar har längre livstid än 
perenner och kräver därför oftast mindre skötsel, skriver Ilminge. (19) Därför är 
det bra med båda typerna av växter. Lösning för problem nr 3. 

5. Välj att inte ha så många prydnadsgräsmattor, vilka måste vara noga städade. Om 
man klipper sönder lövet som fallit ner på gräsmattan på hösten och sedan låter 
det ligga kvar, förmultnar det och dras ned av maskarna och ger därmed näring till 
gräsmattan. (53,54) Ett tunt lager löv behöver man inte ens klippa sönder, anser 
paret Rosenholm. (20) På prydnadsgräsmattor samlas gräset upp, men i regel inte 
på bruksgräsmattor. (16) Lösning på problem nr 4. 

6. Välj träd utan frukter som ramlar ner på vägar och parkeringsplatser. På figur 10 
syns en prydnadsapel, Malus. Hästkastanj, Aesculus hippocastanum, skräpar på 
liknande sätt, medan rönnar, Sorbus, nästan inte skräpar alls och därför är ett bra 
val, menade intervjuperson nr 2. (55) Möjlig lösning på problem nr 5. 

 

  
Figur 11. Stenkant Figur 12. Metallkant 
 
 
Övrig städning:  
 
Vårstädning av prydnadsgräsmattan görs noggrannare än av bruksgräsmattan. När det 
gäller vår- och höstgallring, d v s nedklippning, av perenner är det bäst att vänta till 
våren, skriver Andrén. Det är bland annat för att en del växtdelar hinner förmultna och 
det blir mindre att ta bort till våren. (16) 
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4.4.3 Lagning 
 
Problem 
 
I tabell 4 redovisas ett antal problem som kan uppstå. Vid dessa problem krävs extra 
skötsel utöver den planerade för att skötselmålet skall uppfyllas. Där kan också utläsas 
varifrån uppgiften kommer och vad problemet innebär för skötseln. 
 
Tabell 4. Problem som medför lagning 

Nr Källa Problem Skötsel-
konsekvens 

1 Intervju 
(53) 

Trasig kant. ”En trasig kant är sämre än ingen kant 
alls”, sa Lars Johansson. Se figur 13. 

Laga kanten 

2 Studiebesök 
(55) 

En del bilister kör ibland upp på gräsytan, som slits 
extra. Se figur 14. 

Laga gräset 

3 Studiebesök 
(52) 

Gräs och planteringar slits extra vid annan 
användning än det var tänkt. Intervjuperson 1 
berättade att barnen ville gå rakt igenom häcken när 
de skulle från lekplatsen, hem till bostaden. 

Laga gräset 
eller 
planteringen  

4 Intervju 
(50,54) 
Litteratur 
(13) 

Det kan uppstå skador om till exempel popplar eller 
björkar står för nära hus. Deras rötter kan gå in i 
ledningar. Speciellt popplar kan bryta upp asfalt med 
sina rötter. 

Laga skadan 
Ta bort 
växten 

5 Intervju 
(50) 

I centrala Uppsala använde man bohusgranit, som 
inte klarade tyngden av bussar. Materialet var också 
poröst så att oljor och annat trängde in. 

Byta ut 

 

  
Figur 13. Trasig kant Figur 14. Sliten gräsmatta 
 
Lösningar 
 
Designa för att slippa laga eller reparera innebär till exempel att plattläggningar och 
kantstenar skall sitta stadigt fast i den linje som det var tänkt. Det handlar också om att 
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försöka förutse var det blir extra slitage av gräsyta eller andra planteringar och anpassa 
designen efter det. 

 
1. Se till att en yta av plattor eller gatsten intill en rabatt sitter fast. Trycket från de 

gående eller annan trafik på stenytan kan annars göra att stenarna faller in i den mjuka 
jorden i rabatten. (54) Lösning till problem nr 1. 
a. Ett sätt att göra det är att sätta en vertikal metallplåt 30-40 cm djupt ner mellan 

rabatt och stenyta. På den sida som är in mot rabatten sätter man armeringsjärn ca 
50 cm ner i rabatten. Armeringsjärnen svetsas fast i plåten. I en helt nyanlagd 
rabatt sätts järnen djupare än i en gammal rabatt, där jorden inte är lika lös. (54) 
Se figur 16. 

b. Ett annat sätt är att gjuta fast stående kantsten i betong. Enligt vanliga handböcker 
(3,4) räcker det med att gjuta fast den i botten, men enligt Lindström (54) behöver 
man gjuta ett rejält stöd i betong som sluttar från sidan av kantstenen nedåt in mot 
rabatten. Se figur 15. Stödet döljs av jorden men jorddjupet närmast kanten blir 
ganska litet. Perenner som tål detta måste då väljas i framkanten. Det blir annars 
bar jord, vilket inbjuder till ogräs.  

2. Sätt en kant mellan gräs och asfalt, där det finns en risk att bilister kör upp på 
gräsytan. Annars slits gräset och det måste lagas. (55) (Man måste naturligtvis tänka 
efter om utrymmet för bilarna är för litet och i så fall utöka detta innan kanten sätts 
dit.) Granitkanter är mer hållbara än betongkanter. (3,55) Lösning till problem nr 2. 

3. Lägg gångar där det är mest troligt att folk kommer att gå, oftast närmaste vägen 
mellan två punkter. (20) Lösning till problem 3. 

4. Man kan sätta ett litet staket mitt i häcken, för att skydda den under de första åren. Så 
småningom syns inte staketet. (50) Lösning till problem 3. 

5. Välj en gräsblandning som är anpassad till ståndorten och till den användning som 
gräsytan skall ha. Rätt gräs gör att den håller bättre och det krävs därmed mindre 
lagning. (16, 23) Lösning till problem 3. 

6. Tänk igenom placering av växter, till exempel inga popplar eller björkar nära hus. 
(13, 50, 54) Lösning på problem nr 4. 

7. Man behöver ha kunskap om de hårda material som man använder. (50) Lösning på 
problem nr 5. 

Sten 
och 
betong

  
Figur 15. Fastgjuten granitkant med betongstöd 
under jordytan, in mot rabatten 

Figur 16. Metallkant som stöttar 
stenläggningen 
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4.4.4 Byte/omplantering av växter 
 
Problem 
 
I tabell 5 redovisas ett antal problem som kan uppstå. Vid dessa problem krävs extra 
skötsel utöver den planerade för att skötselmålet skall uppfyllas. Där kan också utläsas 
varifrån uppgiften kommer och vad problemet innebär för skötseln. Det kan också 
innebära extra kostnad för inköp och plantering av nya växter. 
 
Tabell 5. Problem som medför byte eller omplantering av växter 

Nr Källa Problem Skötsel-
konsekvens 

1 Studiebesök 
(55) 

Tomma ”hål” i rabatterna, p g a att perenner dött. Det 
kan bero på många faktorer, till exempel dålig 
mullhalt och näringsstatus, inte ståndortsanpassade 
eller kortlivade växter, eller någon annan orsak. Se 
figur 17. 

Åtgärda 
problemet 
(mull, näring, 
mer/mindre 
vatten mm). 
Plantera nytt 

2 Studiebesök
(52) 
Intervju 
(50) 

Risiga eller döda träd och buskar, som till exempel 
kan bero på frostskador, sjukdomar, skadedjur eller 
vandalisering. Se figur 18. Elg berättade att 
trädstammar ofta skadas av gräsklippare eller 
trimmer, som kommer för nära. 

Åtgärda 
problemet. 
Byt växt 

3 Litteratur 
(5) 

Om man väljer stora träd, som så småningom inte 
längre får plats, måste man beskära. Om man då 
kapar stora grenar finns risk för rötskador, vilka 
förkortar trädens livslängd. 

Byt växt 

4 Litteratur 
(19,21)  

En perenn har tagit över och konkurrerat ut andra 
perenner. 

Byt växt. 
Rensa ofta. 

 

  
Figur 17. Växer glest p g a att växterna inte trivs Figur 18. Skadad stam 
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Lösningar 
 
Val av växter och planteringsytans utformning är viktiga för en hållbar plantering.   
Man behöver känna till växtmaterialet till exempel om det är härdigt, annars äventyrar 
man både ekonomin och själva växten, berättade Roger Elg. Bygg på kända referenser, d 
v s kända växter i trakten. Ställ frågan: Vad vet jag om Uppsala? Titta i parker och 
rådfråga personer med lokal erfarenhet. (50) 
Nyplanterade träd och buskar kan lätt konkurreras ut av ogräs, innan de har etablerats sig 
och kräver därför mera skötsel i etableringsstadiet skriver Bäckström och Falk. (7)  
 

1. Välj ståndortsanpassade växter, d v s rätt växt till rätt plats. (2) Ett träd som inte 
trivs utsätts för stress som leder till sjukdomar och i värsta fall död. Andrén (16) 
skriver att växterna blir mer känsliga för sjukdomar och skadedjursangrepp om 
det råder brist på makronäringsämnen. Lösning på problem nr 1 och 2. 

2. Välj långlivade perenner (21), som klarar sig bra länge utan delning och 
omplantering. Använd inte heller perenner som lätt tar över, skriver Nordfjell. 
(19,21) De bör även vara motståndskraftiga mot sjukdomar, skriver Andrén. (16) 
Lösning på problem nr 1 och 4. 

3. Välj äldre vedartade växter, vilka är mera härdiga än yngre, till exempel när det 
gäller magnolior och blomsterkornell. (5,6) Det är bra att välja E-planta eftersom 
man då kan vara mer säker på bland annat härdighet. (2,17,51) Växter som är 
härdiga i norr är inte nödvändigtvis härdiga i söder. Pinus sibirica och Prunus 
maackii fungerar till exempel inte bra i Skåne, utan har härdigheten zon 3-7, 
berättade Roger Elg. (50) Lösning på problem nr 2. 

4. Chansa inte med häckar och träd, vilka har en viktig funktion för bland annat 
rumsbildningen, berättade Widoff, angående proveniens och zon. (5,6,51) Om 
man vill prova något nytt, till exempel med tveksam härdighet, kan man göra det 
med någon enstaka prydnadsbuske, fortsatte han. (51) Lösning på problem nr 2. 

5. Välj träd med större stamomfång (20-25 cm), vilket leder till mindre 
vandalisering. (18) Uppstammade träd, d v s träd vars nedre grenar successivt har 
tagits bort (24), gör det svårt att klättra. (18) Lösning på problem nr 2. 

6. För att säkra planteringar mot slitage och vandalisering kan man använda 
storleksdifferentiering, skriver Tomas Lagerström. Det innebär att man väljer lite 
större exemplar av växter som skall bli stora och till undervegetation väljer man 
fler och billigare plantor. Storlekssatsning görs på buskar som behåller sitt 
grenverk länge. Han rekommenderar att man till solitärplantor som kan bli 10 m, 
köper plantor som är minst 2 m. (6) Lösning på problem nr 2. 

7. Undvik toppympade träd, för vissa arter. Brita Johansson skriver att man bör 
undvika toppympad tall eller gran. Fastän stammen binds upp permanent kan 
trädet förstöras av snötyngden. (14) Widoff varnade för toppympad Prunus. (51) 
Lösning på problem nr 2. 

8. Plantera flera olika träd. I Uppsala försöker kommunen få in en blandning av träd 
för att det skall bli mindre sårbart för sjukdomar, berättade Johansson. (53) Tomas 
Lagerström talar på liknande sätt i intervjun som återges i inledningskapitlet till 
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Billbäcks katalog. Han nämner till exempel almsjukan och angrepp på ask och 
hästkastanj. (18) Lösning på problem nr 2. 

9. Undvik att plantera vissa träd p g a risk för sjukdom eller skadedjur. Maj-Lis 
Pettersson skriver i Hemträdgården nr 5 2010, att man inte skall plantera 
fontänpil, p g a risk för pilskorv. Hon skriver också att man inte skall plantera alm 
på nytt om träden har dött av almsjuka. (25) Lösning på problem nr 2. 

10. Planteringsytornas utformning är viktig. Om det är möjligt är det bäst om man kan 
ha stora och sammanhängande planteringsytor, där träd växer tillsammans med 
buskar och perenner. (2) Där bryts löven ner på plats och underhåller därmed 
jordens mullhalt. (19,26). Lösning på problem nr 1 och 2. 

11. Håll öppen jord under träd för att slippa konkurrens om näring och vatten. Att 
öppna upp trädspeglar eller rensa bort ogräs i befintliga trädspeglar redan på 
hösten gör att träden får en bra start på våren, berättade Lindström. Daggmaskarna 
hjälper till att dra ner löven i jorden, tillade hon. (54) Lösning på problem nr 2. 

12. Man kan också plantera marktäckare. De håller jorden lucker med sina rötter. 
Vatten, syre och näring kommer då lättare ner till rötterna hos träd och buskar, 
skriver Ilminge. (19) Lösning på problem nr 2. 

13. Sätt buskar runt träd i gräsmattan. De kan tas bort när trädet blir stort, om 10-15 
år. Detta skyddar trädet från skador vid gräsklippningen, då trimmer eller 
gräsklippare annars kan komma för nära stammen. Perenner kan också sättas, i 
samma syfte. Det minskar också konkurrensen med gräset om näringen. (50) 
Lösning på problem nr 2. 

14. ”Ett bra sätt är att ”mulcha” dvs. lägga organiskt material som t.ex. parkkompost 
kring träd planterade i vegetationsyta”, skriver Björn Embrén (26) när det gäller 
att behålla jordens närings-, struktur- och fukthållande egenskaper. Lösning på 
problem 2. 

15. När det gäller träd som inte får plats, se råd angående att slippa beskärning nedan. 
Lösning på problem 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.5 Beskärning av träd och buskar 
 
Problem 
 
I tabell 6 redovisas ett antal problem som kan uppstå. Vid dessa problem krävs extra 
skötsel utöver den planerade för att skötselmålet skall uppfyllas. Ett problem handlar om 
svårigheter vid utförandet av beskärningen. Där kan också utläsas varifrån uppgiften 
kommer och vad problemet innebär för skötseln.  
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Tabell 6. Problem som medför extra beskärning 

Nr Källa Problem Skötsel-
konsekvens 

1 Intervju 
(50,54)  

Träd eller buskar som efter ett antal år inte får plats 
där de har planterats, måste beskäras mycket. 
Lindström berättade att det finns risk att träd växer in 
i ledningar och husväggar, eller har rötter som tränger 
in i vattenledningar och husgrunder, om man inte är 
noggrann i valet av träd.  

Beskära eller 
byta växt, 
Fasadvård, 
lägga nya 
ledningar 

2 Litteratur 
(5) 
Intervju 
(53) 

Träd eller buskar som skymmer utsikten. (5) 
Klotlönn blir för tät. Hamnar den framför ett fönster, 
vill den boende ha bort den eller glesa ur, berättade 
Lars Johansson. 

Beskära eller 
byta växt 

3 Litteratur 
(25)  

Träd och buskar med sjuka eller skadade grenar 
behöver extra beskärning. Maj-Lis Pettersson skriver, 
angående träd som har angripits av askskottsjuka, att 
man kan såga och klippa bort angripna delar för att 
minska smittspridningen och att göra skadan mindre 
synlig. 

Beskära eller 
byta växt 

4 Litteratur 
(27) 

Svårt att komma fram för att beskära om det är för 
trångt mellan häcken och andra växter. Ilminge 
skriver om att man behöver utrymme mellan häcken 
och andra växter, för att kunna klippa. 

Tar längre tid 
att beskära. 
Åtgärda ev. 
nedtrampade 
växter. 

5 Intervju 
(50) 

Ett felplacerat träd kan med sina grenar stå och slå 
mot en vägg eller en buske kan stå så att man blir blöt 
när man ska hämta sin cykel. 

Beskära eller 
ta bort växt 

 
Lösningar 
 
I boken Utemiljö skriver Andrén att skötselkostnaderna blir mindre längre fram om trädet 
är väletablerat. (16) Lyktberg och Thor (28) hävdar att mindre träd inte är lika 
arbetskrävande när det gäller beskärning som stora, eftersom de mindre är lättare att nå 
upp i och inte har lika kraftig tillväxt. En förutsättning är då att man har valt småväxta 
träd och att man låter dem vara friväxande efter uppbyggnadsbeskärningen. (28) 
Josefsson (10) har undersökt vad det kostar att beskära träd i ett antal svenska städer, 
samt i Nederländerna. Undersökningen visade att det i genomsnitt var billigare med 
friväxande än med hamlade eller formbeskurna träd. Den visade också att det som kostar 
mest vid beskärning är det runtomkring beskärningen, som till exempel hyra av skylift, 
trafikanordningsplan och avspärrningsgrindar. Han skriver att en skylift kostar mellan 
700 och 1700 kr per dag. Det är alltså stor skillnad på om de friväxande träden står i gata 
eller i parkmiljö. (10) 
 

1. Välj träd och buskar som växer långsamt och är lagom stora för det utrymme som 
finns. (5,6) Tänk på tidsperspektivet, d v s fundera på hur växten kommer att 
utvecklas efter ett antal år. (6) Figur 20 visar ett träd som växer långsamt. Vissa 
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buskar kan stammas upp till små träd eller flerstammiga buskträd. (28) Lösning 
på problem 1 och 2. 

2. Välj friväxande träd som bara behöver lite uppbyggnadsbeskärning i unga år. (28) 
Figur 19 visar ett träd kräver mycket lite beskärning. Välj även häckväxter och 
buskar som behåller sin form, utan nästan någon beskärning alls. Lösning på 
problem 1. 

3. Ståndortsanpassning är viktigt även här. Om växterna trivs blir det mindre 
problem med skadedjur och sjukdomar, skriver Palmstierna. (2) Då blir det inte så 
många skadade, sjuka eller döda grenar som behöver skäras bort. Lösning på 
problem nr 3. 

4. Plantera flera olika träd. I Uppsala försöker kommunen få in en blandning av träd 
för att de skall bli mindre sårbara för sjukdomar, berättade Johansson. (53) 
Lösning på problem nr 3. 

5. Lämna ett utrymme på minst en halvmeter mellan en häck och andra växter, så att 
det blir plats att komma fram och klippa häcken. (27) Lösning på problem nr 4. 

6. Tänk igenom placering av växter så att de inte står för nära en vägg eller annat 
föremål. Många växter klipps i onödan genom att de placeras så att de inte kan 
breda ut sig. (50) Lösning på problem nr 1 och 5. 

 

  
Figur 19. Rosenapel, Malus floribunda, behöver 
nästan ingen beskärning alls. 

Figur 20. Japansk gyllenlönn, Acer 
shirasawanum ’Aureum’, växer mycket 
långsamt. 

 

4.4.6 Ogräsrensning  

 
Problem 
 
I tabell 7 redovisas ett antal problem som kan uppstå. Vid dessa problem krävs extra 
skötsel utöver den planerade för att skötselmålet skall uppfyllas. Där kan också utläsas 
varifrån uppgiften kommer och vad problemet innebär för skötseln.  
Men det kan också vara så att mycket skötsel redan är planerad för att uppfylla 
skötselmålet, men att man, genom att välja bra lösningar, kan göra en besparing i form av 
mindre skötsel.  
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Tabell 7. Problem som medför extra ogräsrensning 

Nr Källa Problem Skötsel-
konsekvens 

1 Litteratur 
(11, 13) 

Ogräs på gångar och hårdgjorda ytor. Se figur 21. Rensa ogräs 

2 Litteratur 
(2,19)  
Intervju 
(53) 

Ogräs i rabatter. Rensa ogräs 

 
Lösningar 
 
Designa för att slippa rensa ogräs handlar dels om att rent fysiskt hindra ogräset att få 
fäste och dels om att skugga marken så att ljuset inte når ner till jordytan där ogräset vill 
börja växa. 
 

1. Man kan lägga markduk mellan kantsten och gräsmatta, förutom under 
gångvägar, för att hindra ogräs i gräsmattan från att tränga ut genom springorna 
mellan kantstenarna. Vissa rotogräs, till exempel kvickrot, tar sig dock ändå 
igenom. Man kan även använda betong eller ett plastskikt som ogrässpärr. (13) 
Lösning på problem nr 1. 

2. För att slippa rensa ogräs mellan plattor eller gatstenar, kan man använda en 
härdande fogmassa. Vissa av de fogmaterial som härdar och blir hårda står emot 
ogräs och håller bättre än AMA-fogsand (se definitioner), skriver Palm och 
Hansson i sitt examensarbete (11), där de har gjort en utvärdering av olika 
fogmaterial för gatstensbeläggningar. De härdande materialen är dock dyrare och 
det blir svårare att återanvända gatstenarna, eftersom materialet biter sig hårt fast i 
stenen. Författarna rekommenderar att man använder ogräshämmande fogmaterial 
på platser som är svåra att komma åt för skötselinsatser, som till exempel vid fast 
utrustning på mark. (11) Se figur 21. Lösning på problem nr 1. 

3. Plantera låga växter mellan till exempel kullerstenar, som ett alternativ till att 
hålla på att rensa mellan stenarna, skriver Schroeder (13). Han ger följande 
förslag på tramptåliga växter: Taggpimpinell (Acaena), kattfot (Antennaria), 
kotula (Cotula), trampnarv (Sagina) och timjan (Thymus). Lösning på problem nr 
1. 

4. Välj ogräsfri jord. I anläggningar som är intensivt skötta och mindre, byter de 
oftast ut den befintliga jorden för att slippa ogräs, berättade Lars Johansson. (53) 
Lösning på problem nr 2. 

5. Plantera växter, oftast perenner, som är duktiga på att stå emot gräs, i gränsen 
mellan rabatt och gräsmatta. (22, 53) Lösning på problem nr 2. 

6. Ståndortsanpassade växter medför att växterna trivs på sin plats och snabbt täcker 
marken och därmed hindrar ogräs att etablera sig. Detta gäller s k marktäckare. 
(19) Se figur 22. Lösning på problem nr 2. 
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7. Plantera marktäckare under buskar och träd för att hindra ogräs. (20) Uppsala 
kommun gör också ofta detta, utom under etableringen, berättade Johansson. (53) 
Välj marktäckare som breder ut sig snabbt. (19) Lösning på problem nr 2. 

8. Plantera de marktäckande perennerna och buskarna tätt. (6,53) Många små 
perennplantor täcker en yta snabbare än ett mindre antal stora perenner. (18) 
Lösning på problem nr 2. 

9. Plantera i flera skikt, som efterliknar naturen. Man börjar med ett träd eller en 
större buske, sätter mindre buskar intill och till sist låga marktäckande växter. På 
så sätt kommer inget ljus till marken och ogräset hindras från att etablera sig. 
(2,50,53) Lösning på problem nr 2. 

10. Ett alternativ till att använda marktäckande växter, är att täcka ytan mellan 
växterna med grus under vilket man lagt en geotextilmatta, skriver makarna 
Rosenholm i boken Trädgårdsdesign. (20) Längs en del vägar i Uppsala kommun 
gör man på liknande sätt, men utan att täcka duken, berättade Lars Johansson. 
(53) Lösning på problem nr 2. 

11. Ytterligare ett alternativ är att lägga ett 10 cm tjockt lager täckbark. Men tänk då 
på att det går åt kväve vid nedbrytningen av materialet, vilket gör att det växer 
sämre om man inte kompenserar genom att tillföra kväverik gödning. (16) 
Barkflis kan också användas men fungerar bättre på sandjord än på lerjord, 
skriver Ilminge. På lerjord är det därför bättre att täcka med ett lager grus. (19) 
Lösning på problem nr 2. 

12. Se till att marken är täckt med organiskt material, d v s städa inte för mycket. (19, 
53) Det gör att ogräset har svårt att etablera sig i det luftiga lagret, påpekade Lars 
Johansson. Man kan också blåsa eller räfsa in löv under buskar och träd. (53,54) 
Lösning på problem nr 2. 
 

 
 

Figur 21. Ogräs vid gatsten och plattor, nära en 
stolpe. Vanlig fogsand här, men kunde ha varit 
härdande fogmaterial. 

Figur 22. Ståndortsanpassade och 
marktäckande växter 
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4.4.7 Övriga skötselaktiviteter 
 
Vertikalskärning, luftning och dressning görs i mindre omfattning i en bruksgräsmatta än 
i en prydnadsgräsmatta. (16) 
 
Bevattning: 
Prydnadsgräsmattan vattnas för att hållas grön och fin, medan övriga gräsmattetyper 
nästan inte vattnas alls. (16) Alla växter behöver vattnas vid planteringen och under 
etableringstiden. Med ståndortsanpassat växtval behövs inte så mycket mera bevattning. 
(19) En annan möjlighet är att installera automatisk bevattning. (54) Etablerade 
marktäckande växter gör att vattenavdunstningen från marken minskar, skriver Ilminge. 
Hon skriver vidare att man kan lägga ett lager barkflis, som är komposterad minst ett år, 
på jordytan för att minska avdunstningen, när man planterar lite större marktäckande 
växter. (19) 
 
Gödsling och kalkning:  
Prydnadsgräsmattan gödslas ofta eftersom mycket näring förs bort när gräsklippet tas 
bort. Bruksgräsmattan gödslas bara vart eller vartannat år. Kalkning görs vid behov. 
Högvuxen gräsyta och äng varken gödslas eller kalkas. (16) 
 
Med ståndortsanpassade växter behövs inte lika mycket gödsling som annars. Det betyder 
alltså att om man valt en växt till en plats, som inte liknar dess ursprungsmiljö, kan man 
behöva gödsla extra. Om man tillför organiskt material, som till exempel kompost eller 
låter löv och andra döda växtdelar ligga kvar i rabatten, krävs inte lika mycket gödsling, 
som om detta inte görs. (19) 
 
Andra val som inte kräver mycket gödsling och vattning: 
Lök är billigt i gräsmattor och under buskar och träd. Använd sådana som förökar sig. 
(53) 
 
Bäckström och Falk (7) skriver att perennrabatter som är väletablerade behöver mindre 
skötsel än utplanteringsväxter. Utplanteringsväxter, d v s växter som används i rabatter 
och urnor under den varma delen av året, behöver mycket skötsel, enligt Andrén. (16) I 
Uppsala har man därför minskat mängden sommarblommor, berättade Johansson. (53) 
 
Det är viktigt att arbeta med naturen och inte emot den, anser både paret Rosenholm (20) 
och Lars Johansson (53). Detta innebär, menar de, att en trädgård eller park som är 
anpassad efter platsens förutsättningar är mera lättskött. 
 

 
 

4.5 Träd och buskar 
 
Detta kapitel behandlar växter som avses i de olika lösningarna i de tidigare kapitel som 
till exempel handlar om att minska beskärning och om att slippa vandalisering och ogräs. 
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Det är träd och buskar som behåller sin form och ryms inom avsedd plats under lång tid 
utan att beskäras så mycket. 
 
Det betyder inte att man skall plantera dessa växter överallt. Ta med både långsamt 
växande och snabbväxande träd, uppmanade Roger Elg. Man kan så småningom ta ner de 
snabbväxande. (50) Det är viktigt med omväxling av olika arter, bland annat på grund av 
risken för skadedjur och sjukdomar. (50,53) Man kan välja vilken art som helst bara man 
vet att den klarar sig på platsen, till exempel är härdig, och att den har plats att utvecklas, 
fortsatte Elg. (50) 
 
Buskar som passar för uppstamning: 
En del buskar kan stammas upp till buskträd, till exempel paradisbuske, Kolkwitzia 
amabilis, storväxta schersminer till exempel Philadelphus coronarius, körsbärskornell, 
Cornus mas, häggmispel, Amelanchier spicata. (28) Enligt Rune Bengtsson är 
prakthäggmispel, A. lamarckii, ett förstahandsval som uppstammat buskträd. (5) Den är 
naturligt flerstammig. (6) 
Förutom häggmispel går det att stamma upp fläder. Ett flerstammigt buskträd är ofta 
lättare att hålla glest än ett annat träd, berättade Johansson. (53) 
 
Storblommig häggmispel, Amelanchier x grandiflora ’Robin Hill’, finns att köpa som 
litet stamträd, enligt Lyktberg och Thor. (28) Hybridforsythia, Forsythia x intermedia 
’Freja’ E och vanlig syren, Syringa vulgaris kan också formas till stamträd. Små 
körsbärs- och plommonbuskar kan formas till träd: Prunus cerasifera, P. grayana och P. 
nipponica var. kurilensis ’Brilliant’ E. (28) 
 
Växer sakta: 
Enligt Lagerström (6) tar det troligen mer än 50 år innan prakthäggmispel, Amelanchier 
lamarckii, körsbärskornell, Cornus mas och hassel, Corylus avellana, når sin sluthöjd på 
ca 10 m. Japansk lönn, Acer palmatum är också långsamväxande. (28) 
 
Växter med långsiktigt bestående grenverk: 
Exempel på buskar vars grenverk är intakt länge, är häggmisplar, Amelanchier, 
buskformade lönnar, Acer, hassel, Corylus, körsbärskornell, Cornus mas och syrener 
Syringa. (6) 
 
Kompakt växtsätt: 
Många växter klipps i onödan, genom att de placerats så att de inte kan breda ut sig. (50) 
 
Det finns många nya sorter som är mera kompakta i sitt växtsätt än de gamla. Valet beror 
naturligtvis på vilket uttryck man vill ha. Schersmin väller ut åt sidorna, men vill man 
inte att den ska göra det, väljer man en kompaktare sort. Annars får man ta en annan 
buske. Vanlig bondsyren blir stor och kal nertill. Om man vill ha en fin häck måste den 
beskäras varje år, men då förlorar man blomningen. Men det finns även kompaktare 
sorter av syren. Ölandstok är en bra växt, tyckte Lindström, men gillas inte av alla 
eftersom den associeras med 70-tal. Vit ölandstok är mycket finare än den gamla vanliga 
gula, ansåg hon. (54) 



 28 

 
Nära fasader och vid gångvägar passar björkspirea, Spiraea betulifolia och praktspirea, S. 
japonica, snöbär Symphoricarpos ’Arvid’ (salttålig, enligt Johansson) och stefanandra, 
Stephanandra. (53) Sorten Spiraea betulifolia ’Tor’E är en kompakt och bra buske, där 
sådan behövs, ansåg Johansson. (50) 
 
Bukettapel, Malus toringo var. sargentii, blir ganska tät. Täthet är viktigt för att det inte 
skall komma ner ljus, som när ogräs. (53) 
 
Håller formen: 
Bra buskar med avseende på beskärning: Vide eller pil, Salix (håller formen bra, men 
måste återplanteras efter ca 20 år), syren, Syringa, lönn, Acer (till exempel campestre, 
ginnala, japanska), olvon, Viburnum, magnolia, Magnolia. (51) 
 
Mindre träd: 
Träd som, enligt Widoff, behåller sin form och ryms inom avsedd plats under lång tid 
utan att beskäras mycket: Rönn och oxel, Sorbus (mindre träd: incana, commixta, 
thuringiaca, aucuparia ’Fastigiata’, större träd: aria, intermedia), körsbär och hägg, 
Prunus sargentii, P. maackii, ev P. serrula om rätt betingelser, möjligen häggmispel, 
Amelanchier, silverpäron, Pyrus salicifolia , avenbok, Carpinus betulus (håller sig liten 
länge) (51) Lyktberg och Thor (28) nämner också silverpäron. 
 
Prydnadsaplar är vanligen friska och lättskötta, utom vissa äldre sorter, särskilt en del 
rödbladiga, som kan drabbas av svampsjukdomar som skorv, skriver Palmstierna i 
tidskriften Hemträdgården (29). De finns i många storlekar från riktigt små på 1-2 m till 
träd som är 5-7 m. De behöver inte mycket beskärning, eftersom de inte används för att få 
någon fruktskörd. (29) Prydnadskörsbär och magnolia kommer mer och mer, enligt 
Johansson. (53) 

5. Diskussion 

 
Sammanfattning: 
Det är viktigt att tänka igenom vilket mål man har med den yta som skall skötas om. En 
välvårdad yta kräver mera skötsel för att nå skötselmålen än om den inte skall vara det. 
Det finns mycket som kan göras när det gäller utformningen för att underlätta skötseln. 
Formen på gräsytor påverkar kostnaderna för gräsklippningen och materialavskiljande 
kanter underlättar för skötseln i områden som skall vara välvårdade. Med ett genomtänkt 
växtval kan mängden beskärning av träd och buskar minskas och med marktäckning 
undviks en hel del ogräs i rabatterna. Om man väljer växter som är anpassade till den 
miljö där man skall plantera kommer växterna att trivas utan så mycket skötsel. En högre 
investeringskostnad, genom att till exempel välja större exemplar av buskar och träd, 
verkar kunna vägas upp av lägre kostnader för skötsel. 
 
Resultatdiskussion:  
Studien är i första hand en sammanställning av problem och lösningar med koppling till 
skötsel. Det fanns inte några större skillnader mellan vad som framkom i den studerade 
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litteraturen och vad de intervjuade berättade. Några skillnader fanns dock. Lindström 
berättade mycket detaljerat om användning av stålkanter i rabatter, för att stå emot trycket 
från belastning utanför rabatten. Detta har jag inte hittat någon annanstans. Vid samtalet 
med stadsträdgårdsmästaren blev jag medveten om vilken möjlighet kommunerna har att 
påverka kostnaderna genom skötselmålen för olika områden. Detta hade nämnts i 
litteratur (7,9) som jag läst, men det blev mera tydligt efter mötet. 
 
Skogars rapport (12) var intressant genom att han varnar för att börja klippa gräsytor 
mera sällan, genom att klassa en yta som högvuxen gräsyta, för att spara pengar. Han 
hävdar att det med rätt maskiner skulle gå att klippa, det som idag klassas som äng eller 
högvuxen gräsyta, oftare och med bättre resultat, till samma kostnad. Om det stämmer, 
skulle man inte sänka bruksvärdet, d v s människors möjlighet att använda ytan, så 
mycket och samtidigt spara pengar jämfört med klassningen bruksgräsmatta. 
 
Ibland har det funnits vissa svårigheter att avgöra om något ryms inom syftet eller inte. 
Ett sådant exempel är huruvida marktäckning i form av olika material som grus, täckbark 
och ”mulch” skulle betraktas som del av gestaltningen, och därmed rymmas inom syftet, 
eller som något anläggaren eller den som har ansvaret för skötseln beslutar om. Jag 
bestämde mig för att ta med det, genom motiveringen, att om det beslutats av gestaltaren, 
är det en del av gestaltningen. 
 
Lönsamheten är inte alltid enkel att beräkna. Ett träd som enbart behöver lite 
uppbyggnadsbeskärning kan, jämfört med ett träd som måste knuthamlas, vara mera 
kostnadseffektivt räknat på flera år. Avgörande är bland annat investeringsskillnaden 
samt tidsperioden som den totala kostnaden räknas över. 
 
En gestaltare kan uppfatta råden i den här studien, som ett hinder för sin konstnärliga 
process, men råden är, som sagt, främst tänkta att användas för att undvika onödiga och 
oplanerade skötselaktiviteter. 
 
Metoddiskussion:  
Jag märkte ganska snart att det var svårt att hitta vetenskapliga rapporter inom mitt valda 
ämne. Därför var det ett naturligt val att intervjua ett antal personer. Om tiden hade räckt 
till skulle jag ha intervjuat fler personer, för att få ett större faktaunderlag. Men jag har 
svårt att avgöra hur mycket det skulle ha påverkat resultatet. De intervjuade personerna är 
verksamma i Mälardalen och Uppsalatrakten. Det är inte givet att deltagare från andra 
klimatzoner hade givit exakt samma svar. Resultatet från intervjuerna stämmer dock som 
sagt ofta mycket väl överens med litteraturen.  
  
Med min nuvarande kunskap hade jag nog formulerat frågorna något annorlunda. Den 
första frågan var mycket öppen. Det kan å ena sidan ha gjort att en del intervjuade inte 
tänkte på vissa saker som skulle kunna ha varit till nytta för min studie, men å andra sidan 
begränsade jag inte vad som skulle sägas och det kanske därmed kom fram sådant som 
jag inte hade räknat med. Med tanke på rapportens uppdelning, i problem och lösningar, 
var det kanske för mycket med två frågor om växtval. Men flera personer gav ändå inte 
så många art- eller sortförslag, utan gav mer generella svar. 
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Med hjälp av bibliotekspersonal skulle mina sökningar i databaser troligen ha blivit mer 
effektiva, men det är ändå inte säkert att jag skulle ha hittat mer relevant information. 
 
För att ge ökad tillförlitlighet för uppgifterna i rapporten har jag försökt skaffa flera källor 
till varje uppgift. Det har inte alltid lyckats. När det gäller uppgiften att träd med 
stamomfång 20-25 cm skulle utsättas för mindre vandalisering än smalare träd, var det 
särskilt tråkigt eftersom uppgiften kom från Billbäcks katalog och man kan tänka sig att 
de gärna vill sälja större träd. Flera andra uppgifter i katalogen har jag kunnat bekräfta 
med andra källor och därför tror jag att det är en riktig uppgift, men jag skulle som sagt 
gärna velat ha den bekräftad från annat håll. 
Även när det gäller investeringars lönsamhet, d v s att en högre investeringskostnad vägs 
upp av lägre kostnader för skötsel, hade jag velat ha flera referenser än Tomas 
Lagerström. Men jag anser att den här studien tyder på att det ofta stämmer. 
 
Allmän reflektion: 
Det finns många andra värden än kostnadseffektiv skötsel. Nära stationen i Roslags 
Näsby i Stockholm pratade jag med en man som höll på att rensa ogräs i sanden, mellan 
stenarna nära en stolpe, i en gatstensyta. Jag frågade om vad han tyckte om fogmassa som 
härdar istället för vanlig fogsand mellan gatstenarna. Han berättade då att han hade hållit 
på med det här sedan 1975. Han tyckte att det kanske finns nya metoder nu, men att det 
fungerar bra att rensa och sedan fylla på ny sand när det behövs. Han såg ut att trivas 
väldigt bra med sitt arbete. 
 
Förslag till fortsatt forskning: 
Ett område där det behövs mera forskning är hur stora träd och buskar blir efter ett antal 
år. I den här studien står det mycket om att man skall välja växter som man vet blir lagom 
stora för att få plats på ett visst utrymme. Men informationen om hur stora växterna blir 
är inte så lätt att få tag i.  
 
Nyttan av detta arbete: 
I början av mitt arbete med studien tänkte jag att detta kanske var ett område som alla 
inom trädgårdsbranschen var mycket väl insatta i och att mitt arbete var onödigt. Men 
verkligheten säger något annat. Resultatet av studien visar på många skötselproblem.  
Därför hoppas jag och tror att rapporten med listorna på lösningar, kan vara till nytta för 
många som kommer att gestalta gröna miljöer. 
 
Slutsats:  
Genom att beakta de olika förslagen på lösningar för en mera skötseleffektiv grön miljö, 
kan troligen en hel del både tid och pengar sparas in. Om man kombinerar detta med väl 
genomtänkta skötselmål för olika områden, kan man spara ännu mera.
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BILAGA A 

 
Sammanfattning av intervjuer 
 
Nedan redovisas sammanfattningar av intervjuerna som genomförts. Detaljerna finns 
införda i texten ovan. 
 
Pia Lindström, trädgårdsmästare och arbetsledare 
 
Vi hade redan pratat om metallkanter. 
  

1. Har du några fler tips om vad man skall tänka på? 
 
Lindström berättade om hur man kan utforma olika typer av kantstöd för rabatter 
och trädgropar. 
 

2. Vilka buskar och häckar är bra om man vill slippa beskära eller bara beskära lite? 
 
Hon berättade att det finns nya kompakta sorter av till exempel schersmin och 
syren. Hon rekommenderade vit ölandstok, som är finare än den gula. 
 

3. Vilka träd tycker du är bra om de ska få plats på en ganska liten yta utan nästan 
någon beskärning alls? 
 
Det gäller att tänka efter noga när man väljer träd eftersom de ska stå så länge, 
tyckte Lindström. 
 

4. Övrigt att tänka på: 
 
Hon skulle vilja ha in mer organiskt material i rabatterna, för att öka mullhalten i 
jorden.  
 

Johan Widoff, trädgårdsdesigner 
 
Vi pratade först om hur lätt det är att få pengar till anläggning jämfört med pengar till 
skötsel. 
  

1. Har du några fler tips om vad man skall tänka på? 
 
Widoff berättade att det är lättare att sköta en noga planerad trädgård. 
Genomtänkta ritningar, att anläggaren följer ritningarna och att besiktning utförs, 
är viktigt, betonade han. 
 

2. Vilka buskar och häckar är bra om man vill slippa beskära eller bara beskära lite? 
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Han gav många råd om vad man skall tänka på som proveniens, zon och att välja 
E-planta, om det finns. Det är viktigt att välja en leverantör som man kan lita på. 
Man skall tänka på att häckar behöver uppbyggnadsbeskärning och att friväxande 
buskar ibland kan behöva radikal nedskärning. 
Bra buskar med avseende på beskärning: Salix (håller formen bra, men måste 
återplanteras efter ca 20 år), Syringa, Acer (till exempel campestre, ginnala, 
japanska), Viburnum, Magnolia.  
 

3. Vilka träd tycker du är bra om de ska få plats på en ganska liten yta utan nästan 
någon beskärning alls? 
 
Träd: Sorbus (mindre träd: incana, commixta, thuringiaca, aucuparia (pelarrönn), 
större träd: aria, intermedia), Prunus (se upp med toppympade, lågt ympade eller 
på egen rot är bättre) sargentii, maackii, ev serrula om rätt betingelser, möjligen 
Amelanchier, Pyrus (silverpäron), Carpinus (håller sig liten länge) 
 

Lars Johansson, Landskapsarkitekt och Stadsträdgårdsmästare 
 
Vi hade redan pratat om kanter. 
  

1. Har du några fler tips om vad man skall tänka på? 
 
Lars Johansson berättade att de bara har kanter runt rabatter och gräsmattor i 
centrala parkerna i staden, vilka sköts mera intensivt. Han berättade om olika sätta 
att slippa ogräs. I samarbetet med konsulter som designar, ”städar” de förslag, 
plockar bort och förenklar. Det är viktigt att utgå från platsen och tänka på vad 
den skall användas till. 
Lök är billigt i gräsmattor och under buskar och träd. De har minskat på antalet 
sommarblommor. 
 
 

2. Vilka buskar och häckar är bra om man vill slippa beskära eller bara beskära lite? 
 
Han började med att betona att man skall välj rätt växt till rätt plats. Klippta 
häckar är mer skötselkrävande än friväxande och används mest i centrala delarna 
av staden. Ett stort antal av samma buske underlättar skötseln. Klätterväxter borde 
användas mer som marktäckare. 
Buskar: Nära fasader och vid gångvägar passar Spiraea betulifolia och japonica, 
snöbär Symphoricarpos ’Arvid’E (salttålig) och Stephanandra. Bukettapel blir 
ganska tät. Täthet är viktigt för att det inte skall komma ner ljus och bli ogräs.  
 
 

3. Vilka träd tycker du är bra om de ska få plats på en ganska liten yta utan nästan 
någon beskärning alls? 
 
Välj glesa träd eller buskar som kan stammas upp till flerstammiga träd.  
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Han vill få in en blandning av olika träd och fler storväxta träd, där de får plats. 
Även träd som blir gamla, såsom ek, samt barrväxter, vill han få in. 
Sorbus och lönnar (Acer) används mycket. Prydnadskörsbär och magnolia 
kommer mer och mer. 
 

4. Övrigt att tänka på: 
 
Det är en pedagogisk uppgift att lära folk att acceptera att det ser lite skräpigt ut, 
till exempel lite löv i rabatterna och under buskar, tyckte han. 
 
Klätterväxter som marktäckare används inte så mycket. Han skulle vilja se mer av 
dem. Skogsklematis är ofta tålig. 

 
 
Roger Elg, Landskapsarkitekt och forskare, SLU, Institutionen för stad och land, 
avdelningen för landskapsarkitektur 
 
Vad är extra viktigt att ha med i en rapport med det ämne som jag valt? 
 

a. Man behöver praktisk erfarenhet för att bli en bra gestaltare.  
b. Det finns 4 dimensioner som man måste beakta, först de tre rumsliga 

dimensionerna och sedan tiden, till exempel hur stor busken blir om några 
år. 

c. Man bör ha referenser som man kan koppla till. Det betyder att man tar 
reda på vilka växter som trivs i omgivningarna. 

  
1. Har du några fler tips om vad man skall tänka på? 

 
Elg berättade om att det var viktigt att beakta vad som händer i gränsen mellan 
olika material och att formen på gräsytor är viktig. Han betonade särskilt att man 
inte kan förutse allt. Om det till exempel kommer en ny busshållplats, innebär det 
kanske att folk börjar röra på sig på ett annat sätt. Det är bra om beställare och 
projektör utvärderar tillsammans och att misstag eller sådant man inte förutsåg, 
åtgärdas snabbt. 
 

2. Vilka buskar och häckar är bra om man vill slippa beskära eller bara beskära lite? 
 
Fyra råd till gestaltaren: 
1. Tänk igenom placering av växter så att det inte blir onödig skötsel. 
2. Många växter klipps i onödan, genom att de placerats så att de inte kan breda ut 
sig. 
3. Man behöver känna till växtmaterialet till exempel om det är härdigt, annars 
äventyrar man både ekonomin och själva växten. 
4. Man behöver känna till de hårda material som man använder. 
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Han berättade att man vid planering av offentliga miljöer bör välja en 
grundstomme som sluter sig snabbt, med bra marktäckare och låga buskar som 
inte släpper ner ljus. 

 
3. Vilka träd tycker du är bra om de ska få plats på en ganska liten yta utan nästan 

någon beskärning alls? 
 
Han ansåg att man bör ha stor variation i växtmaterialet, till exempel vad gäller 
artval, snabb- eller långsamväxande, blommande eller bladväxter, friväxande eller 
klippt. Man kan välja vilken art som helst bara man vet att den klarar sig på 
platsen, till exempel är härdig, och att den har plats att utvecklas. 
Han gav också tips på hur man kan skydda växter från att skadas av maskiner 
eller människor. 

 
4. Övrigt: 

 
Han berättade att målsättningen för platsen är viktig. Det är viktigt att 
skötselpersonalen är insatt i denna och därmed förstår sammanhanget och kan 
agera därefter. Gestaltning sker också genom förvaltning. Växter blir stora och tas 
bort och man gestaltar om ifall det behövs. 
 
Angående att de boende inte vill ha skräpigt i rabatterna tyckte han att man skulle 
förklara varför marktäckning är bra.  

 
 
 


