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Sammanfattning 

I denna rapport identifieras några problemområden som finns i samband med anläggning av 

en slänt i en villaträdgård.  

Utifrån problemområdena presenteras olika förslag på hjälpmedel som kan underlätta för 

plantering av perenner/buskar i en slänt som dessutom ska vara hållbar i både tid och 

material. Dessa hjälpmedel är stödmurar, terrassering, kokosnät, marktäckningsdukar, 

armeringsnät samt växter utifrån växternas olika rotsystem. 

Rapporten redogör hur de olika hjälpmedlen sammankopplas med problemområdena och 

hur de fungerar som ”hjälpmedel”.   

De olika jordarternas förmåga och funktion redovisas och presenteras utifrån hur de kan 

underlätta vid anläggning av en slänt. 

Metoden för att komma fram till resultatet har delvis varit litteratur, men den mesta delen 

består av samtal/möten med trädgårdsmästare och anläggare som har många års erfarenhet 

i branschen.  
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INTRODUKTION 

Slänter som ibland förekommer i villaträdgårdar kan vara både en tillgång och ett hinder. På 

många nybyggda tomter görs det konstgjorda slänter för att skapa en naturlig känsla. Det är 

trädgårdsmästarens/planerarens uppgift att förvandla slänten till en tillgång. En tillgång som 

är hållbar tidsmässigt, det vill säga stå emot nederbörd, rasrisk samt växternas förmåga att 

hålla sig kvar och sprida sig till en täckande lättskött matta. Därför har jag valt att skriva om 

detta område. Hur kan vi trädgårdsmästare göra dessa villatomters slänter till en hållbar 

tillgång? 

 

SYFTE 

Syftet med den här rapporten är att ta reda på vilka problemområden som finns vid 

anläggning av slänter i villaträdgårdar samt hur de kan avhjälpas för att förvandla slänten till 

en hållbar tillgång. 

Med hållbar menas att man vid anläggning ska göra så grundligt arbete från start som möjligt 

för att avhjälpa problemområdena så slänten inte ska behövas repareras/göras om efter 

några år.  

 

FRÅGESTÄLLNING 

För att göra denna rapport behövs det svar på följande frågor: 

 Vad finns det för problemområden vid anläggning av en slänt? 

 Hur kan en slänt anläggas hållbar i både tid och växtmaterial? 

 

AVGRÄNSNINGAR 
 

Arbetet behandlar ett vidsträckt område, vilket har gjort att vissa avgränsningar är en 

förutsättning. Mitt arbete kommer enbart att beröra villaträdgårdar där slänter ska anläggas 

i ett hållbart syfte som i slutändan ska planteras med perenner eller buskar.  

Slänter kan anläggas med gräs, äng, vattenfall, träd mm men det kommer inte att tas upp i 

denna rapport. 
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En rubrik innefattar växter, där det specificeras vilken typ av växter som med fördel kan 

användas i en slänt, samt motivering. Det finns två bilagor med olika växtförslag, men enbart 

ett fåtal växter kommer namnges där för att läsaren ska få några tips. Ingen fördjupning i 

artval har gjorts. 

Rapporten innehåller enbart en kort förklaring av anläggnings principer. 

Det grundläggande markarbetet hur man lägger på jord, gödsel och myllar det kommer inte 

att specificeras. 

Bevattningssystem för slänter kommer inte att tas upp i rapporten. 

 

METOD 

Datainsamlingen för denna rapport är en kombination av intervjuer/samtal och 

litteraturstudier för att få in så mycket fakta som möjligt något jag kommer utveckla nedan. 

Det finns ett antal illustrationsbilder som är ritade av mig samt fotot är taget av Veg Tech 

som jag har fått tillstånd att använda i denna rapport. 

Förstudier 
 Intervju/Samtal  

Då det inte har funnits så mycket litteratur eller tidigare uppsatser i detta ämne har jag 

valt att intervjua/samtalat med personer med yrkeserfarenhet istället.  

Bland de jag har samtalat med är det tre trädgårdsmästare som arbetar på Mobackes 

Trädgårdscenter (22 september 2011). Samtliga är utbildade trädgårdsmästare varav två 

av dem har många års arbetserfarenhet. Den tredje har arbetet som trädgårdsmästare i 

2 år. Dessa tre personer kommer inte att namnges utan nämnas i grupp då samtalen 

skedde i grupp och i många av fallen var de eniga. I de fall då det finns skilda 

åsikter/erfarenhet kommer det att noteras. Trädgårdsmästarna har god kunskap om 

växternas etablering och vilka växter som med fördel är att välja i slänter av olika 

anledningar. De har även kunskap om olika hjälpmedel som är bra att använda då 

växterna ska etablera sig. 

Det finns även behov av samtal med personer inom anläggningsbranschen.  Därför valde 

jag att samtal med Anders Rönngren på Rönngrens Mark & Trädgård i Gävle (20 oktober 

2011). Anders Rönngren är VD på företaget och har god kunskap inom bl.a. stödmurar 

och terrassering i slänter för att förebygga erosion mm.  

Jag valde även att samtala med Claes Pira på Pirab i Gävle (21 oktober 2011). Han har 

god kunskap inom anläggningsarbetet, med jord, stödmurar, terrassering och 

dräneringar mm.  
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För att få en hållbar slänt i både tid och växtmaterial är det viktigt att tänka på 

underarbetet/jorden. Den 27 oktober, 2011 hade jag en telefonintervju/samtal med 

Anders Fahlén som är lärare inom Trädgårdsmästarprogrammet. Till detta finns även 

anteckningar från en föreläsning som Anders höll om jordarter 

(Trädgårdsmästarprogrammet 26 april 2010). 

För att få direkt information om fibermaterial/markdukar har jag genomfört en 

telefonintervju med Marktegs AB (15 november 2011). 

För att få information om jordar och den ogräsfria jorden har jag genomfört 

telefonintervju med Gästrike Återvinning (10 november 2011). 

  

Litteraturstudier 

 

 Som jag har nämnt ovan har det inte funnits så mycket litteratur eller tidigare uppsatser i 

ämnet. En likvärdig uppsats skriven av Anna Karlsson, Alnarp ” Växter som erosionsskydd 

i vattendrag”. 

  

 Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och Länsstyrelserna som 

ger rådgivning för lantbruk och miljö. De har tagit fram en faktarik folder där information 

har hämtats om bl.a. jordarnas struktur som kommer att presenteras längre fram i 

rapporten. 

 Efter att ha besökt Veg Tech på deras kontor i Stockholm (15 september, 2011) fick jag 

deras broschyr Vegetationsteknik som innehåller mycket fakta kring olika material, 

förutsättningar och förslag. Då personalen har berättat mycket om vad man bör tänka på 

i olika fall har det varit lätt att sammankoppla det till broschyrens fakta. 

 

 Böckerna Trädgårdarnas ABC (1995) av Lars Eric Samuelsson och Ulf Schenkmanis, Idéer 

och lösningar för Trädgården(2003) av Börje Eriksson, Den goda jorden (2003) av Philippe 

Plöninge, Trädgårdens golv (2005) av Christina Ilminge samt Perenner 2008) av Marie och 

Björn Hansson har använts för att ta del av praktisk kunskap från litteraturen. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

RESULTAT 

Resultatdelen är indelad i fyra olika huvudrubriker där den första tar upp olika 

problemområden. De övriga tre är Jordens uppbyggnad – Grundläggande markarbete, 

Tekniska system/hjälpmedel samt Växter. Detta är underlag för att anlägga en hållbar slänt 

utifrån de olika problemområdena.  

Vad menas med hållbar?  

 Med hållbar anses här att en slänt ska anläggas och hålla i både tid och växtmaterial. 

Med tid menas att den inte ska behövas anläggas om och repareras efter några år 

(jorden ska ligga kvar på sin plats). Med växtmaterial menas att de växter som 

planteras ska etableras och ta den plats som är planerat. Växterna ska få den 

förutsättning som behövs för att de ska stå kvar på sin ursprungliga plats, växa och ha 

sin naturliga livscykel. 

 Vad menas med hjälpmedel?  

 Med hjälpmedel avser det material som används för att minska erosionsrisken samt 

ger växterna en förutsättning att kunna etablera sig. 

 

PROBLEMOMRÅDEN 

I ett samtal med Trädgårdsmästarna på Mobackes diskuterade vi vilka problemområden det 

finns vid anläggning av en trädgårdsslänt. Där kom det fram fyra olika områden som är 

viktiga att ta hänsyn till för att anlägga en så hållbar slänt som möjligt. Följande områden 

kommer att presenteras med olika lösningar i denna rapport. 

Dessa områden har även Veg Tech samt anläggarna bekräftat. 

Problemområde nr: 

1. Erosion vid regn – Då vattendropparna slår mot den sluttande marken påverkas 

underlaget olika beroende på vilken kvalitet det är på jorden. Erosionen innebär 

att underlaget/jordmassorna följer med vattnet nedför slänten. 

2. Behålla fukten – Slänter har en förmåga att torka ut snabbt beroende på vilken 

jordkvalitet samt i vilket väderstreck slänten lutar kan det gå fortare. 

3. Etablering av växter vid plantering – Vid plantering av växterna är det flera 

faktorer som är viktiga. Så som fukt, att växten ska stå stilla och hinna rota sig.  I 

en slänt kan detta vara en svårighet. 

4. Underhåll av slänten – Efter etableringen av växterna ska slänten underhållas så 

som ogräsrensning, bevattning och beskärning i vissa fall. 
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JORDENS UPPBYGGNAD – GRUNDLÄGGANDE MARKARBETE 

Erosion 

”Erosion är en geologisk benämning på en landytas nedbrytning genom 
inverkan av vatten, is och vind. Strömmande vatten nöter på sitt underlag och 
framförallt genom medfört material som sand och grusbildar det rännor och v-
formade dalar, som med tiden blir allt flackare och bredare (Bra Böckers 
Lexikon, 1983-1990)”  

 

Då marken utsätts för regn påverkas den av något som kallas för yterosion vilket innebär att 

de mindre partiklarna i jorden i form av bl.a. finsand, ler och humus avlägsnas från markytan 

(Karlsson, 2010). Detta kan minimeras med olika faktorer såsom jordens uppbyggnad samt 

vegetationsval.  

Efter samtal med Anders Fahlén fick jag några viktiga punkter att ta hänsyn till vid anläggning 

av slänter. Olika faktorer som påverkar ovan nämnda problemområden/risker för erosion på 

marksluttningar som kan avhjälpas till viss del under själva anläggningen/grundarbetet av 

slänten. 

A. Regnets erovisitet - regnets förmåga att lossgöra partiklar när regndroppar träffar 

markytan vilket gör att lätta och mindre jordpartiklar försvinner. Det är vanligt att 

näringsvärdet försvinner i och med detta. 

B. Jorden eroderbarhet - jordens känslighet för erosion som funktion av textur, 

struktur. 

C. Sluttningens längd och lutning - ju större lutning ju större potentiell risk för erosion 

och transport av jordmaterial längs sluttningsplanet. 

D. Fysikaliska markåtgärder - bearbetning längs med konturlinjen minskar risken 

jämfört med bearbetning upp och ner i fallriktning. 

E. Vegetationens inverkan - Marknära vegetation har större förmåga att absorbera och 

filtrera erosivitet från regn än höga träd. 

 

Jordstruktur 

Jordarnas struktur varierar och har olika egenskaper, något som är av större vikt att ta 

hänsyn till vid anläggning av en slänt som ska stå stadigt och funktionsmässigt i många år 

framåt.  

Mo och mjäljordar är känsliga för erosion vilket innebär att om trädgårdens jordlager består 

av dessa jordarter bör jorden bytas ut eller jordförbättras. Dessa jordar består av fina 

partiklar som inte binder samman jorden, vilket resulterar i att den lätt regnar bort. Ytan 

slammar igen vid regn för att sedan blida en hård skorpa när den torkar vilket resulterar i att 

nästa regnvatten inte släpps ner till växternas rötter (föreläsning A. Fahlén 26 april 2010). 
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En lätt och porös jord som torvjord och finkornig sand är heller inte att rekommendera då de 

lätt följer med ytregnvattnet bort (Ibid). 

Lerjordar är näringsrika och håller fukten bra, består av små klumpar s.k. aggregatet som är 

bra för strukturen. Det är till viss del att föredra i en slänt. Men det finns även risker då de 

lätt blir hårda och kompakta och vid de tillfällen det regnar kraftigt blir det som ”bäckar” i 

jordytan och vattnet forsar ner. Jordpartiklarna är täta och släpper inte ner regnvattnet i den 

hastighet som då skulle behövas för att ge rötterna vattnet (Ibid). 

Sandjordar är varma och släpper lätt igenom regnvatten men är näringsfattiga. Eftersom den 

är lättgenomsläpplig så kommer en viss del näringspartiklar från luften ner i jorden. Det är 

en fördel att ha en grovkornig sandjord i en slänt, men väldigt viktigt att den är grov. De fina 

sandkornen följer lätt med i regnvattnet och försvinner (Ibid). 

 

Jordförbättring 

Hur kan då dessa jordar förbättras för att få optimala förhållanden? Förlaget är att förbättra 

befintlig ler- och sandjordar med kompost eller gödsel (naturell). Slänter bör inte täckas med 

halm då det lätt regnar bort och binder inte jorden. Så i de fall gödsel används bör den inte 

innehålla så mycket halm. Tillsätt inte mull då den är lätt och försvinner snabbt (Karlsson, 

2010). 

Ett tips är att några timmar efter ett regnväder luckra jorden, dels för att det inte ska bildas 

en skorpa om det är en mo/mjäljord eller bli kompakt om det är en lerjord. När den då 

luckras är det att föredra att luckra/räfsa i vågrät riktning vilket håller nästa regnvatten kvar 

längre. Däremot är det viktigt att inte luckra för djupt då det kan störa det ytliga rotsystemet 

och försämra växternas vattenupptagningsförmåga (Plöninge, 2003). 

 

Jordkvalitet 

Vid osäkerhet om jordens kvalitet är det att rekommendera en Jordanalys.  

I en Jordanalys tar materialets jordart, ledningstal, växtnäringsinnehåll och pH-värde fram. 

Det krävs stor erfarenhet att med blotta ögat bedöma vissa av dessa delar och då slänten ska 

göras så hållbar som möjligt i tid och material är det en god investering. (föreläsning A. 

Fahlén 26 april 2010) 

Det produceras även en jord som kallas för ”Ogräsfri jord” hos olika leverantörer. En av 

tillverkarna är Gästrike Återvinning som framställer sin ogräsfria jord genom 

kompost/hushållsavfall. För att framställa denna jord hettas materialet upp till en viss 

temperatur samt genomgår en process som gör att ogräsfrön och rötter dör/avlägsnas. 

Dessa jordar är näringsrika och kraftiga vilket gör att växtkraften blir god. Vissa av dessa 
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jordar har en blandning av sand vilket gör de mer användbar än en ren kompostjord. Det är 

en porös jord som släpper igenom regnvatten lätt vilket gör den användbar i en 

trädgårdsslänt. Några av leverantörerna är bl.a. Gästrike Återvinnare och Östersund 

kommun (muntlig info. M Åkerblom 23 november 2011 och Gästrike Återvinning 10 

november 2011). 

 

Skötselåtgärder 

I Greppas informationsfolder ges rådgivning om hur ytvattenerosion (regnvatten) kan 

förhindras. Därför kommer följande punkter som kan underlätta i en villaslänt. 

 Luckra jorden på våren så jordens struktur förbättras och de ihop packade 

jordaggregaten öppnas och blir mottagligare och absorberar vattnet lättare. 

Jordaggregaten binder jorden lättare. 

 När jorden luckras dels på våren samt under anläggningen underlättar det om jorden 

plöjs vinkelrätt mot fallriktningen. Det gör att vattnet fångas upp i fårorna och 

erosionsrisken minskar. 

 Undvik att packa jorden under hela året. En packad jord får ihopklibbade 

jordaggregat som inte absorberar vattnet eller binder jorden effektivt. 

Dessa punkter är en sammanfattning av hur man undviker ytvattenerosion då slänten redan 

är anlagd. Det är viktiga punkter att ha med som en skötselanvisning för att bibehålla slänten 

hållbar. 
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Lutningar 
 

Något som är viktigt att ta hänsyn till är att lutningen kan vara både mer eller mindre lämplig 

för plantering av vegetation beroende på jordens struktur. (muntlig info. A. Fahlén 27 okt -

11) 

I L-E Samulesson och U Schenkmanis bok Trädgårdarnas ABC (1995) lägger de fram att en 

slänt på minsta lutningen 1:3 är en bra förutsättning för en gräsbelagd slänt. Om lutningen 

däremot är mer som t.ex. 1:2 bör den tätplanteras med marktäckande växter för att 

underlätta skötseln. När lutningen är på mer än 1:2 kan det vara svårt att bl.a. klippa 

gräsmattan om en sådan är sådd där. 

Dessa siffror stämmer även bra överens med Veg Techs informationsbroschyr från 2011.  

Exempel på hur man kan räkna ut släntens lutning är följande: 

Släntens längd i x-axeln är 2 m och höjden på y-axeln är 1 m blir lutningen 1:2 

Släntens längd i x-axeln är 3 m och höjden på y-axeln är 1 m blir lutningen 1:3 (se bild 1) 

Man relaterar y-axeln till x-axeln och att någon av dem ska ha värdet ett. Så länge x-axeln är 

längre än y-axeln har y-axeln värdet 1-. Då x-axeln är kortare har den värdet 1- (muntlig info. 

M. Åkerblom 23 november 2011). 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skissen (bild 2) visar grader för de olika 

lutningarna vilket kommer presenteras längre 

fram i rapporten. 

 

Bild 1 

Bild 2  
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TEKNISKA SYSTEM/HJÄLPMEDEL 

 

Då det finns problemområden kring att anlägga en slänt med vegetation i, så har det även 

tagits fram olika hjälpmedel för att göra en planterad slänt möjlig. De hjälpmedel som 

presenteras i denna rapport är stödmurar, terrassering, kokosnät, marktäckningsdukar, 

armeringsnät samt växternas inverkan. 

Dessa används för att: 

 Att minska erosionsrisken  

 Behålla fukten  

 Etablera växter  

 Underlätta för underhållet av den anlagda slänten 

Detta är förutsättningar för att få en hållbar slänt och den kan göras på flera olika sätt. 

Nedan presenteras dessa hjälpmedel kort, samt de problemområden de kan användas i. 

 

 

 Stödmur 

Då jag besökte både Rönngren Mark & Trädgård samt Pirab i Gävle som anlägger 

trädgårdar förespråkar de båda att använda sig av stödmurar som hjälpmedel. 

Stödmurar är ett hjälpmedel i samtliga problemområden. 

Anledningen till att man använder en stödmur i en slänt är för att minska lutningen 

genom att höja upp den nedre kanten. Stödmuren kan vara allt från 1 dm till flera meter. 

I en villaträdgård är det vanligast med upp till ca 1,5 m höga murar beroende på 

omgivningen (muntlig info. A. Rönngren 20 oktober 2011). 

Då stödmuren höjer den nedre kanten på slänten så blir lutningen mindre vilket 

underlättar i problemområdena nr 1-4. Då lutningen blir mindre får jorden bättre 

förutsättningar att hinna suga upp vatten från nederbörd och bevattning vilket gör att 

fukten ligger kvar längre i jorden. Det underlättar i problemområde nr 1, Erosion vid regn 

och nr 2, Behålla fukten. 

Problemområden nr 3, Etablering av växter blir i detta fall hjälpt då lutningen minskar 

och påfrestningen från jord och regn ovanifrån på de nyplanterade plantorna inte blir lika 

stort som om den ursprungliga lutningen skulle ha varit kvar.  

Problemområde nr 4, Underhåll av slänten underlättas av att lutningen blir mindre och 

det blir lättare att röra sig i slänten. 
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För att anlägga en stödmur förutsätter ett grundläggande arbete som både Rönngrens 

och Pirab informerade om. Under muren ska ett lager stenmjöl läggas ut och jämnas till 

(helst paddas för längre hållbarhet).  

Efter att första murstenarna är lagda fylls det på med ett dräneringsskikt som bör vara ca 

25 cm mellan muren och planteringsjorden/matjorden. Fyll sedan på med mer murstenar 

till den önskade höjden. För att undvika belastning ovanifrån på muren bör en plan yta 

beredas närmast murkanten (se bild 3). Den plana ytans bredd varierar beroende på hur 

hög slänten är samt vilken lutning den har.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbudet av stödmurar är väldigt stort och vid anläggning av en sådan bör det tas hänsyn 

till trädgårdens omgivning, ålder på hus och övrig vegetation. 

Det finns allt från naturstensmurar, blockmurar, trämurar av t.ex. slipers. 

 

 

 

  

  

  

Bild 3 
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 Terrassering 

I de fall villaträdgården består av brantare lutningar, alternativt att hela tomten är belagd 

i en sluttning, så finns alternativet terrassering. Det gör trädgården mer användbar, 

trädgården får rumsindelningar och med hjälp av terrasseringen blir det plana ytor för de 

behovet som finns. Det skapar mer liv i trädgården samt att den blir mer lättskött 

(Eriksson, 2003).  

Terrassering är ett stort och tungt arbete beroende på hur trädgården ser ut, om det är 

möjligt att ta sig fram med en grävmaskin osv. Det är ett lönsamt arbete då det görs 

grundligt från början, vilket resulterar i ett hållbart alternativ i både tid och material 

(muntlig info. A. Rönngren 20 oktober 2011, C. Pira 21 oktober 2011 och 

trädgårdsmästarna 22 september 2011). 

Val av terrassering underlättar för samtliga problemområde. 

Då en terrassering anläggs planas slänten ut vilket gör att samtliga problemområden blir 

åtgärdade. Dels blir inte lutningen så kraftig så regnvatten inte får samma kraft att rinna 

nedåt. Det innebär även att vattnet rinner långsammare och hinner sugas upp av jorden 

vilket innebär att den behåller fukten lättare.  

När det gäller etablering av växter har de bättre förutsättning att hinna etablera sig 

stabilt då lutningen inte är lika kraftig. När en terrassering görs är det dessutom inte 

säkert att det blir någon lutning alls av den tänkta planteringen i de fall marken planas ut 

helt. 

Slutligen har vi underhållet av slänten som blir betydligt lättare då slänten inte har så 

brant lutning längre, lika som vid stödmurar.  

En terrassering görs på samma sätt som vid anläggning av stödmurar. Det som är viktigt 

att tänka på är att börja nedifrån och bygga sig uppåt på tomten. Innan själva 

grävarbetet påbörjas bör en grundlig planering ha gjorts för att kontrollera om det finns 

berg som ligger nära jordytan. Om tomten lutar kraftigt är det inte alls ovanligt att detta 

existerar vilket gör att jord och vegetation kan ha svårt att binda sig där. Om berget 

ligger nära jordytan kan ett alternativ vara att skrapa fram berget så det blir ”Berg i 

dagen” (synligt berg) och bygga terrasseringen utifrån det.  

När en stödmur anläggs bör ett dräneringsrör läggas ned (se bild 3) och det är ännu 

viktigare då en terrassering anläggs då det blir ännu större påfrestningar på 

vattenmängderna (muntlig info. A. Rönngren 20 oktober 2011 o C. Pira 21 oktober 2011). 
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 Kokosnät 

Kokosnät är ett annat hjälpmedel för att underlätta vid problemområde nr 1 Erosion vid 

regn och nr 3 Etablering av växter vid plantering. 

Informationen om kokosnät har jag fått genom besökt och intervju av personalen på Veg 

Tech samt via telefon haft samtal med deras personal (19 oktober, 2011) och även läst 

på Byggros och Viacons hemsidor (kallas även Jutenät).  

Kokosnätet tillverkas av fibrer från kokosträdet och används i erosionsutsatta partier för 

att vegetationen ska stå stadigt under etableringen samt att jorden efter vegetations 

etablering ska ligga så stabilt som möjligt då marken utsätts för naturens påfrestningar. 

Kokosnätets fungerar så att dess trådar letar sig ner i jorden och håller sig fast. Ju tätare 

dessa nät är desto bättre håller de jorden kvar vid exempelvis regnväder.  

Bland fabrikaten är det vanligt att det finns två olika storlekar på dessa rutnät och det 

som är tätare i rutnätet är till för de brantare partierna som lutar mer än 27 grader eller 

1:2, (se bild 2)  

Dessa nät är nedbrytbara och efter ca 2-3 år har de brutits ned. 

 

  

 

Vid anläggning förbereds först jorden och sedan läggs nätet ut. Om det blir överlappande 

områden skall de gå omlott ca 20-30 cm. I nätets över och nedre ändar bör man täcka 

med jord till ca 30 cm bredd i ett grunt dike (Veg Tech 2011: s 180). Nätet fästes med 

hjälp av träpluggar (se bild 4). Därefter sker planteringen igenom nätet. Om hålen är för 

snäva, skärs de upp så växtens rotsystem kommer igenom.  

Bild 4 (tagen av Veg Tech) 
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Problemområde nr 1, Erosion vid regn kan delvis underlättas med kokosnät och då 

främst i de fall valet görs av det mer täta nätet. Det minskar risken till att regnmassor 

skapar erosion och istället bildar små ”bäckar” i jorden då det regnar kraftigt. 

Kokosnätet underlättar främst för problemområde nr 3, Etablering av växter vid 

plantering. Genom att nätet är fastsatt i den bearbetade jorden och en öppning görs för 

plantan vid plantering får plantan hjälp att så stadigt under etableringen. Då nätet har 

brutits ned har plantans rötter blivit stabila och brett ut sig så växten har möjlighet att 

stå stadigt själv (muntlig info. Veg Tech 15 september 2011). 

Nätet kan även täckas med täckbark om lutningen inte är för brant (lutning på 1:2, se bild 

2). Om man istället väljer ett glesare nät , hjälper det barken att kilas fast i rutnätet.  

 

Marktäckningsdukar 
 

Ett val som underlättar för samtliga problemområden är Fiberduk/ogräsduk/markduk. På 

marknaden finns det många olika sorter som kan namnges på olika sätt som har olika 

funktioner. 

Att använda sig av marktäckning är ett gammalt knep för att slippa ogräs. Längre tillbaka 

användes ofta tidningspapper, halm och gräsklipp för detta ändamål 

(http://www.viacon.se/default.aspx?pg=27be3011-a33d-4ae1-850c-58654a064460).  

Anna Karlsson skriver i sin uppsats så är halm absolut inget att rekommendera i slänt då 

det inte binder tillsammans med jorden och därför lätt följer med regn-/vattenmassorna 

neråt (Karlsson, 2010). 

Det bästa alternativet enligt Viacon är att använda ogräsduk som läggs på den 

bearbetade jorden. Därefter planterar man växterna och låter duken ligga fri från annat 

täckmaterial (bark, jord mm). Efter ca: 2-3 år har duken brutits ner och då ska 

vegetationen ha tagit över den ogrästäckande funktionen. Därför är det viktigt att vid 

planeringen välja rätt växter samt plantera dem så tätt som möjligt så de hinner täcka 

duken under de år det tar för duken att brytas ner.  

Många av dessa marktäckande dukar har även den funktionen att de släpper igenom 

vatten, värme och näringsmedel. Duken andas och släpper sakta upp små mängder 

avdunstat vatten (http://se.byggros.com/Marktackningsduk). Det gör att växterna 

etablerar sig snabbare och bildar i och med det en täckande vegetation fortare.  

 

Problemområde nr 1, Erosion vid regn underlättas av att en markduk ligger ovan jorden. 

Då påfrestas inte jordytan utan den ligger orörd kvar under duken. Om det är en duk som 

bryts ner efter ett antal år är det av större vikt att det planterats vegetation som bildar 

en täckande matta som sedan tar över dukens uppgift. Vid kraftigt regn kan dock jorden 

under duken påverkas då duken släpper igenom vatten (muntlig info. Marktegs 15 

november 2011). 

 

http://www.viacon.se/default.aspx?pg=27be3011-a33d-4ae1-850c-58654a064460
http://se.byggros.com/Marktackningsduk
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Problemområde nr 2, Behålla fukten hjälper dessa dukar till med. Dukarna släpper 

igenom regnvattnet och håller fukten kvar längre än om markytan är öppen. Om 

markytan är öppen dunstar fukten i jorden bort fortare. 

Dukarna underlättar även för problemområde nr 3, Etablering av växter. Ett snitt görs i 

duken vid plantering och plantan sätts ner i detta hål. Detta gör att den hålls på plats 

under etableringen. 

Jorden hålls varmare under dessa dukar vilket gynnar etableringen då en varm jord 

underlättar rotbildning. En täckande markduk förbättrar även markstrukturen för vissa 

jordar, bl.a. mjäljordar, då den inte slammar igen vilket ger bättre syreförhållande. Det 

ger bra förutsättning för etableringen (muntlig info. M. Åkerblom 11 november 2011). 

Problemområde nr 4, Underhåll av slänten får även det hjälp av dessa dukar. Då de 

täcker markytan fungerar de som en broms för rotogräs att komma upp under ifrån. Om 

det är en duk som ligger helt ovan jord kommer det ta några år innan det har börjat växa 

fröogräs ovan. 

 

Vid val av dessa dukar är det viktigt att ta ställning hur lång tid det ska ta innan duken 

bryts ner. Det finns som angivits tidigare ett stort urval av dukar. 

En av dessa dukar (har olika namn hos olika leverantörer, men har ungefär samma 

funktion) bryts ner av UV strålar efter ca 2-3 år. Då det är en nedbrytningsprocess finns 

fibrerna kvar i ytligare några år, vilket fortsätter hålla undan ogräs. 

Det finns även en typ av duk som har ett hårdare UV skydd och som bryts ner tidigast 

efter 7-8 år. Det finns även ett skydd kvar ytligare ca 5 då dukarna består av en väv som 

fortsätter skydda. Något som är viktigt att ta hänsyn till om man väljer den med hårdare 

UV skydd, är att den är bestående under så många år och håller sin form. Växter som är 

planterad i denna duk ökar i storlek och kommer att behöva större utrymme. Om inte 

duken skärs upp runt plantan så kommer den att ”strypas”. 

Dessa dukar bryts ned enligt ovan angiven cirkatid om den ligger otäckta. De kan även 

täckas, men då kommer nedbrytningstiden att öka och den tiden är svår att bedöma 

eftersom det beror på med hur djupt lager den är täckt. 

Dukarna med lågt UV skydd brukar finnas i olika färger för att smälta in i miljön bättre 

medan den med högt UV skydd oftast enbart finns i svart. Båda dukarna släpper igenom 

regnvatten. 

Om dukarna ska täckas är det att föredra att använda en täckbark av grov kvalitet (stora 

bitar). Det gör att barken suger upp regnvattnet fortare och ogräsfrön får inte lika bra 

förutsättning att hinna gro (Marktegs o Veg Tech). 

 

 

  

  



19 
 

 Armeringsnät 

Vid samtal med trädgårdsmästarna rekommenderade de att vid kraftigare sluttning (mer 

än 1:2) lägga en täckande markduk efter att det vanliga markarbetet är utfört. Därefter 

läggs ett armeringsnät ut över duken med stödben så nätet ligger ca: 10 cm ovan 

marken. Därefter planteras exempelvis klätterväxter som kaprifol, klätterhortensia eller 

honungsros. (Se bild 5)  

Ett armeringsnät bidrar till att underlätta för samtliga problemområden. 

Vid problemområde nr 1, Erosion vid regn hjälper den täckande markduken till med att 

stå emot regn. Här är det en fördel om valet av markduk inte förmultnar utan ligger kvar 

som ett bestående skydd under många år. 

Även för problemområde nr 2, Behålla fukten är markduken att vara ett hjälpmedel. 

Markduken släpper igenom fukten och håller den sedan kvar längre än om marken skulle 

ligga öppen. 

Problemområde nr 3, Etableringen av växterna hjälper armeringsnätet till med. När 

plantan planteras i ett av hålen i näten (som ev. får göras större än det befintliga 

beroende på plantans storlek) hålls plantan kvar på sin ursprungliga plats. Det görs även 

ett hål i markduken och den ser också till att hålla växten kvar. Sedan kan växten klättar 

sig uppåt på nätet och sprida ut sig och ge en täckande matta som döljer både 

markduken och armeringsnätet. 

Problemområde nr 4, Underhållet av slänten blir lättare då armeringsnätet är upphöjt en 

bit från marken vilket gör att vegetationen inte ligger direkt på markduken. Om man 

under anläggningen dessutom lägger ut större trampstenar/naturstenar som underlättar 

skötseln så är det lättare att gå omkring i slänten för att underhålla och sköta om 

vegetationen. Större naturstenar som är utplacerade och till viss del nedgrävda i marken 

binder samman jord, duk och nät lättare. 

Bild 5 

Klätterväxter planteras  

nedifrån och uppåt i förband  

för att bilda en täckande matta 

så fort som möjligt.  
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VÄXTER  
 

När en slänt ska planeras för ett växtval som ska hjälpa till att förhindra erosion, är det 

viktigt att den som planerar har god kunskap om vilka växter som är bra på att binda jord 

(Karlsson, 2010). 

Problemområdena 1, Erosion vid regn, nr 2, Behålla fukten och nr 4, Underhåll av slänten kan 

underlättas utifrån valet av växter. 

Innan växterna väljs ut bör förutsättningarna ses över. Vad är det för jordart och i vilket 

väderstreck ligger slänten?  

Efter att ha pratat med både trädgårdsmästarna och A. Rönngren och C. Pira så säger 

samtliga att i en slänt bör det planteras marktäckande växter som också är snabbväxande. 

Avståndet mellan plantorna kan sättas på det avstånd som rekommenderas från plantskolan 

(s.k. cc avstånd), men ska inte utökas då det tar längre tid att få den täckande effekten.  

Att välja perenner och buskar som är marktäckande för släntplanteringar är en förutsättning 

för att få en hållbar slänt i både tid och växtmaterial. De marktäckande växterna hjälper dels 

till med problemområde nr 1, Erosion vid regn då de sprider ut sig som en täckande matta 

och skyddar marken mot de kraftiga regndropparna. Växterna binder samman jorden och 

vegetationen.  

Problemområde nr 2, Behålla fukten får en utmärkt hjälp av de marktäckande växterna då 

den fukt som kommit till jorden ligger skyddad kvar under bladverkens skugga (muntlig info. 

A. Rönngren 20 oktober 2011 o C. Pira 21 oktober 2011). 

Problemområde nr 4, Underhåll av slänt får även det en hjälp av marktäckande växter. När 

de täcker jordytan förhindrar de större mängderna uppkomsten av ogräs. Även bevattningen 

underlättas då det vatten som kommer till jorden ligger skyddad kvar under bladverkens 

skugga. De växter som har underjordiska utlöpare håller jorden lucker med sina rötter. 

Därmed kan jorden lättare ta åt sig vatten, näring och syre (Ilminge, 2005). 

Under etableringen av marktäckande växter är det viktigt att de får tillräckligt med näring 

och vatten de 2-3 första åren för att de ska få sin marktäckande funktion. 

 

Dessa växter är olika invasiva, vilket innebär det att de sprider sig snabbt och lätt. Det är 

vanligt att dessa växter har nedanstående rotsystem (bild 6) som gör spridning lätt för dem. 

Rotsystemet och spridningsförmågan gör att de binder jorden med sina rötter samt att de 

snabbt bildar en täckande matta, vilket är en fördel i släntplanteringar. Viktigt att ta hänsyn 

till är att om de ska samplanteras med andra växter, så ska samtliga vara invasiva för att inte 

konkurrera ut varandra (Hansson, 2008). 
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Olika rotsystem 

Vedartade växter som bl.a. buskar brukar delas in i, 

1. Rotskott 

2. Krypande rotslående grenar 

3. Krypande grenar 

 

Perenner och andra örtartade växters utbredningssätt 

delar in i,  

4. Underjordiska utlöpare 

5. Ovanjordiska utlöpare 

6. Samlat rotsystem som sakta expanderar 

(Bild nr 9 på samtliga rotsystem) 

1. Rotskotten sprider sig via vilande knoppar på 

befintliga rötter och kommer upp som små plantor ovan 

mark en bit från moderplantan. Växter med detta 

rotsystem är att föredra i bl.a. stödmurar, terrassering 

och kokosnät. 

2. Krypande rotslående grenar sprider sig genom sina 

krypande grenar som lägger sig mot markytan och där 

bildar en ny rot och planta . Växter med detta rotsystem 

är att föredra i bl.a. stödmurar, terrassering, kokosnät, 

marktäckningsdukar med snabb nedbrytningsförmåga. 

3. Krypande grenar bildar en täckande matta men har 

enbart en rot. Växter med detta rotsystem är att 

föredra i bl.a. stödmurar, terrassering, kokosnät, marktäckningsdukar och armeringsnät. 

4. Underjordiska utlöpare är utlöpare som går från moderplantan och med jämna mellanrum 

skjuter upp skott ovan mark som bildar en ny planta. Växter med detta rotsystem är att 

föredra i bl.a. stödmurar, terrassering och kokosnät. 

5. Ovanjordiska utlöpare har vissa örtartade växter i form av krypande stjälkar som  

lägger sig mot marken med jämna mellanrum och bildar en rot till en ny planta. Växter med 

detta rotsystem är att föredra i bl.a. stödmurar, terrassering, kokosnät, marktäckningsdukar 

med snabb nedbrytningsförmåga. 

6. Samlat rotsystem är med tjocka nedåtgående underjordiska rötter. Plantan blir större 

genom att rötterna växer till sig och skjuter upp nya skott intill moderplantan. Växter med 

detta rotsystem är att föredra i bl.a. stödmurar, terrassering, kokosnät, marktäckningsdukar 

och armeringsnät (Ilminge, 2005). 

I Bilaga 1 och 2 presenteras växtförslag med dess olika rotsystem och ståndort. 

 

Bild 6 

Växter med dessa  

egenskaper är  

lämpliga att använda 

i slänter 
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Under etableringstiden av växterna är det viktigt att man ser till att de får rätt mängd näring 

och vatten så växternas rötter får möjlighet att utvecklas. Däremot ska det inte 

överbevattnas då det kan innebära att jorden blir syrefattig och etableringen förhindras. 

Näring tillförs med fördel under vår/försommaren då växterna är i störst behov av 

växtnäringen.  

Marktäckande växter som breder ut sig med utlöpare är ofta mer näringskrävande än växter 

med sammansatt rotsystem. Något som är viktigt att tänka på så de får rätt mängd näring. 

(Ilminge, 2005) 

Under vår/vintern gynnar det växternas etablering om jordarten är ”varm” exempelvis en 

sandblandad jord. Jorden blir snabbt varm av vårsolen och växternas rötter kan snabbt börja 

suga upp vatten och näring (muntlig info. M. Åkerblom 11 november 2011). 

 

SAMMANFATTNING AV HJÄLPMEDLEN OCH VÄXTERNA 

För att underlätta valet av hjälpmedel och växter utifrån deras rotsystem presenteras en 

sammanfattning nedan. 

Stödmurar underlättar för: 

 Erosion vid regn 

 Behålla fukten 

 Etablering av växter 

 Underhåll av slänten 

Rotsystem som är att föredra där stödmurar är anlagda är rotskott, krypande rotslående 

grenar, krypande grenar, underjordiska utlöpare, ovanjordiska utlöpare samt samlat 

rotsystem som sakta expanderar.  

 

Terrassering underlättar för: 

 Erosion vid regn 

 Behålla fukten 

 Etablering av växter 

 Underhåll av slänten 

Rotsystem som är att föredra där terrassering av tomten utförs är rotskott, krypande 

rotslående grenar, krypande grenar, underjordiska utlöpare, ovanjordiska utlöpare samt 

samlat rotsystem som sakta expanderar då det fortfarande kvarstår en slänt i trädgården. I 

de fall slänten planas ut med hjälp av terrasseringen kan i stort sätt växter med alla olika 

rotsystem planteras. 
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Kokosnät underlättar för: 

 Erosion vid regn. Enbart till viss del och då valet görs av det tätvävda nätet. Det 

skyddar jorden mer från regnet än nätet som är glesare. 

 Etablering av växter 

Rotsystem som är att föredra där kokosnät har använts i anläggningen är rotskott, krypande 

rotslående grenar, krypande grenar, underjordiska utlöpare, ovanjordiska utlöpare samt 

samlat rotsystem som sakta expanderar. I de fall växter med rotskott samt underjordiska 

utlöpare har valts, bör en viss kontroll göras med jämna mellanrum ifall de nya plantorna 

behöver hjälp för att komma upp ur nätet innan det har hunnit brutits ned (ca 2-3 år). 

 

Marktäckningsdukar underlättar för: 

 Erosion vid regn 

 Behålla fukten 

 Etablering av växter 

 Underhåll av slänten 

Rotsystem som är att föredra där markdukar används är krypande rotslående grenar, 

krypande grenar, ovanjordiska utlöpare samt samlat rotsystem som sakta expanderar. 

Viktigt att tänka på när det gäller krypande rotslående grenar samt ovanjordiska utlöpare är 

att om valet av markduk är den som byts ned långsamt så måste hål göras i duken så de nya 

plantornas rötter kommer ner i jorden. Detta innebär ett visst underhåll. 

 

Armeringsnät är ett hjälpmedel då slänten har en kraftig lutning och underlättar för: 

 Erosion vid regn 

 Behålla fukten 

 Etablering av växter 

 Underhåll av slänten 

Rotsystem som är att föredra där armeringsnät används är krypande grenar, samlat 

rotsystem som sakta expanderar samt snabbväxande klätterväxter som snabbt täcker nätet 

och markduken. 
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DISKUSSION 

Syftet med denna är rapport är att tar reda på vilka olika problemområden som finns vid 

anläggning av slänter i villaträdgårdar samt hur en slänt kan anläggas hållbar i både tid och 

växtmaterial med hänsyn till dessa problemområden. 

Mitt arbete började med att jag sökte litteratur och tidigare uppsatser i ämnet. Litteratur 

finns det egentligen en hel del, men de presenterar enbart korta stycken och de tar inte upp 

hela ämnet. Tidigare uppsatser har jag enbart hittat en och det är Anna Karlssons 

studentuppsats från Alnarp (2010). 

Därför har jag valt att ha muntlig kommunikation med människor i branschen som har lång 

arbetserfarenhet som trädgårdsmästare och anläggare. 

Ämnet är relevant då det inte finns något arbete inom ämnet sedan tidigare och vi som 

blivande trädgårdsmästare behöver ha underlag föra att kunna rekomendera olika lösningar 

och förslag till våra blivande kunder. 

 

Bebyggelsen utökas allt eftersom befolkningen ökar. Detta gör att fler villaområden byggs 

och det är inte alltid den ”optimala tomten” som huset och trädgården ska placeras på. 

Kuperade områden där slänten är ett faktum.  

Det finns även nybyggda områden där ytan är helt slät, där är det vanligt att det anläggs 

konstgjorda slänter och kuperade områden för att skapa mer liv/harmoni i trädgården. Även 

här är det att föredra att göra ett så grundligt arbete som möjligt för att få den konstgjorda 

slänten hållbar i både tid och växtmaterial. 

Här har redovisats ett antal olika förslag på hur man kan göra en slänt i en villaträdgård 

hållbar och något som jag kommer ta med mig i mitt kommande yrkesliv. 

Det som är viktigast att börja med är jorden, vilken jordtyp finns redan på plats. Ska den 

bytas ut eller jordförbättras? Hur brant är lutningen och vad krävs utifrån detta för 

hjälpmedel för att skapa den hållbara slänten i både tid och växtmaterial. 

Det finns en mängd olika markdukar som bryts ned under olika lång tid, olika murar att välja 

mellan beroende på omgivningen. 

Slutligen vilka växter ska växa i slänten? Växterna har olika rotsystem och fungerar som 

”hjälpmedel” även de, och är därför viktigt vilket val man gör.  

 

Det har varit ett givande arbete och något jag gärna skulle vilja prova är trädgårdsmästarnas 

tips på Armeringsnät då slänten lutar kraftigt och det är svårt att få vegetationen att stå 

kvar.  
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Förslag till fortsatt studie 

Efter att ha skrivit den här rapporten önskar jag en fortsättning i arbetet där det undersöktes 

mer alternativ till slänter i trädgårdar som ex: 

 Vatten – att anlägga vattenfall i en slänt som upptar den yta som är svår att anlägga 

med växter vilket förhindrar erosion och etableringsproblem. 

 Sten – att anlägga en slänt med natursten skulle kunna skapa en lyckad effekt för de 

olika problemområdena samt lockande för ögat utifrån omgivningens 

förutsättningar. 

 Anläggning – hur själva anläggningsarbetet går till i detalj skulle vara en intressant 

fortsättning. 

Dessa förslag skulle locka mig som trädgårdsmästare att läsa mer om, och förhoppningsvis 

även andra trädgårdsmästare. 
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BILAGA 1 

Nedan presenteras en tabeller med några förslag på perenner (örtartade) växter som har 

olika utbredningssätt. 

Härdighet anges i A (mycket härdig), B (härdig) eller C (halvhärdig) 

Utbredningssätt anges i ovanjordiska (o) utlöpare, underjordiska (u) utlöpare, mattbildande, 

beståndsbildande, kolonibildande och klungbildande.  

 

Perenner (örtartade) 

Vet.namn (svenskt namn) Härdighet Ljus Utbredningssätt Etablering 

    Plantavstånd i 
cm för 
täckning efter 
ca tre år 

snabb/ långsam 

Ajuga (revsuga) B Sol-
halvskugga 

O utlöpare 
mattbildande 

35 
Snabb 

Asarum europaeum 
(hasselört) 

C (B) Halvskugga- 
skugga 

U utlöpare 
mattbildande 

35 
Långsam 

Astilbe Arendsii-gruppen 
(Astilbe) 

B Halvskugga U utlöpare 
kolonibildande 

40 
Medel 

Epimedium x rubrum (röd 
sockblomma) 

A Halvskugga- 
skugga 

U utlöpare 
beståndsbildande 

35 
Långsam 

Epimedium x youngianum 
´Niveum´ (vit 
sockblomma) 

A Halvskugga – 
skugga 

U utlöpare 
mattbildande 30 

Långsam 

Fragaria ´Pink 
Panda´(rosensmultron) 

B Sol – 
halvskugga 

O utlöpare 
mattbildande 

30 
Snabb 

Geranium macrorrhizum 
(flocknäva) 

A Sol – 
halvskugga 

O/U utlöpare 
beståndsbildande 

40 
Snabb 

Lamium maculatum 
(rosenplister) 

A (B) Halvskugga – 
Skugga 

O utlöpare 
mattbildande 

30 
Snabb 

Nepeta – faassenii 
(kantnepeta) 

B (C)  Sol Mattbildande 
klungbildande 

35 
Medel 

Phlox douglasii (kuddflox) C (B) Sol O utlöpare 
mattbildande 

25 
Medel 

Rubus arcticus ssp. x 
stellarcticus (allåkerbär) 

A Sol – 
halvskugga 

O utlöpare 
beståndsbildande 

40 
Medel 

Salvia nemorosa ´Marcus´ 
(stäppsalvia) 

C Sol Klungbildande 
35 

Snabb 

Sedum acre (gul fetknopp) A Sol O utlöpare 
mattbildande 

20 
Medel 

Stachys macrantha 
(praktbetonika) 

A Sol U utlöpare 
kolonibildande 

35 
Snabb 

Thymus serpyllum 
(backtimjan) 

B Sol O utlöpare 
mattbildande 

35 
Medel 

Veronica austriaca ssp. 
teucrium (praktveronika) 

A  Sol – 
halvskugga 

O utlöpare 
beståndsbildande 

35 
Snabb 
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BILAGA 2 

Nedan presenteras en tabeller med några förslag på buskar (vedartade) växter som har olika 

utbredningssätt. 

Utbredningssätt anges i rotskott, ovanjordiska (o) utlöpande grenar = o utlöpare, 

buskagebildande, mattbildande, krypande, kuddbildande, spretigt grenverk och bågböjda 

grenar. 

Buskar (vedartade) 

Vet.namn (svenskt namn) Zon Ljus Utbredningssätt Etablering 

 1 – 8   Planteringsavs
tånd i cm för 
täckning efter 
ca tre år  

snabb/ långsam 

Arctostaphylos uva-ursi 
(mjölon) 

8 Sol O utlöpare 
mattbildande 

40 
Medel 

Calluna vulgaris (ljung) 5 Sol Rotskott 
mattbildande 

25 
Långsam 

Clematis alpina ssp. 
sibirica (sibirisk klematis) 

6 Sol – 
halvskugga 

O utlöpare 
krypande 

- 
Snabb 

Cotoneaster Dammeri-
gruppen ´Eichholtz´ 
(krypoxbär) 

5 Sol – 
halvskugga 

O utlöpare 
mattbildande 60 – 100 

Medel 

Cytisus decumbens 
(krypginst) 

4 Sol O utlöpare 
mattbildande 

50 
Medel 

Euonymus fortunei var. 
vegetus (storbladig 
klätterbenved) 

5 Sol – skugga Spretigt grenverk 
70 

Medel 

Hydrangea anomala ssp. 
petiolaris 
(klätterhortensia) 

4 Sol – skugga O utlöpare 
bågböjda grenar - 

Långsam 

Pachysandra terminalis 
´Green Carpet´ (skugg-
gröna) 

4 Halvskugga – 
skugga 

Rotskott 
mattbildande 30 

Långsam 

Parthenocissus inserta 
(vildvin) 

5 Sol – skugga O utlöpare 
krypande 

- 
Medel 

Rosa Helenae-gruppen 
´Hybrida´ (fylld 
honungsros) 

5 Sol – 
halvskugga 

O utlöpare 
buskagebildande 
bågböjda grenar 

- 
Medel 

Spirea japonica ´Odensala´ 6 Sol – 
halvskugga 

Kuddbildande 
80 

Snabb 

Stephanandra incisa 
´Crispa´(liten stefanandra) 

4 Sol – 
halvskugga 

Buskagebildande 
spretigt grenverk 

70 
Långsam 

Vinca minor (vintergröna) 5 Halvskugga – 
skugga 

O utlöpare 
mattbildande 
spretigt grenverk 

50 
Snabb 

Det finns många fler växter än de som har angivits i dessa två tabeller att använda i en 

trädgårdsslänt. Detta är enbart några förslag på växter med olika 

utbredningssätt/spridningsförmåga. Tabellerna är modifierade från C. Ilminges bok 

Trädgårdens golv (2005). 


