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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att ta reda på vilka vedartade växter som är snabbetablerade 
och snabbväxande vid nyanläggning av villaträdgårdar i zon fyra och norrut. Metoden 
som använts för att komma fram till vilka vedartade växter som är just snabbetablerade 
och snabbväxande har varit litteraturstudie och internet. Även intervjuer med åtta 
människor som har många års erfarenhet inom branschen har varit till stor nytta. 
 

I detta examensarbete visas det på ett urval av de snabbetablerade och snabbväxande 
vedartade växter som finns. Växterna presenteras i olika tabeller som är indelade efter 
olika ståndorter. Arbetet visar på att det finns olika egenskaper hos växter som främjar 
den snabba tillväxten. Egenskaper som pionärväxt, apikal dominans och 
rotskottsbildande växter är exempel på det. Dock så behöver en växt inte alltid ha 
egenskaper som nämns ovan utan växer snabbt ändå. 
 



! "!

 

Innehållsförteckning 
 
1. Bakgrund ......................................................................................................... 2 

1.1 Syfte ............................................................................................................. 3 
1.2 Avgränsningar ............................................................................................. 3 

2. Metod .............................................................................................................. 3 

2.1 Intervjuer ..................................................................................................... 3 
2.2 Litteratur ...................................................................................................... 4 
2.3 Internet ......................................................................................................... 4 

3. Definitioner ..................................................................................................... 5 

4. Resultat ............................................................................................................ 6 

4.1 Etableringsfasen ........................................................................................... 6 
4.1.1 Pionjärväxer och amträd ........................................................................ 7 
4.1.2 Summering av etableringsfasen ............................................................ 8 

4.2 Tillväxtfasen ................................................................................................ 8 
4.2.1 Apikal dominans ................................................................................... 9 
4.2.2 Rotskottsbildande växter ....................................................................... 9 
4.2.3 Snabba växter ...................................................................................... 10 
4.2.4 Summering av tillväxtfasen ................................................................. 10 

4.3 Information om tabeller ............................................................................. 11 
4.4 Tabell 1. Sol – halvskugga ........................................................................ 12 
4.5 Tabell 2. Halvskugga – Skugga ................................................................. 14 
4.6 Tabell 3. Fukt ............................................................................................. 15 
4.7 Tabell 4. Torka ........................................................................................... 17 

5. Diskussion ..................................................................................................... 18 

5.1 Resultatdiskussion ..................................................................................... 18 
5.2 Metoddiskussion ..................................................................................... 20 

6. Förslag på fortsatta studier .............................................................................. 20 

7. Referenser ..................................................................................................... 21 
! !



! #!

1. Bakgrund 
 

De människor som väljer att bygga nytt hus fokuserar mycket på huset och därför kan 

trädgården lätt glömmas bort. Jag har mött nyblivna villaägare med färdigbyggt hus och tom 

trädgård. Många som jag har kommit i kontakt med har ställt en hel del frågor som har med 

nyetablerad trädgård att göra och jag har inte kunnat svara på dessa frågor. Därför har jag valt 

att studera snabbetablerad och snabbväxande trädgård. Jag tror att det finns en efterfrågan och 

jag känner att det är ett viktigt och relevant område att fördjupa sig inom.  

 

När man tänker på trädgård så tänker de flesta på blommor. Om man fokuserar på upplevelsen 

av trädgården så är träd, buskar och häckar de som har störst betydelse i trädgården. I kraft av 

sin storlek är de vedartade växterna trädgårdens viktigaste aktörer. De skapar en lummig 

avskildhet och ramar in trädgårdsrummet. Träd, buskar och häckar förekommer i många olika 

arter och karaktärer. Vackra stammar, grenverk och fruktsättning kan ge skönhetsvärde och 

karaktär hela året. De vedartade växterna är formstarka och syns i trädgården även vintertid 

till skillnad från perenner som helt vissnar ner under vintern. [1] Kurslitteratur som vi har 

använt understryker detta, bl.a. boken Träd och buskar skriven av Inger Palmstierna. 

 

Viljan att ha en snabbetablerad och snabbväxande trädgård kan bero på flera anledningar.  

Att få en häck i önskad höjd snabbt bidrar till det som en trädgårdsägare möjligtvis vill ha 

såsom vindskydd, insynsskydd och inramning runt tomten. Det konstateras i 

trädgårdslitteratur [2,3,4]. Under utbildningens gång har det flera gånger påpekats att detta 

med rumslighet är väldigt viktigt. Efter samtal med Eriksbo plantskola så konstateras det att 

många nya trädgårdsägare vill ha snabbväxande växter. Dels för att snabbt få ett insynsskydd 

och för att bilda rumslighet till sin tomt. 

 

Det har tidigare skrivits mycket om hur en lättskött trädgård skapas. Jag har försökt finna 

information om snabbetablerade och snabbväxande träd, buskar och häckar i olika databaser, 

tidskrifter och populärvetenskaplig litteratur. Det förekommer en del relevant information 

men inte mycket. Därför vill jag bidra med mer information om det här ämnet. I många olika 

trädgårdsböcker konstateras att träd, buskar och häckar är väldigt viktiga för trädgårdens 

stomme och upplevelse. Jag vill ta reda på hur man snabbare får den stommen i trädgården.  
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1.1 Syfte  
!
Syftet med rapporten är att med hjälp av litteratur, internet och intervjuer undersöka vilka 

träd, buskar och häckar som är snabbetablerade och snabbväxande vid nyanläggning av 

villaträdgårdar i zon 4 och norrut. För att ta reda på detta ställs följande fråga: 

• Vilka egenskaper hos en vedartad växt gör att den är snabbväxande? 

1.2 Avgränsningar 
 

Rapporten omfattar tre olika kategorier; träd, buskar och häckar. I varje kategori ges minst 

fem förslag vardera på växter som trivs i fyra olika ståndorter; Sol-halvskugga, Skugga-

halvskugga, fukt och torka. Dessa ståndorter förekommer ofta i olika trädgårdar. En ståndort 

som känns viktig är det soliga läget. Den finns med för att Ylva Landerholm berättar vid 

intervju att husägare ofta vill ha snabba växter på de mer soliga partierna i trädgården. I de 

fyra olika ståndorterna utgår det från en sandblandad lerjord med en normal näringsmängd  

2. Metod 
!
Rapport kommer att vara en kombination av både litteraturstudie och intervjuer. Det har 

använts populärvetenskaplig litteratur som är relevant inom området träd, buskar och häckar.  

2.1 Intervjuer 
!
Intervjuerna har skett med människor som besitter stor erfarenhet inom branschen. Deras 

erfarenheter och faktakunskap ger trovärdighet och tyngd åt texten. Intervjuerna har skett 

både via samtal och mejlkontakt. De som har bidragit med sin erfarenhet är: 

!
[1] Ylva Landerholm. Trädgårdstekniker (Telefonintervju) 25/10-12. 
[2] Kalle Grandell. Trädgårdsmästare, Slottsträdgården Ulriksdal. 20/10-12. 
[3] Kenneth Lorentzon. Dendrolog och forskare, SLU. (Telefonintervju) 19/11-12. 
[4] Mirjam Åkerblom. Landskapsarkitekt (Telefonintervju) 20/11-12. 
[5] Eriksbo plantskola (Telefonintervju) 20/11-12. 
[6] Annica Gullberg. Lärare inom växtbiologi. 20/11-12.  
[7] Kerstin Wallström. Lärare inom växtbiologi. 20/11-12.  
[8] Splendor plantskola (Telefonintervju) 20/11-12. 
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Dessa personer har valts för att de har gedigen erfarenhet vad gäller träd, buskar och häckar. 

Ylva Landerholm har kontaktats då hon nyligen kommit ut med en ny bok där hon skriver om 

träden i trädgården. Hon har dessutom stor erfarenhet av träd och buskar. Kenneth Lorentzon, 

som är dendrolog och forskare på SLU, har över 40 års erfarenhet av träd och buskar. Kalle 

Grandell och Mirjam Åkerblom har mycket erfarenhet vad gäller träd, buskar, häckar och 

olika växtval inom området. På Splendor och Eriksbo plantskola så handlar det om etablering 

och tillväxt. Kontakt med Annica Gullberg och Kerstin Wallström har även varit givande med 

tanke på att de är lärare inom växtbiologi. 

 

2.2 Litteratur 
!
Litteraturen som följer är de som använts i arbetet.  
 
Böckerna nedan är antingen kurslitteratur i utbildningen, har skrivits av trädgårdsförfattare 
eller är skrivna av forskare på SLU.  
 
 

[1] Kvant C, Palmstierna I. Vår trädgårdsbok.  
[2] Palmstierna I. Träd & buskar i trädgården.  
[3] Samuelsson L, Schenkmanis U. Häckar och häckväxter.  
[4] Lorentzon K, editor. Blommor och buskar.  
[5] Almgren G, Jarnemo L, Rydberg D. Våra ädla lövträd.  
[6] Bengtsson R. Välja träd och buskar. Särtryck ur hemträdgården.  
[7] Ericsson T. Växtbiologi.  
[8] Hansson M, Hansson B. Perenner. 
[9] Gunilla Häggström. SkogsSverige.(hemsida) 
[10] Vollbrecht K, Alm G, Veltman H. Beskärningsboken.  
[11] Landerholm Y, Bengtsson C. Träden i din trädgård: den busiga poppeln och 101 

andra träd.  
[12] Andrén H. Utemiljö.  
[13] Movium Plantarum. Växtdatabas. Slu. 
[14] Smith M, Bradley S. Förökning och beskärning: av trädgårdens alla växter.  
[15] Strömqvist A. Odlarens handbok.  

 

2.3 Internet 
 
Relevant information har även funnits på två stycken webbplatser. Den första är 

SkogsSverige som har funnits sedan 1966. Det är en informationsplattform för allt som rör 

skogsnäringen. Den andra källan från internet är Movium Plantarum. En seriös växtdatabas 

från SLU, där faktaansvarig är Kenneth Lorentzon.  
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3. Definitioner 
!

• Amträd – Snabbväxta träd- och buskarter som planteras samtidigt som 

huvudträdslaget för att skydda mot frost och gynna huvudträdets kvalitet. 

De snabbväxande arterna kan sedan tas bort i takt med att de gjort sitt. [5] Vi hittar 

dem ofta i pil-, al- och poppelsläktena.[6] 

 

• Apikal dominans – Stark drivning i toppskottet [7]. 

 

• Auxin – Växthormon [7]. 

 

• Långsamväxande lövväxt – En växt som har en tillväxt på ca 15-20 cm per år [20]. 

• Långsamväxande barrväxt – Har en tillväxt på ca 1-5 cm per år [21]. 

 

• Perenn - Fleråriga, örtartade prydnadsväxter [8]. 

 

• Pionjärväxt – Med pionjärväxt menas en växt som kan etablera sig på störd mark 

med snabb ungdomstillväxt och en god fröspridning [5]. Beroende på klimat, mark 

och geografiskt läge så koloniserar sig olika pionjärväxter [9]. 

 

• Snabbetablerat – Snabb rotbildning [20]. 

 

• Snabbväxande lövväxt – En växt som har en tillväxt på ca 50-100 cm per år [20]. 

• Snabbväxande barrväxt – Har en tillväxt på ca 30-50 cm per år [21].  
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4. Resultat 
!

4.1 Etableringsfasen 
 

Rotens uppgift är att förankra plantan i marken och att absorbera vatten och växtnäring från 

marken. Dessutom tar rötterna upp syre ur jorden, så kallad rotandning. Dessa tre funktioner 

är mycket viktiga för växtens överlevnad och trivsel. [10] Trots att rötterna har en 

undanskymd plats så är de viktigast för en växts överlevnad. Om det inte skulle finnas några 

rötter skulle det varken kunna ske någon vatten- eller näringstransport och det skulle inte 

heller finnas någon växtlighet. I stadsmiljö så kämpar speciellt trädens rötter mot vägsalt, 

jordpackning och trafikmiljö. När vi människor fyller igen deras livsutrymme så säger de till 

slut ifrån. Salix och poppel är två exempel på växter som säger ifrån. De har bångstyriga 

rötter som kan spräcka asfalt, höja marksten och växa in i vattenledningar. Det är inte alltid 

lätt att vara en rot, men den gör som sagt allt för att hitta nya vägar. [11] De flesta växter är 

snabbetablerade fast vi inte ser det. De behöver tid på sig att etablera sig innan man ser någon 

växtkraft ovan jord. [20] Medan vissa växter såsom avenbok kan behöva stöd i flera år innan 

den har rotat sig och magnolia kan behöva bevattning under torrperioder i flera säsonger 

innan den har rotat sig ordentligt. [21] 

 

Skötseln under etableringsfasen hos de flesta växter är avgörande för växtens fortsatta 

utveckling.[12] De olika faktorerna som krävs för en god etablering är vatten, ljus, näring och 

luft i jorden. Däremot så har vissa växter anpassat sig till olika miljöer och behöver inte lika 

mycket av de fyra kraven för att klara sig. [2] Även ogräsrensning, stöd för vind och skydd 

mot skador, vandalisering och skadedjur är viktiga faktorer. [12] Det är bäst att välja växter 

efter växtplatsen och alltså inte plantera exempelvis en ros i skugga för då kommer den bara 

att bli ful, misstrivas och vara till bekymmer. [2] 

 

Beroende på art och förutsättningar så etablerar sig inte ett träd på en växtplats förrän efter 2-

5 år. Uppbindningsanordningen är likväl som träden beroende på vilken art och 

förutsättningar när man anser att man kan ta bort växtstöden. Buskar anses vara etablerade på 

en växtplats efter 2-3 år. [12]   
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Hur man hanterar en planta innan plantering är också väldigt viktigt. Lind är lätt att etablera 

men om rötterna torkar och om de behandlas illa, så dör de. Lind är det mest känsliga 

trädslaget att plantera för djupt. Om du planterar den ca 10 cm för djupt, mot hur den har stått 

på plantskolan, så växer den ingenting, då står den helt still.[22] 

 

Växterna har olika strategier för att hävda sig i naturliga sammanhang. Det är alltså skillnad 

på en växt beroende på om den växer naturligt eller om den är odlad. I naturen så kan en växt 

växa på ett visst sätt och växa på vissa jordar för att kunna klara av konkurrensen. Exempelvis 

jordorkidéer (som i det här fallet inte är snabbväxande) som växer vilt i Sverige. Nästan alla 

jordorkidéer som växer naturligt växer bäst på kalkhaltig, basisk jord, alltså på högt pH. Men 

om man odlar den hemma i trädgården så växer den bäst på lätt sur jord, lågt pH. Hur detta 

kan komma sig är att i den odlade miljön så har växten ingen konkurrens och behöver inte 

anpassa sig för att överleva. I naturlig miljö så måste jordorkidéen bli av med gräset som 

växer runt omkring för att ens kunna överleva. Gräset blir den av med om den växer i högt 

pH, därför har den sin strategi att anpassa sig till att växa i en miljö med högt pH. I den odlade 

miljön, trädgården, så sätter man alltså hela systemet ur spel[22]. 

 

Enligt Ylva Landerholm så växer alla träd och buskar som har pålrot mycket långsammare än 

de som har utbrett rotsystem, för att de tar tid på sig att skapa roten ner i marken. [20] Eriksbo 

plantskola bekräftar detta. De berättar att en växt som har ett utbrett rotsystem har lättare att 

få tillgång till vatten och näring snabbt. En växt som har pålrot tar tid på sig att bilda roten ner 

i marken. Därför tar det tid för växten innan de har hunnit bilda de fina rötterna omkring 

pålroten[23]. Växter som har pålrot är alltså sådana som man inte hittar som snabbväxande. 

 

4.1.1 Pionjärväxer och amträd 
 
Pionjärväxter som etablerar sig snabbt och inte har så höga krav på sin ståndort används ofta 

som amträd, då de ger skydd till andra känsliga växter. Ur denna grupp hittar vi växter som 

kan användas för en snabbetablerad trädgård. Exempel på olika pionjärväxter är näverhägg, 

rönn, asp, balsampoppel, björk, häckkaragan, sälg, rödvide, gråal, spetsbladigt daggvide, [13], 

fläder [13, 20] samt havtorn [13, 24]. Dessa växter är snabbväxande och återfinns i tabellerna. 
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För att en växt verkligen ska vara snabbväxande så krävs optimala förhållanden. Häckkaragan 

är en pionjärväxt och den tolererar både fukt och torka på växtplatsen. Men den blir större på 

en växtplats med fukt än med torka. Där ser man ett exempel på hur olika förhållanden kan 

påverka en växt. [24] Kenneth Lorentzon berättar att han, år 1990, planterade en rotad 

stickling av poppel. Den var 60-70 cm lång och rotsystemet fick plats i handflatan. Nu, år 

2012, 22 år senare så är den över 30 m hög och har ett stamomfång på 2,60 m. Han nämner att 

popplar är de mest snabbväxande växterna vi har i Sverige. [22] 

 

4.1.2 Summering av etableringsfasen 
 
Med tanke på att pionjärväxterna etablerar sig mycket snabbt så har vi i den här gruppen 

intressanta växter för trädgård. Vissa miljöer är stressande för växterna, men det finns ändå 

vissa växter som trots allt klarar det. Det jag vill berätta är att det finns starka växter som trots 

besvärlig miljö växer bra. Här har vi alltså växter som i en trädgård skulle vara väldigt 

lättetablerade och snabba, då de till och med klarar av stadsmiljö. Växter med pålrot växer i 

regel långsammare så om man är ute efter en snabbetablerad och snabbväxande trädgård så 

bör man alltså inte välja bland de växter som har pålrot.  

 

4.2 Tillväxtfasen 
!
För att veta om en växt är snabbväxt eller inte så mäter man årsskotten, alltså vilken 

tillväxtlängd du har på grenarna per år. Om en växt har en årstillväxt på ca 15-20 cm så 

räknas den inte alls som snabbväxande. Medan en tillväxt på 50-100 cm räknas som 

snabbväxande. Det ska vara påtagligt att den har växt. Man kan säga att det är ögat som styr. 

Man ska, som Ylva Landerholm uttrycker det, kunna säga ”Åh vad den har växt, titta vad den 

har ränt iväg”[20]. Exempelvis fläder, poppel, salix och häggmispel [20] som har årsskott på 

ungefär 100 cm, räknas alltså som snabbväxande.[20] Dessa växter återfinns i tabellen. 

Eriksbo plantskola bekräftar att en tillväxt på minst 50 cm per år räknas som 

snabbväxande[23]. 
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4.2.1 Apikal dominans 
 
Precis som hos människor så styrs växternas utveckling av hormoner. De är verksamma i 

ytterst låga koncentrationer och kan ge upphov till olika reaktioner i olika situationer. Auxin 

är ett av de hormon som finns i en växt och det påverkar cellsträckningen och celldelningen. 

Växternas naturliga auxin kallas för IAA. Växternas höjdtillväxt sker i skottspetsarna. I varje 

bladveck anläggs en sidoknopp som kan ge upphov till sidoskott/grenar. Normalt undertrycks 

utvecklingen på dessa knoppar så att den huvudsakliga tillväxten sker på huvudskottet. I 

toppskottet bildas IAA som på sin färd genom stammen hämmar utvecklingen av 

sidoknopparna. Önskas ett buskigare växtsätt gäller det att bryta toppskottets dominans, vilket 

lätt åstadkoms genom att klippa av toppen. Därmed upphör IAA-produktionen och 

blockeringen av de nedanför liggande sidoknopparna upphör. Det är denna fysiologi vi tar 

hjälp av när vi genom klippningar skapar en tät häck. Den apikala dominansen avtar med 

stigande ålder. Auxiner påverkar alltså den apikala dominansen. [7] Ur denna grupp växter 

som påverkas av den apikala dominansen hittar vi växter som kan användas för att få en 

snabbväxande trädgård. 

 

Vissa växter har en starkare apikal dominans än andra och har en väldigt stark drivning i 

toppskottet. Exempel på sådana växter är balsampoppel och häckpoppel [24]. Växter som har 

en svagare apikal dominans, blir alltså mer buskigare och växer mer på bredden än på höjden. 

Både Annica Gullberg[25] och Kerstin Wallström[26] bekräftar detta. Exempel på sådana 

växter är svartaronia och smultronschersmin [20]. Dessa växter är snabbväxande och återfinns 

i tabellerna. 

 

4.2.2 Rotskottsbildande växter 
 
Så fort många vedartade växter nått sin fulla höjd så bildas rotskott. Det är ett smart sätt för 

plantan att försäkra sig om artens fortlevnad. Rotskott bildas på en växts underjordiska 

stammar, alltså på rötterna. De bildas i utkanten av moderplantan och när de väl har utvecklat 

ett bra rotsystem så blir de självständiga[14]. Rotskottet har exakt samma egenskaper som 

moderplantan eftersom det står i direkt koppling till moderplantan [15]. Om man skär av 

rotskottet från moderplantan blir man inte bara av med inkräktaren, man får även en ny planta 

som man kan ge bort till någon[14].   
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Ur denna grupp hittar vi växter som kan användas för att få en snabbväxande trädgård.  

Exempel på växter som bildar rotskott är asp [11, 13], skogskornell, balsampoppel, 

svartaronia, häggmispel, hägg, havtorn, silverbuske, gråal, virginiahägg[13], snöbär, 

rönnspirea[13, 24], bukettspirea [27] samt klasespirea [13, 27]. Dessa växter är snabbväxande 

och återfinns i tabellerna. 

 

4.2.3 Snabba växter 
 
Det finns även växter som inte har någon av de ovan nämnda egenskaperna, men har en snabb 

tillväxt ändå. Exempel på dessa växter är koreansk try, blåtry, [2, 13] ginnalalönn, skogstry, 

rosentry, parkolvon, skogsolvon, smällspirea, häckberberis samt klotpil [13]. Dessa växter är 

snabbväxande och återfinns i tabellerna. 

 

4.2.4 Summering av tillväxtfasen 
 
Egenskaper som apikal dominans och rotskottsbildande växter är en fördel till snabb tillväxt 

hos växter. Men alla växter behöver inte bilda exempelvis rotskott för att vara snabbväxande. 

En annan aspekt är de växter som breder ut sig på bredden väldigt mycket och inte så mycket 

på höjden. Ibland kan det kännas viktigt med en tät häck för att få ett insynsskydd och då kan 

man välja en snabb bredväxande sort.  
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4.3 Information om tabeller  
!
Resultatet av vilka träd, buskar och häckar som är snabbväxande kommer att presenteras i 

tabeller. Det är fyra olika tabeller med namn som sol-halvskugga, skugga-halvskugga, fukt 

och torka. Tabellerna tar upp följande rubriker: svenskt namn, vetenskapligt namn, höjd, zon, 

tillväxt och anmärkning. Rubriken höjd tog jag med mest för att det kan vara intressant för 

läsaren. Under rubriken tillväxt så beskrivs det om växten växer snabbt på höjden eller 

bredden. Och under rubriken anmärkningar så tas det upp sådant som är viktigt att veta för att 

växten ska få ett optimalt förhållande som direkt är knutet till etablering och tillväxt. Om det 

exempelvis står att en växt kräver kalkrik jord och inte får det så växer den kanske inte lika 

snabbt. I tabell 4, torka, så tål växterna torra växtplatser när de väl har rotat sig. Under de 

första åren måste plantorna vattnas så att rötterna kan växa ut i jorden. 

 

All information som ligger under höjd, zon och anmärkningar kommer från samma källa och 

det är Movium Plantarum[13]. Det är inte bara att välja en växt i listan och sedan tro att den 

växer snabbt. Utan det gäller att skapa optimala förhållanden för just den växten för att den 

verkligen ska vara snabbväxande. Om en växt inte får det som den kräver så växer den inte 

alls lika fort som den skulle göra om den hade optimala förutsättningar. 

 

Varje enskild växt kan förekomma i flera olika tabeller antingen för att de har speciella krav 

eller för att de är speciellt tåliga. Ett exempel är balsampoppeln, populus balsamifera. Den 

finns med på tre av tabellerna. Först i tabell 1, Sol- halvskugga, för att det är dessa 

ljusförhållanden den vill ha. Sedan i tabell 3, Fukt, för att balsampoppeln kräver markfukt för 

att växa. Och slutligen även i tabell 4, Torrt, för att den tål uttorkning. 

 

Samtliga växter i tabellerna nämns och refereras i resultatdelen i arbetet.  
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4.4 Tabell 1. Sol – halvskugga  
  

Sv. namn Vet. namn Höjd Zon Tillväxt Anmärkningar 
Träd      
Asp Populus tremula 15-20m 8 Höjd Kräver markfukt och 

dränering. 
Balsampoppel Populus balsamifera 10-20m 6 Höjd Kräver markfukt. 
Björk Betula pubescens 15-20m 8 Höjd Ej speciella krav. 
Ginnalalönn Acer tataricum ssp. Ginnala E 6-8m 5 Höjd Kalkhaltig jord. Tål ej 

kraftig blåst. 
Gråal Alnus incana 12-15m 7 Höjd Ej speciella krav. 
Hägg Prunus padus  6-8m 8 Höjd Markfukt. 
Klotpil Salix fragilis ´Bullata´ 6-8m 6 Höjd, 

bredd 
Markfukt. 

Näverhägg Prunus maacki 8-10m 6 Höjd Kräver markfukt och 
dränering. 

Rönn Sorbus aucuparia 12-15m 8 Höjd Kräver markfukt och 
dränering. 

Spetsbladigt 
daggvide 

Salix acutifolia 4-7m 6 Höjd, 
bredd 

Markfukt. 

Sälg Salix caprea 9-12m 8 Höjd Markfukt. 
Virginiahägg Prunus virginiana 5-7m 6 Höjd Markfukt.  
Buskar      
Blåtry Lonicera caerulea E 2m 8 Bredd Mullrik jord 
Bukettspirea Spiraea x vanhouttei 2 m 5 Höjd Markfukt och 

dränering. 
Fläder Sambucus nigra 3-7m 5 Höjd Dränering, markfukt 

och kalkrik jord. 
Havtorn Hippophae rhamnoides 3-5m 6 Bredd Dränering.  
Häckberberis Berberis thunbergii 1-3m 6 Höjd, 

bredd 
Dränering.  

Häggmispel Amelanchier spicata 3-5m 6 Höjd Dränering.  
Klasespirea Spiraea x billardii 1,5-2m 7 Höjd Sur jord och 

dränering. 
Koreansk try Lonicera mackii  2-5m 5 Höjd, 

bredd 
Ej alltför torrt. 

Parkolvon Viburnum lantana 2-3m 7 Höjd, 
bredd 

Dränering och kalkrik 
jord. 
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Rosentry Lonicera tatarica 2-3m 6 Höjd, 
bredd 

Ej speciella krav. 

Silverbuske Elaeagnus commutata 2m 8 Höjd Dränering, kalkhaltig 
jord och bör 
vårplanteras. 

Skogskornell Cornus sanguinea 2-4m 6 Bredd Kräver markfukt. 
Skogsolvon Viburnum opulus 2-3m 6 Höjd, 

bredd 
Markfukt och kalkrik 
jord. 

Skogstry Lonicera xylosteum 2-4m 8 Höjd, 
bredd 

Kalkrik jord. 

Smultronschersm
in 

Philadelphus x polyanthus 
’Mont Blanc’ 

1-2m 5 Bredd Markfukt, dränering och 
kalk. 

Smällspirea Physocarpus opulifolius 2-3m 6 Höjd Ej speciella krav. 
Snöbär Symphoricarpos albus var. 

Laevigatus  
1-2m 6 Bredd Ej speciella krav. 

Spetsbladigt 
daggvide 

Salix acutifolia 4-7m 6 Höjd, 
bredd 

Markfukt. 

Svartaronia Aronia melanocarpa 2 m 5 Bredd Ej speciella krav. 
Häckar      
Blåtry Lonicera caerulea E 2m 8 Bredd Markfukt och sur jord. 
Bukettspirea Spiraea x vanhouttei 1,5-2m 5 Höjd Markfukt och dränering. 
Gråal Alnus incana 12-15m 7 Höjd Ej speciella krav. 
Havtorn Hippophae rhamnoides 3-5m 6 Bredd Dränering.  
Häckberberis Berberis thunbergi 1-3m 6 Höjd, 

bredd 
Dränering. 

Häckkaragan Caragana arborescens 4-6m 7 Höjd Dränering och sandjord. 
Häckpoppel Populus simonii ’Fastigiata’ 10-12m 4(5) Höjd, 

bredd 
Markfukt, dränering och 
kalkrik jord. 

Häggmispel Amelanchier spicata 3-5m 6 Höjd Dränering. 
Klasespirea Spiraea x billardii  7  Sur jord och dränering. 
Koreansk try Lonicera mackii 2-5m 5 Höjd, 

bredd 
Ej speciella krav. 

Rosentry Lonicera tatarica  2-3m 6  Ej speciella krav. 
Rödvide Salix purpurea  3-5m 6 Bredd Dränering, markfukt 

och kalkrik jord. 
Skogstry Lonicera xylosteum 2-4m 8 Höjd, 

bredd 
Kalkrik jord. 

Smultronschersm
in 

Philadelphus x polyanthus 
’Mont Blanc’ 

1-2m 5 Bredd Markfukt, dränering och 
kalk.  

Smällspirea Physocarpus opulifolius 2-3m 6 Höjd Ej speciella krav. 
Snöbär Symphoricarpos albus var. 

Laevigatus  
1-2m 6 Bredd Ej speciella krav. 

Svartaronia Aronia melanocarpa 2 m 5 Bredd Ej speciella krav. 
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4.5 Tabell 2. Halvskugga – Skugga 

 

  

Sv. namn Vet. namn Höjd Zon Tillväxt Anmärkningar 
Träd      
Ginnalalönn Acer tataricum ssp.  Ginnala 

E 
6-8m 5 Höjd Kalkhaltig jord.  

Hägg Prunus padus E 6-8m 8 Höjd Markfukt. 
Näverhägg Prunus mackii 8-10m 6 Höjd Markfukt och dränering. 
Rönn Sorbus aucuparia 12-15m 8 Höjd Markfukt och dränering. 
Virginiahägg Prunus virginiana 5-7m 6 Höjd  Markfukt.  
Buskar      
Blåtry Lonicera caerulea E 2m 8 Bredd Mullrik jord 
Häckberberis Berberis thunbergii 1-3m 6 Höjd, 

bredd 
Dränering. 

Häggmispel Amelanchier spicata 3-5m 6 Höjd Dränering. 
Koreansk try Lonicera mackii 2-5m 5 Höjd, 

bredd 
Ej speciella krav. 

Rosentry Lonicera tatarica  2-3m 6 Höjd, 
bredd 

Ej speciella krav. 

Rönnspirea Sorbaria sorbifolia 1,5-3m 7 Bredd Markfukt och dränering. 
Skogskornell Cornus sanguinea 2-4m 6 Bredd Markfukt. 
Skogstry Lonicera xylosteum 2-4m 8 Höjd, 

bredd 
Kalkrik jord. 

Smällspirea Physocarpus opulifolius 2-3m 6 Höjd Ej speciella krav. 
Snöbär Symphoricarpos albus var. 

Laevigatus  
1-2m 6 Bredd Ej speciella krav. 

Häckar      
Blåtry Lonicera caerulea E 2m 8 Bredd Mullrik jord 
Häckberberis Berberis thunbergii 1-3m 6 Höjd, 

bredd 
Dränering.  

Häggmispel Amelanchier spicata  3-5m 6 Höjd Dränering.  
Koreansk try  Lonicera mackii 2-5m 5 Höjd, 

bredd 
Ej speciella krav. 

Rosentry Lonicera tatarica  2-3m 6 Höjd, 
bredd 

Ej speciella krav. 

Rönnspirea Sorbaria sorbifolia 1,5-3m 7 Bredd Markfukt och dränering. 
Skogstry Lonicera xylosteum 2-4m 8 Höjd, 

bredd 
Kalkrik jord. 

Smällspirea Physocarpus opulifolius 2-3m 6 Höjd Ej speciella krav. 
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4.6 Tabell 3. Fukt 

! !

Sv. namn Vet. namn Höjd Zon Tillväxt Anmärkning 
Träd      
Asp Populus tremula 15-20m 8 Höjd Markfukt och 

dränering. 
Balsampoppel Populus balsamifera 10-20m 6 Höjd Markfukt. 
Hägg Prunus padus E 6-8m 8 Höjd Markfukt.  
Klotpil Salix fragilis ’Bullata’  6-8m 6 Höjd, 

bredd 
Markfukt. 

Näverhägg Prunus mackii 8-10m 6 Höjd Markfukt och 
dränering. 

Rönn Sorbus aucuparia 12-15m 8 Höjd Markfukt och 
dränering. 

Spetsbladigt daggvide Salix acutifolia 4-7m 6 Höjd, 
bredd 

Markfukt.  

Sälg Salix caprea 9-12m 8 Höjd Markfukt. 
Virginiahägg Prunus virginiana 5-7m 6 Höjd Markfukt. 
Buskar      
Blåtry Lonicera caerulea 2m 8 Bredd Mullrik jord 
Fläder Sambucus nigra 3-7m 5 Höjd Dränering, markfukt 

och kalkrik jord. 
Häckberberis Berberis thunbergii 1-3m 6 Höjd, 

bredd 
Dränering. 

Rönnspirea Sorbaria sorbifolia 2-3m 7 Bredd Markfukt och 
dränering. 

Silverbuske Elaeagnus commutata 2m 8 Höjd Dränering, kalkhaltig 
jord och bör 
vårplanteras. 

Skogskornell Cornus sanguinea 2-4m 6 Bredd Markfukt. 
Skogsolvon Viburnum opulus 2-3m 6 Höjd, 

bredd 
Markfukt och kalkrik 
jord. 

Skogstry Lonicera xylosteum 2-4m 8 Höjd, 
bredd 

Kalkrik jord. 

Smällspirea Physocarpus 
opulifolius 

2-3m 6 Höjd Ej speciella krav. 

Spetsbladigt daggvide Salix acutifolia 4-7m 6 Höjd, 
bredd 

Markfukt. 

Svartaronia Aronia melanocarpa 2m 5 Bredd Ej speciella krav. 
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Häckar      
Häckberberis Berberis thunbergii 1-3m 6 Höjd, 

bredd 
Dränering. 

Häckkaragan Caragana arborescens 4-6m 7 Höjd Dränering och 
sandjord. 

Häckpoppel Populus simonii 
’Fastigiata’ 

10-12m 4(5) Höjd, 
bredd 

Markfukt, dränering 
och kalkrik jord.  

Rödvide Salix purpurea 3-5m 6 Bredd Dränering, markfukt 
och kalkrik jord. 

Rönnspirea Sorbaria sorbifolia 2-3m 7 Bredd Markfukt och 
dränering. 

Smällspirea Physocarpus 
opulifolius 

2-3m 6 Höjd Ej speciella krav. 
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4.7 Tabell 4. Torka 

Sv. Namn Vet. namn Höjd Zon Tillväxt Anmärkning 
Träd      
Asp Populus tremula 15-20m 8 Höjd Markfukt och 

dränering. 
Ginnalalönn Acer tataricum ssp. Ginnala E 6-8m 5 Höjd Kalkhaltig jord.  
Gråal Alnus incana 12-15m 7 Höjd Ej speciella krav. 
Näverhägg Prunus mackii 8-10m 6 Höjd Markfukt och 

dränering. 
Rönn Sorbus aucuparia 12-15m 8 Höjd Markfukt och 

dränering.  
Sälg Salix caprea 9-12m 8 Höjd Markfukt.  
Buskar      
Blåtry Lonicera caerulea E 1-2m 8 Bredd Ej alltför torrt. 
Havtorn Hippophae rhamnoides 3-5m 6 Bredd Dränering.  
Häckberberis Berberis thunbergii 1-3m 6 Höjd, 

bredd 
Dränering. 

Häggmispel Amelanchier spicata 3-5m 6 Höjd Dränering. 
Parkolvon Viburnum lantana 2-3m 7 Höjd, 

bredd 
Dränering och kalkrik 
jord. 

Rosentry Lonicera tataricum 2-3m 6 Höjd, 
bredd 

Ej speciella krav. 

Silverbuske Elaeagnus commutata  2m 8 Höjd Dränering, kalkhaltig 
jord och bör 
vårplanteras. 

Skogskornell  Cornus sanguinea 2-4m 6 Bredd Markfukt. 
Smällspirea Physocarpus opulifolius 2-3m 6 Höjd Ej speciella krav. 
Snöbär Symphoricarpos albus var. 

Laevigatus  
1-2m 6 Bredd Ej speciella krav. 

Häckar      
Blåtry Lonicera caerulea E 1-2m 8 Bredd Ej alltför torrt. 
Gråal Alnus incana 12-15m 7 Höjd Ej speciella krav. 
Havtorn Hippophae rhamnoides 3-5m 6 Bredd Dränering.  
Häckberberis Berberis thunbergii 1-3m 6 Höjd, 

bredd 
Dränering. 

Häckkaragan Caragana arborescens 4-6m 7 Höjd Dränering och 
sandjord. 

Häggmispel Amelanchier spicata 3-5m 6 Höjd Dränering. 
Rosentry Lonicera tataricum 2-3m 6 Höjd, 

bredd 
Ej speciella krav. 

Rödvide  Salix purpurea 3-5m 6 Bredd Dränering, markfukt 
och kalkrik jord.  

Skogskornell  Cornus sanguinea 2-4m 6 Bredd Markfukt. 
Smällspirea Physocarpus opulifolius 2-3m 6 Höjd Ej speciella krav. 
Snöbär Symphoricarpos albus var. 

Laevigatus  
1-2m 6 Bredd Ej speciella krav. 
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5. Diskussion 
!

5.1 Resultatdiskussion 
!
Om det är så att man skulle vilja ha en snabb trädgård så kanske det är bäst att satsa på att 

köpa ett större exemplar av en långsamväxande växt, men då betala lite mer. Då undviker 

man den skötsel som krävs på de ”snabba” växterna, eftersom de har en sådan otrolig 

livskraft.  

 

En annan aspekt i detta sammanhang är att plantera snabba växter, alltså pionjärväxter, som 

skydd för de mer långsamväxande. Då de långsamväxande arterna vuxit till sig tar man bort 

det snabbvuxna växtskyddet. Då hinner de långsamväxande arterna etablera sig väl i jorden 

och växa till sig tills de står på egna ben. I olika trädgårdslitteraturer så bekräftas det att man 

använder pionjärväxter som amträd i trädgården. Det är bra för då kan man använda mindre 

tåliga växter i sin trädgård. Ett amträd fyller ut tomrummet fortare än den mindre tåliga 

växten innan den har kommit igång och etablerat sig bra. Det kan också vara kostsamt att ha 

amträd i trädgården, då man måste betala för ett extra träd och det blir då dyrare. Det kan 

dock vara värt att ha ett amträd istället för inget alls. Den mindre tåliga växten kanske skulle 

ha dött om inget amträd fanns i närheten, vilket leder till att man måste köpa en ny växt.  

 

Finns det något man bör tänka på när man har ambitionen att det ska vara snabbt? 

Man ska tänka på att det finns både växter som växer snabbt på höjden och växter som växer 

snabbt på bredden. Det kan vara bra att tänka på när man väljer växter till en häck som är 

tänkt som insynsskydd. Om man då väljer växter som är snabba att växa på bredden blir 

häcken tät och bildar ett bra insynsskydd. Om man sätter en häck som kommer upp fort så ska 

man också veta att den växer väldigt fort hädanefter. Det kommer att blir en tuff klippning. 

Häggmispel och poppel har en årstillväxt på ungefär 100 cm. Efter 2a-3e året måste dessa 

klippas gång på gång, och det genererar ofta mer jobb fortsättningsvis. Frågan är om det är 

bättre att köpa lite större växter som växer lite långsammare för att slippa klippa så mycket 

eller om trädgårdsägaren är beredd att klippa 2-3 gånger per år. Om man skulle vilja ha en 

friväxande häck och väljer en snabbvuxen så kommer den att bli väldigt hög, väldigt fort.  
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Det som vissa önskar sig i en öppen trädgård är växter som snabbt växer upp och därmed ger 

skydd. Att plantera exempelvis en snabbväxande häck betyder inte att den växer 150 cm för 

att sedan sluta, det gör ingen växt. Det innebär krävande skötsel för att hålla häcken i schack 

och klippa den för att hålla den på en hanterlig nivå. Det kommer man aldrig undan. Om man 

skulle släppa på tyglarna med skötseln och låta häcken bli friväxande så, beroende på art, så 

skulle den kunna bli enorm. Man ska också ha i tanken att det är bara vissa arter av 

snabbväxande växter som kan bli enorma och inte alla.  
 

Det kan vara bra med rotskott om man vill ha en mer buskigare individ. Om man inte vill ha 

rotskotten är de mest till besvär, det känns som de invaderar trädgården. Det är något man bör 

tänka på en extra gång när man väljer sina växter till trädgården. Jag har själv erfarenhet från 

asp, populus tremula, som skjuter rotskott. Vi hade tidigare två stycken stora aspar på tomten. 

De sköt rotskott överallt på stora delar av tomten, både i gräsmattan och i vårt trädgårdsland. 

De togs ner på grund av att de blev väldigt stora, men fortsatte ändå att skjuta rotskott. Roten 

levde alltså fortfarande och gjorde allt för att kunna fortleva. Jag har lärt mig nu i efterhand att 

vi skulle ringbarkat asparna ca 1 år innan de togs ner för då utarmar man individen och de dör 

till slut. Det hade lett till att roten inte skulle skjuta några mer rotskott som blir till besvär. 

 

Säg att du måste ha en färdig häck på två – tre år och du är ute efter en snabbväxande växt. Då 

kan du inte välja på alla de arter som finns inom ett släkte. Eftersom det bara är vissa arter 

som är snabbväxande inom den släkten. I dagens samhälle finns det något som kallas för 

färdig häck. Du köper häcken på plantskolan när den är exempelvis 150 cm hög och planterar 

hemma så är det klart. Dock så är det en extrem prisskillnad på en planta av färdig häck och 

en krukodlad häckplanta. Därför kan det vara bättre att köpa mindre snabba plantor för att få 

ner kostnaden. 

 

Vissa kanske inte ens bryr sig om att det behöver gå fort med trädgården, utan att den får ta 

den tid den behöver. Det går lika bra, men då får man räkna med att det kan ta några år tills 

man har den ”färdiga trädgården”. Då slipper man kostnader för antingen större, långsammare 

exemplar eller om man väljer att köpa ett amträd för att skydda en annan mindre tålig växt. 
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5.2 Metoddiskussion 
!
Det var väldigt svårt att hitta vetenskapliga rapporter inom mitt ämne. Därför valde jag att 

studera litteratur, intervjua personer och söka fakta på internet. Jag tycker att de böcker som 

jag har använt mig av har gett mig mycket information. Jag tycker att det kan vara bra att ha 

flera olika källor och inte förlita sig på enbart litteratur. Därför har jag även valt att ha muntlig 

kommunikation med människor inom branschen för att kunna ta del av den erfarenhet som 

personerna besitter. Det har gett mig bra information för att kunna skriva det här arbetet. Jag 

bedömer både litteraturen som har använts och intervjuerna som genomförts som trovärdiga. 

Internetsidor som används i arbeten kan ibland ses som opålitliga. De sidor som jag har 

använt mig av har dock funnits länge och personerna bakom dessa är seriösa och har stor 

erfarenhet. Därför anser jag även dessa som trovärdiga. 

6. Förslag på fortsatta studier 
!!!!

Efter att ha skrivit detta arbete kommer jag att tänka på snabba perenner. Finns det några 

perenner som etablerar sig och växer snabbare än andra och isåfall vilka? Det kan vara en idé 

till ett fortsatt arbete. Ett annat förslag skulle kunna vara att fördjupa sig i vad som kan gynna 

etableringen av växter ännu mer. Och då studera exempelvis markväv, höjda odlingsbäddar, 

droppbevattning, höst/vårplantering och val av kvalité. Etablering av växter är något som alla 

trädgårdsmästare stöter på och jag tror att det kan vara bra att studera djupare kring en bra 

etablering av växter.  
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