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Sammanfattning 
Detta arbete syftar till att undersöka förutsättningarna för en trädgård vid östkusten, 
med fokus på Upplandskusten. Genom en litteraturgenomgång har lämpliga växter valts 
ut och kunskap kring planering av en kustnära trädgård har sammanställts. De funna 
växterna indelas efter olika växtmiljöer och beskrivs kortfattat. Lärdomarna som 
framkommit i detta arbete exemplifieras genom ett designförslag till en fiktiv trädgård 
vid kusten. 
 
Vid planering av en trädgård vid kusten är det framförallt klimatet och det i regel tunna 
jordtäcket som påverkar resultatet. I den kustnära trädgården är det inte bara närheten 
till havet som påverkar växterna utan även de olika växtplatserna som kan finnas såsom 
t.ex. strand, klippor, fuktäng och torräng. Kunskaper kring vilka växter som klara denna 
miljö är därför betydelsefulla. Studien visar att genom att utgå ifrån vilda växter går det 
att finna trädgårdsväxter som passar in i de olika växtplatserna och tål det utsatta läget 
vid kusten. En växt som i denna studie framkommit som värd att lyfta fram som en bra 
växt till den kustnära trädgården är Havtorn- Hippophae rhamnoides. Att just havtorn är 
värd att uppmärksammas beror på att den är relativt vanlig vid Upplandskusten samt att 
den klarar både salt, torka och hårda vindar.  
 
Att utgå från vilda växter hjälper också till att skapa samhörighet mellan trädgården och 
omgivningen, vilket är avgörande för hur trivsam trädgården uppfattas. För att skapa 
denna samhörighet kan det i den kustnära trädgården handla om att vara lyhörd för 
platsen och se vad som finns i omgivningen, att förstärka och lyfta fram det som är 
specifikt i skärgårdmiljön. I denna studie förespråkas användandet av trädgårdväxter 
som finns vilda i omgivningen till den kustnära trädgården samt att i designen av 
trädgården försöka skapa samhörighet med omgivningen. Det finns dock en 
medvetenhet om att detta kanske inte passar alla, eftersom en trädgårds utformning och 
användning påverkas av personerna som ska använda den och deras tycke och smak.  
 
I skyddat läge och med rätt mikroklimat går det troligen att odla det mesta, även i en 
kustnära trädgård, men ett bättre alternativ är att se till den aktuella platsens 
förutsättningar och de vilda växter som finns där. Genom detta möjliggörs istället 
skapandet av en trädgård med tåliga växter och en känsla av samhörighet med det 
omgivande kustlandskapet. 
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1. Bakgrund 
Att ha en fin och prunkande trädgård tror jag är mångas dröm och att kombinera detta 
med önskan att bo vid havet är inte alltid så lätt. Jag är själv uppvuxen och bosatt i en 
stad med närhet till havet så ämnet ligger mig lite extra varmt om hjärtat.  
 
Det finns inte mycket litteratur att tillgå vid val av trädgårdsväxter som klarar 
kustmiljön. Det går att finna viss information i litteraturen, men ofta nämns det bara lite 
kortfattat på olika ställen eller så behandlas bara vilda växter, det saknas mer 
omfattande och sammanställd information kring hur anläggning av en trädgård i 
kustnära klimat kan gå till. Jag har funnit litteratur av Torsten Wallin (2005), några 
böcker om vilda växter; Skärgårdens växtvärld (Johansson, 1987), Blommande skärgård 
(Johansson, 2007) och Våra vanligaste kustväxter  (Holmberg & Nelsäter, 2000) samt 
några mindre källsäkra sidor på nätet och studentuppsatser som berör ämnet. I 
böckerna Perenner (Hansson & Hansson, 2011) och Träd och buskar (Palmstierna & 
Johansson, 2006) nämns tips på växter endast kortfattat. Jag har med andra ord inte 
funnit särskilt mycket samlad information kring möjligheterna att anlägga en trädgård 
vid havet och de speciella förhållanden som råder där. Därför anser jag att det är 
relevant att vidare undersöka hur en trädgård vid havet kan se ut, både gällande växtval, 
men även hur planering av en kustnära trädgård kan se ut, för att växterna ska kunna 
överleva och passa in i helheten. 
 
Förhållanden vid kusten 
Klimatet vid kusten skiljer sig från inlandet och dessa skillnader ökar också successivt 
längre ut i skärgården. Växterna vid kusten påverkas av ett flertal faktorer. Vattnet tar 
lång tid att värma upp på våren, men tar sedan även lång tid att kyla ner på hösten vilket 
resulterar i att vårarna vid kusten är kalla och sena medan höstarna är milda och långa 
(Holmberg & Nelsäter, 2000).  
 
Nederbörden vid kusten är också låg, och den minskar ju längre ut i skärgården man 
kommer. I Uppland är årsnederbörden ca 500mm/år i innerskärgården vilket kan 
jämföras med cirka 400 mm/år i ytterskärgården (Johansson, 1987). Nederbörden är 
framförallt låg under juni-juli men det vägs upp till viss del av den höga luftfuktigheten 
vid kusten som minskar transpirationen (avgivande av vattenånga) hos växterna och 
avdunstningen från marken (Johansson, 1987; Johansson, 2007). Torka är ändå ett stort 
problem vid kusten och de starka, mer eller mindre salta, vindarna är en bidragande 
orsak till detta. I klyvöppningarna, som framförallt finns på undersidan av växternas 
blad, sker gasutbyte med omgivande luft. Vinden har en uttorkande effekt eftersom den 
för bort den fuktiga luften närmast klyvöppningarna vilket ökar transpirationen 
(Ericsson, 2009). Vinden är ständigt närvarande vid kusten, och med betydligt högre 
styrkor än i inlandet, eftersom de fria ytorna över havet ger vindarna fritt svängrum. 
Vanliga vindförhållanden är sjöbris och landbris. Sjöbrisen bildas genom att solen 
värmer upp luften vid markytan som då stiger, eftersom varm luft är lättare än kall. Vid 
havet ändras dock inte yttemperaturen nämnvärt under dagen så därför strömmar den 
kallare luften in mot land för att ersätta den varma, stigande luften. Med andra ord, det 
blåser från havet, eller sjön, och kallas då sjöbris. Omvänt bildas landbrisen, det blåser 
från land ut mot havet. Detta sker under natten då landområdet blir svalare än havsytan 
(SMHI, 2013). Ytterligare en faktor som påverkar kustens växter är kalkhalten i jorden. 
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Framförallt vid ostkusten kan jorden vara väldigt kalkhaltig vilket ger ett högre pH, 
vilket i sin tur gör det svårt för vissa växter, t.ex. surjordsväxter, att klara denna typ av 
klimat (Johansson, 1987). Det som vidare kännetecknar den kustnära miljön är närheten 
till olika strandzoner (litoraler). Dessa innehåller växttäcken som ser olika ut beroende 
på om, och hur, länge de blir täckta av vatten (NE, 2013a). Landhöjningen påverkar 
också miljön vid kusten. Vid exempelvis Lövstabukten i Uppland sker en landhöjning 
med ca 6 cm per 10år vilket har en tydlig inverkan på landskapet bland annat genom att 
stenar och kobbar torrläggs och att strandlinjen gradvis förskjuts utåt (von Strokirch & 
Wallström, 2008). 
 

1.1 Avgränsningar 
Detta arbete berör trädgårdar vid östkusten, med fokus på Upplands kust, samt växter 
för odlings zon 4. 
 
Landhöjningen och dess påverkan på landskapet har inte berörts i detta arbete. 
 
I denna studie har växterna varit i centrum, det är dock viktigt att ha i åtanke att en 
trädgård är uppbyggd och påverkas av mycket mer än enbart växtmaterialet. Jorden, 
belysning, andra material (sten, träkonstruktioner m.m.) och ljudintryck påverkar också 
trädgårdens uttryck och funktion. Detta kommer enbart behandlas ytligt eftersom 
växterna är i fokus i denna studie. 
 
Jag har i detta arbete inte särskilt beaktat byggnationer eller ingrepp som kan kräva 
bygglov eller dispens från strandskyddet, men det bör uppmärksammas att det kan vara 
aktuellt vid planering av en kustnära trädgård.  
 
Med en kustnära trädgård syftar jag på en trädgård som är belägen inom ca 100meter 
från vattnet. 

2. Syfte och frågeställningar 
Att undersöka vilka förutsättningar som kan inverka på resultatet vid skapandet av en 
trädgård vid östkusten, med fokus på Upplandskusten. 
 
Vad bör tas i beaktning vid planering och utformning av en trädgård med kustnära läge? 
 
Vilka växter tål det utsatta läget vid kusten?  

3. Metod 
För att finna underlag till detta arbete gällande kunskaper kring val av växtmaterial och 
planering av den kustnära trädgården har en genomgång av relevant litteratur 
genomförts. 
 
Generella tankar kring utformningen av en kustnära trädgård sammanställs och 
lämpliga växter listas. Dessa lärdomar exemplifieras sedan i ett designförslag för en 
fiktiv kustnära trädgård.  
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4. Resultat 

4.1 Att tänka på vid planering och utformning av en kustnära trädgård  
Vid planering av en kustnära trädgård är det framförallt klimatet som påverkar 
resultatet. Vinden, torkan, saltet och den kalkrika jorden gör det extra viktigt att det 
finns goda kunskaper om vilka växter som klarar dessa förutsättningar. Det varierade 
och ofta tunna jordtäcket påverkar också förutsättningarna för trädgårdsplanering i 
kustnära områden. 
 
Vid planering av en trädgård vid kusten finns det mycket att tänka på. Några generella 
råd som inte bara gäller för den kustnära trädgården är att tänka på vad trädgården ska 
användas till, när och hur ska den användas, vad finns i trädgården och vad kan 
behållas? Det är också viktigt att fundera på vilka funktioner trädgården ska ha; 
sittplatser på lämpliga ställen, insynskydd, ljussättning osv. (Rosenholm & Rosenholm, 
2006).  
 
Att skapa samhörighet mellan huset, trädgårdens olika delar och omgivningen är en 
mycket viktig del vid planering av en trädgård, detta är nämligen avgörande för hur 
trivsam trädgården uppfattas. Det ger ett mer harmoniskt intryck, om samhörighet 
mellan de olika delarna finns. För att skapa en naturlig koppling till omgivningen kan 
former, färger och material i trädgården som går att finna i naturen runt om väljas. Att 
skapa utsikter fungerar också väl för att sammanbinda omgivningen med trädgården 
(Rosenholm & Rosenholm, 2006). I en trädgård med närhet till havet kan det handla om 
att skapa samhörighet mellan trädgården och kusten. För att genomföra detta kan det 
vara en bra idé att låta klipphällar och utvalda vilda växter vara kvar i trädgården. 
Befintliga klippskrevor kan utnyttjas för plantering genom att de fylls med jord. I en 
kustnära trädgård kan bryggor, båthus och sjöbodar användas som en del av trädgården 
vilket också förstärker känslan av att trädgården hör samman med omgivningen. Detta 
kan genomföras genom att t.ex. låta en brygga övergå till ett trädäck på land med 
planteringar runt, för att skapa ett rum som befinner sig både i trädgården och vid 
vattnet. Ytterligare ett bra tips vid utformning av en trädgård är att låta den vara mer 
ordnad och anlagd närmast huset för att sedan övergå i en mer naturlik form längre bort 
(Palmstierna & Johansson, 2006). I den kustnära trädgården kan detta uppnås genom att 
t.ex. trädgårdsland med mer formella former placeras nära huset och längre bort i 
trädgården kan t.ex. klipphällar sparas samt att trädgårdsväxterna kan angränsa till de 
vilda växterna, t.ex. vid strandkanten eller en äng. 
 
Vid växtval av en kustnära trädgård är det bra att välja en stomme av härdiga och 
odlingssäkra växter, för att sedan kunna komplettera med lite osäkrare växtmaterial om 
så önskas (Palmstierna & Johansson, 2006). Genom att välja växter på detta sätt 
påverkas inte trädgårdens uttryck i stort om någon växt skulle ha svårt att klara 
klimatet.  
 
Att ha årstiderna i åtanke är också viktigt för att personerna som utnyttjar trädgården 
ska få ut så mycket som möjligt av den. Detta kan genomföras genom att välja växter 
med olika karaktärer som passar för olika årstider. T.ex. vårblommande lökar, växter 
vars blomningstid avlöser varandra, växter som får vackra höstfärger samt vintergröna 
växter eller växter med andra bra vinter karaktärer såsom vackra stammar (Rosenholm 
& Rosenholm, 2006). 
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Vinden 
I en trädgård vid kusten är den starka vinden ett återkommande inslag. Det är inte bara 
trädgårdsväxterna som gynnas av vindskydd, utan även människorna som ska vistas i 
trädgården. En bra lösning på detta är häckar, buskage eller plank med springor, 
eftersom dessa dämpar vindens framfart utan att stoppa den helt. Byggs ett helt tätt 
plank stannar vinden intill planket, vilket i och för sig gör att det är vindstilla precis vid 
planket, men så fort den passerat över kan vinden åter dra fram med full kraft och när 
den sedan når marken kan även vindvirvlar uppstå (Rosenholm & Rosenholm, 2006). 
Det är bra att inte ha för bråttom innan vindskydd sätts upp, genom att lära känna 
trädgården först upptäcks det var ifrån det blåser mest och var behovet av vindskydd är 
störst. Det kan vara bra att ha i åtanken att ett vindskydd, beroende på dess utformning 
och placering, kan kräva bygglov eller dispens från strandskyddet. 
 
Vattnet 
Att utnyttja närheten till vattnet är en stor del vid planering av en kustnära trädgård. 
Vatten har en mycket positiv terapeutisk effekt, framförallt rörligt vatten. Forskning 
kring restorativa platser visar att upprörda eller stressade människor blir lugnade av att 
se och höra vatten (Cooper Marcus, 1999). Med detta i åtanke bör vattnet ha en central 
plats i en trädgård vid havet. Detta kan åstadkommas genom att skapa utblickar mot 
havet eller olika platser vid vattnet som kan utnyttjas på olika sätt. Om trädgården inte 
ligger direkt vid strandkanten kan dammar och dylikt anläggas för att föra in vattnet i 
trädgården och knyta an till omgivningen. 
 
Plantering 
Vid Upplandskusten består jordmånen till stor del av kala berg med tunt eller 
osammanhängande jordtäcke. Jordarterna kan sedan vara ganska blandande allt ifrån 
sand och grus, moränlera, morän och isälvssedement (SGU, U.å.). Vid plantering är det 
därför viktigt att se vilka förhållande som råder i aktuell trädgård, och sedan välja växter 
som trivs i den aktuella jordtypen. Torsten Wallin (2005) ger många bra tips vid 
klipp/stenpartiplantering, vilket kan vara en stor del av en trädgård vid kusten. Ett bra 
tips är att vattna ytan på ett stenparti för att se om vattnet blir stående någonstans, här 
planteras inga perenner eftersom de då lätt ruttnar bort. Att lägga ut flata stenar över 
fria jordytor fungerar inte bara som trampstenar utan på mycket torra platser gör detta 
också att rötterna får skydd mot varma och soliga perioder. Det kan även bildas en liten 
del kondensvatten på stenens undersida som rötterna då får tillgång till. Stenar och 
klipphällar ska inte underskattas eftersom de skapar en bra miljö för växterna genom att 
de värms upp av solens strålar under dagen och denna värme avges sakta vilket mildrar 
nattens kyla (Wallin, 2005). 
 

”Kämpa inte mot naturen. Dra nytta av den istället.” 
  (Rosenholm & Rosenholm, 2006, s. 140) 
 
Det kan vara en bra idé att studera hur de vilda träden längs kusten ser ut, de är oftast 
mest utväxta åt läsidan (Johansson, 1987). Vid plantering av träd till trädgården är det 
därför bra att tänka på att placera trädet så att den har minst grenar mot läsidan, allt 
eftersom trädet utveckals kommer grenarna åt detta håll gynnas. Det ger då ett mer 
jämnt uteseende på trädet över tid. Att plantera perenner och träd och buskar 
tillsammans ger både vindskydd för perennerna samt att mängden bar jord minskas, 
vilket i sig gör det svårare för ogräs att få fäste (Palmstierna & Johansson, 2006).   
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4.2 Växtval 
Vid val av växter till den kustnära trädgården är det viktigt att titta på hur platsen ser ut; 
är det klippor, strand, äng eller gräsmatta? I en trädgård, vare sig den finns vid havet 
eller inåt landet, kan det finnas olika platser med olika karaktär. Vid växtvalet gäller det 
att titta på detta; rätt växt till rätt plats (Rosenholm & Rosenholm, 2006). I skyddat läge 
och med rätt mikroklimat går det förvisso att odla det mesta, men genom att studera 
vilka vilda växter som finns i omgivningen går det att skapa en trädgård som passar bra 
in i kustklimatet och samtidigt är lättskött. 

4.2.1 Vanliga kustväxter 
De träd och buskar som växer längs våra kuster följer till största del de större 
växtregionerna, d.v.s. i söder är det mer inslag av lövskog eftersom de tillhör den södra 
lövskogsregionen. Vid norrlandskusten växer det mer barrträd eftersom den tillhör 
barrskogsregionen. Framförallt trädens form och höjd påverkas av klimatet vid kusten, 
ett typiskt exempel på detta är de knotiga vindpinade, låga tallarna som ofta går att finna 
vid havsstränder. Andra faktorer som påverkar vilka växter vi kan hitta vid kusten är att 
det förr ofta fanns skärgårdsjordbruk som påverkat vegetationen där. Idag finns bara 
rester kvar av den växtmiljön. I de strandnära zonerna som tidvis översköljs av vatten 
förekommer alger och lavar vilka också är karaktärsbildande för skärgården (Holmberg 
& Nelsäter, 2000; Johansson, 1987). 
 
Vid Upplandskusten går det att finna olika typer av växtmiljöer med olika 
karaktärsväxter. Med hjälp av en sammanställning av naturvärden på Gräsö 
(Halvarsson, Kurberg & Söderström, 2004)samt en text kring det botaniska mångfaldet i 
Lövstabukten (von Strokirch & Wallström, 2008) har några exempel på växtmiljöer 
hittats, se tabell 1 på nästa sida. 
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Tabell 1. Några vanliga växtmiljöer vid Upplandskusten 

Växtmiljö Några exempel på förekommande växter 
Klippor/klippstrand Aspicilia cinerea Gråstenslav 

Rhizocarpon geographicum Kartlav 
Sagina procumbens Krypnarv   
Sedum telephium Kärleksört 
Silene uniflora Strandglim 
Spergularia marina Saltnarv 

Strandäng Agrostis stolonifera Krypven 
Bolboschoenus maritimus Havssäv 
Carex disticha Plattstarr 
Carex flacca Slankstarr 
Carex nigra Hundstarr 
Festuca rubra Rödsvingel 
Iris pseudacorus Svärdslilja 
Plantago maritima Gulkämpar 
Primula farinosa Majviva 
Salix repens Krypvide 
Schoenoplectus tabernaemontani Blåsäv 
Triglochin maritimum Havssälting 

Primärskogar Alnus glutinosa Klibbal 
Filipendula ulmaria Älggräs 
Geum rivale Humleblomster 
Hippophae rhamnoides Havtorn 
Juniperus communis En 
Lonicera xylosteum Skogstry 
Ribes alpinum Måbär 
Rubus caesius Blåhallon 
Silene dioica Rödblära 

Igenvuxna hällkar Festuca arundinacea Rörsvingel   
Isatis tinctoria Vejde 
Ligusticum scothicum Strandloka 
Lythrum salicaria Fackelblomster 
Veronica longifolia Strandveronika 

 
 
 
 
Med hjälp av Holmberg & Nelsäter (2000) och Johanssons (1987), samt ovanstående 
tabell, har jag sökt de vanligaste vilda, eller förvildade, växter som finns vid ostkusten 
(med fokus på Upplandskusten). Vid växtvalet har fokus legat på att växten, eller dess 
släkte, även ska kunna finnas i kulturform, d.v.s. som trädgårdsväxt. En uppdelning av de 
funna växterna gjordes sedan i tre kategorier, se nästa sida. Dessa växter har sedan varit 
utgångspunkt vid val av trädgårdsväxter. 
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Vanliga vilda träd och buskar 

 Alnus glutinosa -Klibbal 

 Betula - Björkar 

 Calluna vulgaris- Ljung 

 Hippophae rhamnoides-Havtorn 

 Juniperus communis- En 

 Lonicera xylosteum- Skogstry 

 Pinus sylvestris- Tall 

 Prunus spinosa- Slån 

 Ribes alpinum- Måbär 

 Rosa canina- Stenros 

 Rosa dumalis– Nyponros 

 Rosa rugosa-Vresros 

 Rubus fruticosus- Björnbär 

 Rubus idaeus- Hallon 

 Sorbus aucuparia- Rönn 

 Sorbus intermedia- Oxel 

Vanliga vilda gräs, halvgräs och starr  

 Calamagrostis epigeios- Bergrör 

 Carex - Starrar 

 Deschampsia flexuosa- Kruståtel 

 Festuca arundianacea- Rörsvingel 

 Festuca ovina– Fårsvingel 

 Festuca rubra- Rödsvingel 

 Leymus arenarius- Strandråg 

 Schoenoplectus  tabernaemontani- 

(synonym Scirpus t.) Blåsäv 

 

 

Vanliga vilda perenner 

 Allium schoenoprasum- Gräslök 

 Dianthus deltoides- Backnejlika 

 Dryopteris filix-mas- Träjon 

 Filipendula ulmaria- Älggräs 

 Geranium sanguineum- Blodnäva 

 Hypericum peroratum- Äkta 

johannesört 

 Iris pseudacorus- Gul svärdslilja 

 Lythrum salicaria- 

Fackelblomster 

 Origanum vulgare- Kungsmynta 

 Potentilla anserina- Gåsört 

 Primula farinosa- Majviva 

 Sedum acre – Gul fetknopp  

 Sedum album– Vit fetknopp 

 Sedum telepiuhum- Kärleksört 

 Silene dioica- Rödblära 

 Tanacetum vulgare- Renfana 

 Thymus serpyllum- Backtimjan 

 Veronica longifolia- 

Strandveronika 

 Viola tricolor- Styvmorsviol 
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4.2.2 Att välja växter 
Utifrån Wallins (2005) beskrivning av sin trädgård på en ö och Johanssons (1987) texter 
kring vilda växter har en uppdelning av den kustnära trädgården gjorts i vad jag anser är 
några vanliga, övergripande karaktärer, för att sedan beskriva vilka växter som passar i 
respektive miljö. Utgångspunkten har framförallt varit de vanliga vilda växterna som 
tidigare listats, men även andra växter som i litteraturen beskrivs som passande för de 
olika platserna.  

4.2.3 Stenpartiet eller klippskrevor 
Detta är en solig, torr plats med lite jord. Det dominerande är stenar, grus och ett tunt 
lager jord eller klippor med skrevor att plantera i. Växterna här måste vara torktåliga. 
Vid val av växterna till denna miljö har framförallt Wallins (2005) beskrivning av 
stenpartiet i hans trädgård på en ö i östersjön använts.  

Träd och buskar 
Hippophae rhamnoides- Havtorn  
Denna buske är mycket anspråkslös, tålig och klarar av både torka, salt och starka 
vindar. Den kan bli ca 3-5 meter hög. Önskas ett buskage som ger lä fungerar havtorn 
väldigt bra. Havtorn får också väldigt vackra och nyttiga bär, för att få dessa är det dock 
viktigt att plantera både han- och honplantor tillsammans (Palmstierna & Johansson, 
2006).  
 
Pinus nigra 'Nana'-  Svarttall  
Svarttallen trivs i kustklimat och är salttålig. Den är också torktålig, anspråkslös och står 
gärna i full sol. Namnsorten 'Nana' är en låg sort som kan bli 2-3 meter hög och får 
kraftiga, mörkgröna barr. Önskas en året runt grön växt är svarttallen utmärkt. 
(Palmstierna & Johansson, 2006). 
 
Potentilla fruticosa –  (Ölands)tok  
Ölandstoken är en mycket anspråkslös buske som blir runt ½- 2 meter hög. Den tål både 
blåst och torka. Ölandstoken finns i ett flertal namnsorter med blomfärger i allt från vitt-
gult till rött. För att få en rik färgvariation fungerar ölandstoken ypperligt i grupp med 
flera olika sorter. (Palmstierna & Johansson, 2006). 
 
Rosa canina- Stenros 
Denna ros är mycket härdig, anspråkslös och lättodlad. Den tål även att stå i skugga, 
även om den blommar mer i soligt läge. Den är också förhållandevis frisk och angrips 
sällan av svampsjukdomar.  Stenrosen kan med fördel användas som klätterros, de kan 
bli uppåt 2-4 meter höga. Stenrosen blommar i juni-juli med enkla blommor i färger från 
vitt till rosa eller ljusröd. Nyponen är mycket rika på c-vitamin och passar bra till att 
göra exempelvis nyponsoppa (Gustavsson, 2008) . 
 
Rosa pimpinellifolia- Pimpinellros  
Pimpinellrosen är anspråkslös och torktålig och sprider sig gärna med rotskott så det är 
bra att plantera med t.ex. en berghäll som avskiljare för att den inte ska sprida sig för 
mycket. Den blommar i maj-juni med enkla vita blommor med gul mitt. Pimpinellrosor 
får även små svarta och mycket dekorativa nypon (Wallin, 2005). 
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Salix repens- Krypvide  
Denna vide är anspråkslös men trivs i sol. Krypviden är också en utmärkt bra 
marktäckare som får gula hanblommor på våren och vackra färger på bladen till hösten 
(Palmstierna & Johansson, 2006). 

Perenner 
Anemone sylvestris- Tovsippa  
Tovsippan är mycket lättodlad, anspråkslös och trivs på kalkrika och torra jordar. Den 
fungerar perfekt i stenparti. Den blommar i maj-juni med vita blommor (Hansson & 
Hansson, 2011).  
 
Armeria maritima–  Trädgårdstrift  
Trift gillar att stå i full sol. Den blommar i maj-juni med vita, rosa eller mörkrosa 
blommor, beroende på sort. Den växer vilt i Sverige framförallt på havsstränder och 
torrängar på västkusten. Den fungerar utmärkt att plantera i stenpartier eller sandig 
jord (Hansson & Hansson, 2011). 
 
Calluna vulgaris- Ljung 
Ljung är en mycket vanlig kustväxt, som till skillnad från många andra växter vid 
ostkusten trivs i sur jord och återfinns därför framförallt i skärgårdens rishedar (även 
kallade ljunghedar). I trädgården kan den också användas som kantväxt i stenpartier. 
Den är grön året om och börjar blomma i juli med blommor i varierande färger beroende 
på sort (Palmstierna & Johansson, 2006). 
 
Cerastium tomentosum-Silverarv 
Silverarv trivs i full sol och klarar av mycket näringsfattig och torr jord. Den har ett 
krypande, mattbildande växtsätt. De många små filthåren ger växten sitt silvriga 
utseende. Den blommar i maj-juli med vita stjärnlika blommor. Silverarv är mycket 
snabbväxande och kan lätt ta över en rabatt, därför är ett stenparti eller klippskreva 
ypperlig eftersom den begränsar silverarvens framfart (Hansson & Hansson, 2011; 
Wallin, 2005).  
 
Dianthus gratianopolitanus- Bergnejlika  
Bergnejlika trivs i full sol på torra jordar.  Den älskar värmen och trivs därför utmärkt i 
klippskrevor. Den blommar i maj-juli med mörkrosa väldoftande blommor (Hansson & 
Hansson, 2011; Wallin, 2005). 
 
Iris pumila- Dvärgiris 
Dvärgirisen trivs i full sol och passar utmärkt både i stenpartiet och i kruka. Den 
blommar i maj-juni med doftande blommor i gult, blått och purpur (Hansson & Hansson, 
2011). 
 
Sedum acre-Gul fetknopp 
Fetknoppar tål torka mycket bra och är lättodlade. Den gula fetknopen är perfekta att 
kila in i klippskrevor. Den trivs i full sol och blommar i juni-juli med små, stjärnlika 
gulgröna blommor (Hansson & Hansson, 2011). 
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Sedum album -Vit fetknopp 
Den vita fetknoppen trivs också i full sol och väldränerad jord. Liksom gul fetknopp är 
den lättodlad och perfekt för stenparti eller klippskrevor och bildar med tiden en matta. 
Vit fetknopp blommar i juni-augusti med vita eller svagt rödlätta blommor (Hansson & 
Hansson, 2011). 
 
Sedum telephium- Kärleksört 
Kärleksörten är mycket lättodlad och tål torka. Den är också en mycket bra växt för 
stenparti eller klippskrevor. Den blommar i augusti-oktober i täta blomställningar med 
små, stjärnlika rosa blommor (Hansson & Hansson, 2011).  
 
Thymus serpyllum- Backtimjan 
Denna timjan är en mycket bra, låg marktäckare som trivs i full sol och i torr jord. Den 
blommar i juni-augusti med rödvioletta blommor och doftar aromatiskt (Hansson & 
Hansson, 2011). 
 
Viola jooi- Rumänsk viol  
Den rumänska violen trivs i sol till halvskugga och passar bra i ett stenparti. Den 
blommar i april-maj med doftande ljust lila eller lilarosa blommor (Hansson & Hansson, 
2011). 

Lökväxter 
Allium schoenoprasum- Gräslök 
Gräslöken är en härdig, lättskött och vacker kryddväxt som även kan användas enbart 
för sitt prydnadsvärde om den tillåts gå i blom. Den trivs i sol eller lätt skugga och 
blommar i maj-juni i rosalila nyanser (Månsson, 2000). 
 
Crocus sierberi- Grekisk krokus  
Den grekiska krokusen trivs bäst i soligt och varmt läge i väldränerad jord. Den blommar 
i mars-april med ljust lila blå blommor med orange mittpunkt (Månsson, 2000). 
 
Tulipa tarda- Flocktulpan  
Flocktulpanen är en anspråkslös och lättodlad liten tulpan som trivs i väldränerad jord 
och soligt läge. Den blommar rikligt i april-maj med gula blommor med vit spets och 
självsår sig mycket lätt (Månsson, 2000). 

Gräs 
Leymus arenarius - Strandråg  
Detta gräs är mycket robust och sprider sig lätt. Strandrågen trivs på sandig och lätt jord 
och kan stå i både soligt och halvskuggigt läge. Den har blad i blåaktig ton och passar 
mycket bra att använda till svåra växtplatser. Strandrågen kan bli upp till runt 50-150 
cm hög. Den används ofta för att binda sanden på strandnära tomter. (Cooke, 2006; 
Hansson & Hansson, 2009). 
 
Festuca glauca 'Elijah Blue'- Blåsvingel  
Detta gräs är mycket torktålig och livskraftigt. Den bildar täta runda tuvor som inte 
sprider sig så aggressivt. Bladen är blågröna, just namnsorten' Elijah Blue' får ännu 
mörkare blå färg än den rena arten. Blåsvingel får en höjd på ca 15cm (Cooke, 2006). 
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4.2.4 Torrängen och/eller örtbacken 
Dessa platser är väldränerade, torra och med varma och ibland något sandiga jordar. 
Många torrängar eller örtbackar har uppkommit genom att de förr användes som 
betesmark för boskap (Johansson, 1987). Många av växterna som passar i stenpartiet 
skulle också kunna trivas här, och vice versa t.ex. svarttall, backtimjan, vit fetknopp, 
gräslök, trift och flocktulpan. Många av växterna som trivs på denna plats passar till 
förvildning, därför kan torrängen vara passande om ett mer naturlikt utseende 
eftersträvas. 

Träd och buskar 
Eleagnus commutata- Silverbuske  
Denna buske är mycket tålig och klara av både salt, blåst och torka. Den är vackert 
silvergrå till färgen, med något rödaktiga stjälkar och den kan bli ca 2-3 meter. Det är 
dock viktigt att tänka på att den skjuter rotskott och kan därför snabbt bli ett stort 
buskage, ska silverbusken samplanteras med t.ex. perenner är det därför viktigt att ta 
bort rotskotten så att inte busken tar över hela planteringen (Palmstierna & Johansson, 
2006).  
 
Juniperus communis- En 
Enen är en tålig barrväxt som helst står i full sol. Den har många olika 
användningsområden beroende på sort. Enar finns både som krypande marktäckare; 
t.ex. sorterna 'Hornibrokii' eller 'Thyrihans', och som upprättväxande buske; t.ex. 'Sonja' 
och 'Vemboö' (Palmstierna & Johansson, 2006). 
 
Lonicera xylosteum- Skogstry  
Denna try är en anspråkslös buske som trivs i både sol och skugga. Den är perfekt för 
besvärliga lägen och fungerar även bra som vindskydd. Den är också salttålig. Beroende 
på sort kan den bli mellan 3- 4 meter hög. (Palmstierna & Johansson, 2006). 
 
Rosa dumalis-Nyponros  
Nyponrosen är en mycket härdig och frisk ros som är ytterst anspråkslös. Den är 
lättodlad och tål att stå i både sol och skugga. Den blommar i juni-juli med rosa blommor 
med svag söt doft. Nyponen mognar i september och är klarröda (Gustavsson, 2008). 
 
Rosa rugosa-Vresrosen 
Även denna ros är en mycket tålig och anspråkslös ros och klarar i princip alla jordar. 
Den kan stå i full sol och tål både hård blåst och torka. Vresrosen blommar rikligt vid 
minst två tillfällen per sommar med väldoftande blommor. Nyponen är orangea, runda 
och mycket c-vitaminrika. Vresrosen är också mycket frisk och drabbas sällan av 
sjukdomar. Vresrosen, liksom silverbusken, skjuter många rotskott och bildar snabbt 
täta buskage. Den finns också i ett stort antal sorter och hybrider, varav vissa sorter är 
något mindre aggressiva, annars är det framförallt deras olika blomfärger i rosa, 
mörkrosa och vitt, samt dubbla eller enkla blommor som skiljer dem åt (Högardh-Ihr, 
2010). 
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Perenner 
Convallaria majalis- Liljekonvalj  
Liljekonvaljen är lättodlad och trivs på mullrik och sandig jord, den går till och med att 
finna i det vilda i nästan ren sand vid kusterna. Dock vill den gärna stå i lite halvskugga, 
därför är den perfekt att plantera under ett buskage där den kan bilda ett vildflor 
eftersom den sprider sig kraftigt. Den blommar i maj-juni med väldoftande vita små 
klockliknade blommor (Hansson & Hansson, 2011). 
 
Dianthus deltoides- Backnejlika 
Backnejlikan är lågväxande och trivs på torr, sandig jord i full sol. Den passar bra till 
förvildning eftersom den sprider sig lätt. Den blommar med rosaröda blommor i juni-
augusti (Hansson & Hansson, 2011). 
 
Dryopteris filix-mas- Träjon  
Träjonen är en väldigt robust och mycket härdig art som passar i trädgårdens ”omöjliga” 
hörn. Den trivs på torra växtplatser men kan stå i både full sol och skugga och passar 
därför bra under träd eller buskage. Träjonens dekorativa värde ligger i de stora frodiga 
bladskivorna (Hansson & Hansson, 2011).  
 
Geranium sanguineum- Blodnäva 
Denna näva är tålig och trivs i solen på torr mark, men den fungerar också bra nära 
buskage. Den blommar i juli med rosaröda blommor. Blodnävan har också rödaktiga 
stjälkar och får vackra. röda höstfärger, vilket den troligtvis fått sitt namn ifrån (Hansson 
& Hansson, 2011). 
 
Hypericum perforatum- Äkta johannesört 
Den äkta johannesörten trivs i soligt läge. Den blommar i juni- augusti med klargula 
blommor i yviga knippen och den får även fina röda bärkapslar. Äkta johannesört passar 
bra i den mer naturlika trädgården. Örten användes ofta inom naturmedicin och även 
som brännvinskrydda (Hansson & Hansson, 2011). 
 
Origanum vulgare- Kungsmynta 
Kungsmyntan är kalkgynnande och är för det mesta lättodlad och problemfri. Den trivs i 
full sol på torr, gärna lite sandig eller stenig jord. Den blommar i juli- september med 
små rosa blommor. Denna aromatiska kryddväxt är också populär hos fjärilar (Hansson 
& Hansson, 2011; Johansson, 2007). 
 
Tanacetum corymbosum- Renfanekrage  
Renfanekragen står gärna i full sol och trivs på kalkhaltig jord. Den blommar i juni-
augusti med vita blommor i stora flockar. Renfanekragen passar mycket bra som vildflor 
om det önskas en mer naturlik trädgård (Hansson & Hansson, 2011). 
 
Tanacetum vulgare 'Crispum'- Munkrenfana (krusbladig renfana)  
Munkrenfanan är en gammal odlad sort som är mycket lik den vilda vanliga renfanan 
men har finflikiga och krusade blad. Den är mycket lättodlad, men står gärna i något 
sandig jord och soligt läge. Den blommar i juli- augusti med gula blommor (Hansson & 
Hansson, 2011). 
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Lökväxter 
Allium karataviense- Bollök 
Denna lök trivs i torr, varm jord i sol eller lätt skugga. Den blommar under försomaren i 
maj-juni med ljust purpurvioletta blommor.  Om det i trädgården finns problem med 
rådjur, harar och kaniner kan det vara bra att veta att de inte gillar lökväxter, så de får 
stå orörda i trädgården (Månsson, 2000). 

Gräs 
Calamagrostis X acutiflora 'Overdam'-Brokbladigt tuvrör 
Tuvrör är mycket tåliga gräs och trivs bra i ett öppet och soligt läge. Denna namnsort är 
mycket odlingsvärd. Bladen är grönvitrandiga och blomvipporna är duniga och har 
rosaaktig färg och blommar i juni. Det brokbladiga tuvröret blir runt 90cm högt (Cooke, 
2006; Hansson & Hansson, 2009). 
 

4.2.5 Fuktängen eller strandängen 
Detta är den blötaste platsen i trädgården, och ligger troligen i ett lite mer halvskuggigt 
läge än de föregående. Fuktängen är ofta ett lågområde, det kan t.ex. vara ett stort 
igenvuxet hällkar. Ett hällkar är en fördjupning i berghäll som ofta är vattenfylld (Wallin, 
2005). Strandängen ligger i nära anslutning till vattnet, som det hörs på namnet; en äng 
vid stranden. Växterna i denna del av trädgården behöver vara tåliga och klara av att stå 
fuktigt.  

Träd och buskar 
Alnus sinuata E- Sitka- al 
De flesta alar trivs i besvärliga och framförallt fuktiga lägen. Sitka-alen är tålig, bra i 
kustklimat och fungerar mycket bra som vindskydd för andra växter. Den är något 
buskformad och får dekorativa gula hängen på våren. Den kan bli någonstans mellan 8-
10 meter (Palmstierna & Johansson, 2006).  
 
Betula pendula- Vårtbjörk 
Vårtbjörken är ett tåligt träd som klarar ett vindpinat läge och lämpar sig väl för fuktig 
mark. Det finns ett antal lägre namnsorter som passar bra i villaträdgården, t.ex. 
'Youngii' (tårbjörk)som blir 5-7 meter med hängande grenar (Palmstierna & Johansson, 
2006).  
 
Sorbus aucuparia E- Rönn 
Rönnen är ett mycket tåligt träd eller en flerstammig stor buske som trivs i sol till 
halvskugga. Rönnen har många dekorativa inslag som de vita blommorna på våren, de 
röda bären och den vackra bladfärgen på hösten (Palmstierna & Johansson, 2006). 

Perenner 
Filipendula rubra- Amerikanskt älggräs 
Det amerikanska älggräset är en fuktälskande växt som kan stå i ett vattendjup på upp 
till 5cm. Den blommar i juli- augusti med doftande rosa blommor, till skillnad från de 
älggräs som växer vilt i Sverige som blommar i vitt (se nedan) (Hansson & Hansson, 
2011). 
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Filipendula ulmaria- Älggräs 
Älggräset är mycket härdig och trivs både i sol och i skugga. Den kan stå i ett vattendjup 
på upp till 5 cm. Växten blir hög, någonstans mellan 1-2 m och blommar i juni-september 
med väldoftande gräddvita blommor (Hansson & Hansson, 2011).  
 
Geum rivale- Humleblomster 
Humleblomster är en vanlig vildväxande växt i fuktängar, diken och dylikt. Den kan stå i 
ett vattendjup på upp till 10cm. Humleblomster blommar i maj-juli med söta, små 
klocklika blommor. Den får även dekorativa håriga frukter (Hansson & Hansson, 2011). 
 
Iris pseudocorus- Svärdslilja  
Svärdsliljan står gärna soligt och blött och passar också bra som dammväxt, den kan stå i 
ett vattendjup på 5-30cm. Den blommar i juni-juli med stora klargula blommor. Namnet 
har den fått från sina långa, grågröna svärdslika blad (Hansson & Hansson, 2011). 
 
Lythrum salicaria- Fackelblomster 
Fackelblomster trivs i full sol och kan stå i ett vattendjup på upp till 30 cm. Den blommar 
i juli-augusti med små rödvioletta blommor. Fackelblomstern är också populär hos bin 
och fjärilar (Hansson & Hansson, 2011). 
 
Primula farinosa- Majviva  
Majvivan trivs på fuktiga, kalkrika ängar. Den blommar i maj-juni med rosalilablommor 
med gul eller vit ring i mitten. För bästa effekt bör den planteras i stora sjok med många 
plantor (Hansson & Hansson, 2011). 
 
Silene dioica- Rödblära  
Rödbläran trivs mycket bra i full sol eller halvskugga. Den vill ha fuktig jord, men inte 
nödvändigtvis stående vatten så den passar bäst i utkanten av fuktängen eller 
strandängen. Den blommar i maj- juli(augusti) med rosaröda blommor (Hansson & 
Hansson, 2011). 
 
Veronica longifolia- Strandveronika  
Denna veronika trivs i sol och på fuktig mark, i det vilda är den vanlig på stränder och 
ängar vid kusten. Den blommar med blå axlika blommor i juli-september (Hansson & 
Hansson, 2011). 
 

Gräs, halvgräs och starr 
Carex elata 'Aurea'- Gulbladig bunkenstarr  
Detta starrgräs trivs i fuktig jord, är mycket härdig och lättodlad. Den kan planteras på 
ett vattendjup på 0-10cm. Det får vackra praktfulla gulablad och är städsegrön, d.v.s. 
behåller bladen under vintern. Det kan nå en höjd på ca 50cm (Cooke, 2006; Hansson & 
Hansson, 2009).  
 
Deschampsia cespitosa -Tuvtåtel 
Tuvtåteln är mycket lättodlad, och som det höras på namnet, tuvbildande. Tuvtåteln 
trivs i fuktig jord och tål att stå i skugga. Den kan nå en höjd på 120cm men blir oftast 
lägre, runt 60cm. Tuvtåteln har tunna vintergröna blad och vackra, skira, ljusgula vippor 
som ger ett luftigt intryck. Det finns ett flertal namnsorter som framförallt skiljer sig 
något genom storlek och färg på axen. (Cooke, 2006; Hansson & Hansson, 2009).  
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Schoenoplectus tabernaemontani- Blåsäv 
Blåsäven är ett halvgräs trivs i fuktig mark. Blåsäven bildar tuvor och namnsorten 
Zebrenius (även kallas zebrasäv) har ränder tvärs över bladen. Det kan få en höjd på 
ungefär 150cm (Cooke, 2006).  
 

4.2.6 Köksträdgården  
Även i den kustnära trädgården finns möjlighet att odla köksväxter. Denna plats har 
ingen tydlig karaktär som de tidigare, men vid val av plats för anläggning av en 
köksträdgård finns det några saker att tänka på. Det är framförallt viktigt att välja en 
plats som är solig, väldränerad och fri från större träd, eftersom deras rötter tar upp 
mycket vatten och näring på bekostnad av köksväxterna. Att anlägga köksträdgården 
nära huset är också önskvärt, ju närmare huset desto lättare är det att använda sig av 
växterna (Israelsson, 2011). Många växter som tidigare nämnts skulle även kunna passa 
under denna rubrik såsom gräslök, backtimjan, kungsmynta och havtorn men kommer 
inte beskrivas ytterligare en gång. Vid valet av växter till köksträdgården, förutom de 
som går att finna vildväxande, har framförallt Israelssons (2011) och Wallins (2005) tips 
om lättodlade och relativt tåliga köksväxter använts.  

Bärbuskar 
Prunus spinosa- Slån  
Slån är en mycket tålig växt som trivs i soligt läge och klara torka bra. Den blommar 
under tidig vår på bar kvist med vita blommor. De svartblå bären är lämpliga både till 
likör och till saft. Om t.ex. trädgårdsland behöver en avgränsning mot ett naturområde 
fungerar slån bra som häck (Palmstierna & Johansson, 2006). 
 
Ribes nigrum- Svarta vinbär & Ribes rubrum- Röda vinbär  
Vinbär växer vilt längs ostkusten, men är relativt sällsynt. Som trädgårdsväxt är 
vinbären en mycket härdig bärbuske som trivs på det på de flesta jordar. Röda vinbär 
trivs i full sol, likaså svarta vinbär men ger även bra skörd i halvskuggiga lägen.  
'Polar' är en namnsort av svarta vinbär som ger stora bär och är resistent mot mjöldagg 
samt har blommor som tål vår frost. 'Röda Holländska' är en namnsort av röda vinbär 
som har 300 år på nacken. Den är frisk och härdig med god avkastning (Israelsson, 
2011). 
 
Rubus idaeus- Hallon 
Hallon trivs på en solig plats med lucker, väldränerad, men inte för torr jord. Att bygga 
ett stöd direkt vid plantering underlättar för plantorna. Hallon kan tyvärr drabbas av en 
del sjukdomar, så välj friska sorter t.ex. 'Golden Queen', och plantera gärna olika sorter 
tillsammans, vilket också förlänger säsongen och ger bär med olika smak och utseende 
(Israelsson, 2011).  
 
Rubus fruticosus- Björnbär 
Björnbären trivs i ett varmt och soligt läge, gärna vid en södervägg där den kan bindas 
upp på en spaljé. Den vilda sorten bildar taggiga snår, men det finns numera även 
taggfria sorter (Israelsson, 2011). 
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Köksväxter 
Allium cepa- Lök  
(Mat)Lök kan delas upp i olika sorter, men de är alla tvååriga och vill stå i ett soligt läge. 
Två sorter som finns och är lättodlade är kepalök, vilket är vanlig matlök (gul lök och 
rödlök) och schalottenlök. Den senare är något mildare i smaken och utvecklar ett 
knippe med 4-8 lökar, till skillnad från matlöken som bara får en lök per planta 
(Israelsson, 2011). 
 
Beta vulgaris var . cicla- Mangold  
Mangolden är tvåårig men odlas oftast som ettårig, och kan trivas på de flesta jordar. Vid 
skörd går det bra att skära ner mangolden helt, det växer upp nya blad. Både stjälk och 
blad kan ätas, bladen har många användningsområden; den kan användas i soppor och 
stuvningar eller lättstekt, medan stjälken kan kokas för sig. Mangolden finns i ett flertal 
olika stjälkfärger såsom vitt, orange, rött och gult (Israelsson, 2011). 
 
Beta vulgaris var. Conditiva- Rödbeta  
Rödbetor trivs i ett soligt läge och går att odla på lite sandig jord, men trivs bäst i 
fuktighetshållande jord. De växer fort, redan efter två månader kan skörden påbörjas. 
Förutom betan kan blasten ätas och användas precis som mangolden. Det finns ett stort 
antal olika sorters rödbetor som skiljer sig något i smak, men framförallt till utseendet, 
det finns allt från gula till polkagrisrandiga (Israelsson, 2011). 
 
Crambe martimia 'Lily White'- Strandkål  
Strandkålen är fridlyst men växer vilt längs kusterna i Sverige, främst på västkusten men 
förekommer även ända upp till upplandskusten. Den trivs i full sol och på sandig jord. 
Namnsorten 'Lily White' är perfekt att bleka på våren genom att t.ex. stjälpa en hink eller 
kruka över plantan i ungefär fem veckor. Detta görs för att plantan ska bli mjällare. 
Under resten av säsongen är strandkålen väldigt dekorativ med sina först purpurfärgade 
och sedan blågrå blad och blommar med vita blommor i juni-juli (Hansson & Hansson, 
2011; Wallin, 2005). 
 
Lactuca sativa- Sallat 
Det finns ett antal olika sorter av sallat, men den mest lättodlade är plocksallaten. Den 
går att så tidigt på säsongen eftersom den är frosthärdig. För att få en riklig skörd hela 
sommaren kan sallaten sås i flera omgångar under säsongen. Två tips på namnsorter är 
'Red Salad Bowl' som är rödbladig och 'Salad Bowl' som är grönbladig, de har båda fin 
smak och kan skördas länge (Israelsson, 2011; Wallin, 2005).  
 
Petroselinum crispum- Persilja  
Persilja är en lättskött kryddväxt, dock tar den lång tid på sig att gro. Den trivs på de 
flesta jordar och är tvåårig. Den slätbladiga varianten har mer smak och passar bättre 
för infrysning (Israelsson, 2011).  
 
Pisum sativum- Ärtor (sockerärtor)  
Sockerärtor är ettåriga, lätta att odla och lämpar sig bra till infrysning. De finns i olika 
typer med lite olika användningsområden. Vid kusten där det blåser mycket är de låga 
sockerärtor att föredra, t.ex. namnsorten 'Sugar bon' som är både lättodlad och 
produktiv (Israelsson, 2011). 
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Rheum rhabarbarum- Rabarber 
Rabarber, som är en flerårig planta trivs på en solig plats i de flesta jordar. Första året 
efter plantering bör ingen skörd ske, men följande år går det bra. När rabarbern börjar 
gå upp i blom är det dags att sluta skörda, detta för att plantan ska få möjlighet att lagra 
näring i rötterna för nästa säsong, men också för att stjälkarna vid det här laget blivit 
träiga och är då inte goda att äta. Ett enkelt och billigt sätt att få tag på en 
rabarberplanta, istället för att köpa en, är att hitta en snäll granne med en planta, 
eftersom rabarber går mycket bra att dela (Israelsson, 2011; Wallin, 2005). 
 
Solanum tuberosum- Potatis  
Potatisen är lättodlad och anspråkslös men trivs bäst i lätta, väldränerade jordar i soligt 
läge. Potatisen kan dock angripas av ett flertal sjukdomar, för att undvika detta kan 
tidigare sorter väljas, t.ex. 'Rocket' eller 'Silla', vilka också är resistenta mot kräfta, 
nematoder och är motståndskraftiga mot brunröta och bladmögel (Israelsson, 2011). 
 
Vicia faba- Bondböna 
Bondbönor är ettåriga, lätta att odla och kräver inte särskilt mycket. Plantan kan bli 
nästan en meter och får baljor med ca 6-9 bönor i som går att äta färska eller förvällas 
och frysas in. Det är dock viktigt med växtstöd om bondbönor ska odlas vid en så blåsig 
plats som den kustnära trädgården. Namnsorten 'Express' däremot är låg, vilket lämpar 
sig bättre vid kusten och då inte kräver lika mycket stöd, den är också ytterst 
anspråkslös (Israelsson, 2011; Wallin, 2005). 
 

4.2.7 Sammanfattning växtval 
Att utgå från växter som växer vilt i omgivningen är ett bra sätt för att finna tåliga växter 
till trädgården. Några ”säkra kort” som framkommit i studien är havtorn, skogstry, 
kärleksört och älggräs eftersom de är vanliga vid Upplandskusten samt att de alla är 
mycket anspråkslösa, lättodlade, tåliga och fungerar på flera olika ställen i 
kustträdgården. Havtorn är framförallt värd att lyfta fram som en bra växt till den 
kustnära trädgården då den klarar både salt, torka och hårda vindar. 
 
Några bra tips för häckväxter till den kustnära trädgården, förutom de tidigare nämnda 
är också måbär och oxel. 
 
Ribes alpinum- Måbär 
Måbär är en lättodlad och salttålig buske som kan stå i soligt läge och i skuggan, den 
klarar t.o.m. av att växa under träd. Den är mycket lättskött och kan användas både som 
klippt eller friväxande häck (Palmstierna & Johansson, 2006).  
 
Sorbus intermedia-Oxel  
Oxeln är lättodlad och trivs i sol till halvskugga och kan både växa som träd eller buske. 
Just vid kusten lämpar den sig ypperligt som häckväxt eftersom den tål både salta vindar 
och stark blåst (Palmstierna & Johansson, 2006). 
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4.3 Designförslag till en fiktiv trädgård 
Denna trädgård (figur 1) syftar till att tydligöra och exemplifiera tankar kring hur några 
av de listade växterna kan användas vid planering av en kustnära trädgård vid 
Upplandskusten. Den fiktiva trädgården är tänkt att till största del vara belägen vid den 
övre delen av strandzonen, d.v.s. landstrand. Den består till stor del av stenig 
havsstrandäng vilket inte vattendränks så mycket (NE, 2013a). Det är viktigt att ta i 
beaktning att naturanpassad design är beroende av om det är inner-eller ytterskärgård 
som studerats. Till denna fiktiva trädgård är designen anpassad och inspirerad av 
naturliga förebilder, i detta fall framförallt innerskärgården vid östkusten. 
 
Beskrivning av den fiktiva trädgården 
Närmast huset är det lite mer ordnat med en geometrisk, klassik form på 
köksträdgården. Denna form valdes eftersom köksträdgården är synlig från altanen och 
bör därför vara intressant att titta på, men också framförallt för att den ska vara 
lättskött. Formen gör att det går att komma runt och nå växterna vid skörd och 
ogräsrensning. Vattenspegeln i mitten av köksträdgården är tänkt att knyta an till 
omgivningen, att få in havet även här. Placeringen av köksträdgården är nära huset både 
för att det ska vara lätt att hämta in grönsaker och kryddor till matlagningen, men också 
för att dofter från den ska kunna nå personer som befinner sig ute på altanen. 
Köksträdgården är också placerad i ett soligt läge. Mot vattnet placeras en måbärshäck 
för att ge vindskydd för trädgårdslandet. I närheten växer vinbärsbuskar och mot 
garagets södervägg spaljeras björnbär. 
 
I det högra hörnet av altanen finns en spaljé med stenrosor för att ge vindskydd. Resten 
av altanen lämnas öppen för att inbjuda till att beundra utsikten ner mot vattnet, av 
denna anledning är det enbart gräsmatta ner mot havet för att inte skymma utsikten. 
 
Strandängen bevaras och förstärks genom att plantera in växter som trivs i denna miljö. 
Dammen har ett trädäck för att knyta an till bryggan och omgivningarna. Denna plats får 
mer morgonsol och framåt dagen kan den utnyttjas om en mer skuggig sittplats önskas. 
 
Klipphällen bevaras också och utnyttjas för plantering. Vid sjöboden anläggs en rabatt 
(figur 2). Tanken med denna är att växterna gärna får förvilda sig med tiden och sprida 
sig något. Växterna har också valts för att de är tåliga och kan skänka en viss väldoft till 
personer som sitter på trädäcket, från liljekonvaljen tidigt på sommaren och 
kungsmyntan senare på säsongen. Växterna i rabatten har, förutom olika blomningstid 
också olika höjd. Gräslökens bolliga blommor är tänkta att dyka upp på några ställen för 
att bryta av med en annan form. Växterna är också placerade så att de som tål att stå i 
lite mer skugga är belägna närmast sjöboden. 
 
Färgvalet på de blommande växterna går övervägande i rosa- lila, med vissa inslag av 
vita och gula blommor. Dessa valdes för att knyta an till de blommande skären i 
skärgården som ofta domineras av dessa färger. 
 
På följande ritningar (figur 1 och 2) motsvarar siffrorna en växt i växtlistan (figur 3). 
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Figur 1. Illustration av en trädgård vid havet 

Figur 1. Illustration av en trädgård vid havet. 
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Växtlista 

Träd och buskar 

1. Alnus sinuata E- Sitka- al 

2. Hippophae rhamnoides- Havtorn 

3. Lonicera xylosteum-Skogstry 

4. Potentilla fruticosa 'Abbotswood' 

E– (Ölands)tok  

5. Ribes alpinum- Måbär 

6. Ribes nigrum-Svarta vinbär 

7. Rosa canina-Stenros 

8. Rosa dumalis- Nyponros 

9. Rubus fruticosus- Björnbär 

10. Sorbus aucuparia E- Rönn 

11. Sorbus intermedia- Oxel 

 

Perenner 

12. Allium schoenoprasum- Gräslök 

13. Anemone sylvestris- Tovsippa 

14. Calamagrostis X acutiflora 

'Overdam'- Brokbladigt tuvrör 

15. Cerastium tomentosum-Silverarv 

16. Convallaria majalis- Liljekonvalj 

17. Deschampsia cespitosa- Tuvtåtel 

18. Dianthus deltoides 'Arctic fire'- 

Backnejlika 

19. Dryopteris filix-mas- Träjon 

20. Filipendula rubra- Amerikanskt 

älggräs 

21. Geranium sanguineum 

'Apfelblüte'- Blodnäva 

22. Geum rivale- Humleblomster 

23. Iris pseudocorus- Svärdslilja 

24. Lythrum salicaria- Fackelblomster 

25. Origanum vulgare- Kungsmynta 

26. Sedum album -Vit fetknopp 

27. Sedum telephium- Kärleksört 

28. Silene dioica- Rödblära 

29. Thymus serpyllum- Backtimjan 

30. Veronica longifolia- Strandveronika

Figur 2. Planteringsförslag till rabatt 1. 

Figur 3. Växtlista 



21 
 

5. Diskussion 
Syftet med detta arbete var att undersöka vilka förutsättningar som kan inverka på 
resultatet vid skapandet av en trädgård i ett kustklimat och vilka växter som klarar av 
denna miljö. Det specifika i denna studie och gjorda avgränsningar är den stora 
variationsvidd som finns i växtsammansättning, samt färg och form, som förekommer 
från havet och cirka 100 meter upp från strandzonen.  
Att införskaffa sig växtkunskaper har varit en betydande del i detta arbete. Att utgå från 
de vilda växter som trivs på platsen har hjälpt mig att finna trädgårdsväxter som kan 
trivas på en liknande plats. Det är dock viktigt att påpeka att det finns ytterligare ett 
antal vanliga vilda växter vid Upplandskusten som jag inte tagit med i växtlistorna 
eftersom fokus legat på växter som finns även som kulturväxter. Växtkunskapen som 
framkommit i detta arbete kan appliceras på andra trädgårdar med liknade klimat, t.ex. 
en torr och blåsig plats. Framförallt de ”säkra kort” jag funnit skulle nog trivas även i 
andra trädgårdar som inte nödvändigtvis ligger nära kusten. Häckväxter som är 
salttåliga kan också t.ex. passa bra vid vägar som utsätts för mycket vägsalt vintertid. 
Jag tror också att de flesta växter kan växa på andra ställen längs den svenska kusten och 
inte bara längs Upplandskusten. Många av växterna jag funnit är salttåliga, men vattnet 
vid Upplandskusten innehåller inte mycket salt jämfört med västkusten, ytsalthalten har 
ett medelvärde kring 5,5 ‰, att jämföra med Bohusläns kust där salthalten ligger 
mellan 20-24 ‰ (NE , 2013b). Fokus har därför inte legat på att lista så många salttåliga 
växter som möjligt utan snarare trädgårdsväxter som klarar flera aspekter av 
kustklimatet såsom kalkhalten i marken, torkan, vinden och/eller det tunna jordtäcket. 
Om studien istället inte bara fokuserat på östkusten utan även hade tagit upp västkusten 
hade det däremot varit av större vikt att finna och lista växter som tål den högre 
salthalten.  
 
Det kanske kan tyckas lite konstigt att jag valt att ha med ett stycke gällande köksväxter. 
Detta val gjordes för att jag ville påvisa att det även går att odla ätbara växter i en 
trädgård med kustnära klimat, vilket kan vara en önskan från trädgårdens ägare. Att 
finna specifika köksväxter till kustklimatet var inte det lättaste, men vissa var självklara 
då de växer vilt vid kusten såsom björnbär, hallon och strandkål. I litteratutren har jag 
inte funnit uttalat specifika köksväxter för en kustträdgård, istället har jag sökt efter 
tåliga och lättodlade växter. Framförallt Torsten Wallins (2005) beskrivning av sina 
köksväxter i sin trädgård på en ö har använts. Wallins trädgård är, som tidigare nämnt, 
belägen på en ö, och är därför hårt utsatt för väder och vind och det är då troligt att 
växterna han valt är mycket tåliga och lämpliga för en kustträdgård. Med detta i åtanke 
samt att Wallins trädgård finns i Stockholms skärgård har jag antagit att de köksväxter 
som trivs där även kan trivas i en kustnära trädgård vid Upplandskusten. 
 
Jag har i min studie funnit att vissa saker är viktigare än andra att ta hänsyn till under 
planeringen av en kustnära trädgård, såsom vinden, vattnet, saltet, kalken och det i regel 
tunna jordtäcket. Dessa faktorer går inte att bortse ifrån men mycket i planeringen av en 
kustnära trädgård går att jämföra med planeringen av en trädgård i inlandet. Resultatet i 
detta arbete går därför mycket bra att applicera inte bara på en kustnära trädgård utan i 
många trädgårdar. Att se vad som växer i omgivningen, eller hos grannen ger en bra 
indikation på vad som trivs på platsen. Vid växtvalet ska det inte alltid tas så hårt på vad 
som står i böckerna gällande höjd, zon och liknande, eftersom det påverkas av 
växtplatsen, vilket är ytterligare ett argument för att det är bra att kolla in vad som trivs 
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i omgivningen. Eftersom de växter jag funnit kan passa in på andra ställen där likvärdigt 
klimat finns kan denna studie vara till nytta både vid anläggning av trädgårdar för 
trädgårdsmästare och för trädgårdsdesigners, men även inte minst för privatpersoner 
som vill skapa en trädgård vid kusten med härdiga och lättskötta växter. 
 
Under arbetets gång har jag upptäckt att det är svårt att ge generella råd gällande 
växtval för en trädgård vid havet, eftersom det är beroende av de specifika 
förutsättningarna på varje plats. Det finns även många faktorer att ta hänsyn till i alla 
trädgårdar och framförallt i en trädgård vid kusten. I en trädgård vid havet är det inte 
bara närheten till vattnet som påverkar växterna utan även de olika växtplatserna som 
kan finnas; strand, klippor, fuktäng, gräsmatta, torräng osv. Detta var en av 
anledningarna till min uppdelning av de olika karaktärsplatserna, men jag är även 
medveten om att jag inte behandlat alla karaktärer som kan finnas i en trädgård vid 
kusten.  
 
I denna studie utgick jag från svenska vilda arter som är vanliga vid kusten för att finna 
trädgårdsväxter som passar i samma klimat. Wallin (2005) har däremot inte velat 
begränsa sig till enbart svenska arter utan han har även plockat in trädgårdsväxter från 
andra delar av världen till sin ö- trädgård. Det ska dock betonas att dessa växter har 
liknande krav på växtmiljö som vegetationen på ön. Han menar att de främmande 
växterna ger större möjligheter att leka med färg och form i trädgården samt att de 
förstärker naturens utstrålning. Detta stämmer säkert mycket väl, men jag har i detta 
arbete ändå valt att fokusera på att finna svenska växter eftersom jag anser att det 
hjälper till att föra samman trädgården med omgivningen och skärgårdskänslan, samt 
att det är något säkrare att de klarar av klimatet. Sen har även jag funnit vissa utländska 
växter om passar in i kustklimatet t.ex. amerikanskt älggräs, men jag har fortfarande 
utgått från det vilda svenska älggräset för att finna det.  
 
Jag tror att som hemmaodlare eller trädgårdsmästare går det, om så önskas, att odla de 
flesta växter även i en kustnära trädgård, men det kräver mycket mer i arbetsinsats och 
underhåll. Det mesta går säkert att få att växa, men då måste man verkligen jobba med 
mikroklimatet, täcka över på vintern, kanske ta in i växthus osv. Något som jag funnit i 
min studie och som inte bara gäller den kustnära trädgården är att det är enklare att 
utgå från vad som trivs på den aktuella platsen och att utnyttja den befintliga miljön 
istället för att motarbeta den. 
 

”Jobba med naturen och förutsättningarna på platsen i stället för emot så minskar du 
mängden underhållsarbete avsevärt” 

 (Rosenholm & Rosenholm, 2006, s. 141). 
 
Wallin (2005) skriver att han vid utformingen av sin trädgård på en ö tänkt på ’Genius 
loci’- platsen själ. Detta innebär att man är lyhörd för platsen och följer sina instinkter 
kring växtval och hur platsen ska gestaltas. Detta passar väl in med mina tankar kring 
hur en trädgård vid havet kan utformas. För mig innebär det att i den kustnära 
trädgården förstärka och lyfta fram det som är specifikt i skärgårdmiljön. Exempelvis de 
strandnära zonerna innehåller ofta vass, starr, lavar, bara klippor, grus och sand vilka 
skapar ett tydligt formspektra som kan vara lämpligt att beakta vid gestaltning av en 
trädgård vid havet. I den kustnära trädgården kan denna lyhördhet också handla om att 
beakta de stora skillnader som finns i växtmiljöer från vattenbrynet och cirka 100 uppåt 
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från strandzonen. I och med detta har jag i min studie förespråkat användandet av 
trädgårdväxter som finns vilda i omgivningen till den kustnära trädgården samt att i 
designen av trädgården försöka skapa samhörighet med omgivningen. Självklart kanske 
inte detta passar alla, det är ju beroende av vad husägaren vill få ut av sin trädgård, 
kanske föredras det att den sticker ut och är skild från omgivande natur. Det kan också 
handla om vilken stil som trädgårdsägaren föredrar, en romantisk eller mer 
arkitektonisk, vad man gillar eller vill ha i en trädgård kan vara väldigt individuellt. 
Färger och former är också något jag inte berört särskilt djupt i detta arbete men som 
påverkar trädgårdens uttryck. I planeringen kan det därför vara bra att fundera över 
vilket uttryck som är att föredra och strävas efter att trädgården ska ha, detta kan sedan 
förstärkas både med bladformer och med blomfärg. Dessa kan kombineras på många 
olika sätt beroende på vad som önskas åstadkommas, kontrastfärger skapar mer 
spänning och effekt, stora fält med en och samma färg eller glidande färgskala ger mer 
harmoni (Rosenholm & Rosenholm, 2006).  
 
I en kustnära trädgård är vinden ständigt närvarande, något som inte bara bör ses som 
något negativt och som behöver motarbetas. Vinden kan även ses som en resurs för att 
stimulera flera sinnen under vistelsen i trädgården. Denna resurs kan utnyttjas genom 
att t.ex. sätta upp vindspel, plantera växter som prasslar, gräs som vajar eller att placera 
uteplatser vid vattnet så att personer som vistas där kan höra vågskvalpet. Allt detta 
skapar olika atmosfärer i den kustnära trädgården. 
 
Trädgårdar och utemiljöer är viktiga för vårt välbefinnande och har en positiv effekt på 
vår hälsa, vilket också fler och fler studier pekar på. Som jag tidigare nämnt finns det 
forskning som visar på att upprörda eller stressade människor blir lugnade av att se och 
höra vatten (Cooper Marcus, 1999). Att många människor dras till vatten och känner ett 
lugn tror jag nog kan bero på att vi förknippar närheten till kusten med 
sommarsemester, sol, båtresor, bad och fiske. Jag tror att det även finns en biologisk 
förklaring eftersom vatten är en livsnödvändighet för oss. Att ha en välplanerad 
trädgård vid kusten anser jag därför vara en stor resurs som kan utnyttjas för 
återhämtning från vardagens krav och stress.  
 

5.1 Reflektioner kring arbetet 
Om mer tid funnits hade fler aspekter av en trädgård kunnat tas med i studien, som jag 
nämnde i mina avgränsningar består en trädgård av så mycket mer än bara 
växtmaterialet. Att ta reda på vilka material som lämpar sig att använda vid kusten är 
relevant eftersom klimatet även påverkar byggda konstruktioner. Att stimulera alla 
sinnen tror jag också är en viktig del i en trädgård, och som inte heller berördes särskilt 
djup i detta arbete. Det skulle kunna åstadkommas t.ex. med ett varierat växtmaterial, 
ljussättning och ljud i trädgården.  
 
Om denna studie genomförts under en annan tid på året, förslagvis under sommaren, 
hade fotografier av varje växt kunnat tas. Detta skulle då kunnat komplettera 
beskrivningarna av växterna. Likaså hade en inventering av en specifik plats kunnat 
genomföras för att se vilka vilda växter som växer på platsen. En studie i vilka växter 
som går att finna och verkar trivas i redan befintliga trädgårdar vid kusten hade också 
kunnat vara ett bra alternativ för att inhämta växtkunskaper. Även intervjuer med 
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erfarna personer inom trädgårdsvärlden hade kunnat genomföras för att få tillgång till 
mer praktiska erfarenheter av planering av en trädgård vid havet.  
 
Att använda sig av en riktig trädgård istället för en fiktiv hade kanske gjort att fler 
kunskaper kring planeringsarbetet kunnat erhållas. Att göra en fiktiv trädgård tycker jag 
ändå var en bra metod eftersom den underlättar för läsaren genom att ge ett tydligt 
exempel på hur studiens resultat kan användas. 
 
Genom att se till mina avgränsningar, d.v.s. ämnen jag inte berört i detta arbete som t.ex. 
strandskyddet och användandet av annat material än växter anser jag att det är 
motiverat med vidare studier inom området, eftersom det finns mycket kvar att utforska 
om en trädgård vid kusten. 
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