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 1.	  Introduktion	  
	  
 1.1	  Inledning	  
	  
När	  jag	  just	  skulle	  börja	  förskolan	  flyttade	  vi	  till	  ett	  hus	  mer	  ute	  på	  landet,	  i	  

skogen.	  I	  trädgården	  utanför	  huset	  fanns	  en	  liten	  gran,	  en	  vanlig	  svensk	  

skogsgran,	  på	  latin	  kallad	  Picea	  abies.	  De	  första	  åren	  i	  mitt	  nya	  hem	  klädde	  vi	  

vintertid	  den	  lilla	  granen	  med	  belysning	  och	  hade	  den	  som	  utomhusjulgran.	  Efter	  

några	  år	  blev	  granen	  för	  stor	  och	  krånglig	  att	  klä	  med	  ljus	  och	  vi	  gav	  oss	  således	  

ut	  i	  markerna	  för	  att	  leta	  upp	  en	  annan	  gran	  som	  kunde	  passa	  till	  ändamålet.	  Jag	  

minns	  att	  jag	  tyckte	  om	  dessa	  turer	  efter	  julgranar	  och	  att	  jag	  var	  väldigt	  

fascinerad	  över	  att	  granarna	  hade	  så	  olika	  utseende,	  trots	  att	  de	  var	  av	  samma	  

art.	  Granen	  på	  tomten	  växte	  sig	  större	  och	  större	  och	  fungerade	  som	  klätterträd	  

åt	  barn	  och	  katter,	  som	  kurragömmaställe	  och	  som	  svalkande	  skugga	  heta	  

sommardagar.	  Nu,	  tjugotre	  år	  senare	  är	  det	  ett	  stort	  fullvuxet	  träd	  som	  stammats	  

upp	  något	  för	  att	  stoltsera	  regnskydd	  åt	  cyklar	  och	  skottkärror	  och	  koja	  åt	  mina	  

syskonbarn.	  Stammen	  är	  nästan	  en	  meter	  i	  diameter	  och	  alldeles	  knotig,	  det	  är	  

ingen	  julgran	  längre,	  men	  ett	  mäktigt	  träd	  med	  karaktär.	  Det	  har	  en	  historia	  och	  

kommer	  troligen	  att	  få	  leva	  många	  år	  till	  om	  det	  får	  stå	  kvar	  där	  det	  står.	  Kanske	  

ligger	  detta	  träd	  till	  grund	  för	  mitt	  nyväckta	  barrintresse?	  

	  

Barrträden	  finns	  naturligt	  i	  vår	  omgivning,	  de	  är	  friska	  växter	  med	  en	  lång	  livstid	  

och	  de	  spelar	  en	  viktig	  roll	  för	  den	  biologiska	  mångfalden.	  Trots	  detta	  har	  de	  ofta	  

en	  tillbakadragen	  roll	  i	  svenska	  trädgårdar	  och	  likaså	  inom	  

trädgårdslitteraturen.	  Folk	  jag	  möter	  tenderar	  att	  ha	  en	  negativ	  och	  lite	  

inskränkt	  inställning	  till	  barrväxter.	  Kanske	  beror	  detta	  på	  den	  stora	  

överanvändningen	  av	  barrväxter	  i	  70-‐talets	  underhållsfria	  trädgårdar?	  Då	  

planterades	  barrväxter	  till	  höger	  och	  vänster	  för	  att	  sedan	  lämnas	  åt	  sitt	  öde	  i	  

hopp	  om	  en	  vacker	  grön	  trädgård	  där	  det	  enda	  som	  krävdes	  var	  att	  hålla	  

gräsmattan	  i	  trim.	  Även	  om	  barrväxter	  som	  växtgrupp	  är	  lättskötta	  krävs	  det	  att	  

de	  hamnar	  i	  en	  miljö	  de	  trivs	  i,	  att	  deras	  slutgiltiga	  storlek	  tas	  i	  beaktande	  redan	  

vid	  plantering	  och	  att	  växtmaterialet	  är	  friskt.	  Så	  var	  tyvärr	  inte	  alltid	  fallet	  

under	  barrväxternas	  populäraste	  tidsepok.	  Kanske	  är	  det	  detta	  som	  fått	  många	  

av	  oss	  att	  tänka	  på	  barrväxter	  i	  trädgårdar	  som	  övervuxna,	  dystra	  och	  skräpiga?	  
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Trots	  att	  det	  idag	  finns	  ett	  större	  och	  bättre	  utbud	  av	  barrväxter	  har	  jag	  upplevt	  

att	  folk	  i	  allmänhet	  har	  svårt	  att	  veta	  hur	  de	  ska	  använda	  dem	  och	  kombinera	  

dem	  med	  andra	  växter.	  Det	  är	  synd,	  för	  med	  lite	  kunskap	  och	  inspiration	  skulle	  

barrväxter	  idag	  kunna	  vara	  så	  mycket	  mer	  än	  en	  pelartuja	  på	  gräsmattan	  framför	  

entrén	  och	  ett	  sjok	  förväxta	  bergtallar	  i	  slänten	  framför	  funkisvillan.	  

	  

 1.2	  Bakgrund	  
	  
Barrväxter	  är	  naturligt	  förekommande	  över	  hela	  världen	  och	  de	  omfattar	  ca	  650	  

arter	  inom	  50	  olika	  släkten	  och	  8	  familjer.	  Med	  sina	  städsegröna	  barr	  klarar	  de	  

det	  kalla	  klimatet	  på	  jordens	  norra	  halvklot	  bättre	  än	  de	  flesta	  lövfällande	  träd,	  

varför	  de	  på	  våra	  breddgrader	  täcker	  stora	  ytor	  (Johansson,	  2007).	  I	  Sverige	  är	  

tall	  och	  gran	  de	  allra	  vanligast	  förekommande	  träden	  och	  de	  utgör	  över	  85	  

procent	  av	  landets	  skogar	  (Skogsstyrelsen,	  1999).	  I	  vår	  natur	  hittar	  vi	  även	  lärk,	  

en	  och	  idegran.	  	  

Trots	  att	  många	  barrväxter	  trivs	  och	  utvecklas	  bra	  här	  i	  norr	  är	  användningen	  i	  

trädgårdssammanhang	  begränsad.	  Men	  så	  verkar	  det	  inte	  alltid	  ha	  varit.	  Under	  

början	  av	  1900-‐talet	  ansågs	  barrväxterna	  mycket	  exklusiva	  och	  stora	  barrträd	  

fick	  en	  framträdande	  roll,	  framförallt	  på	  herrgårdar	  och	  i	  slottsparker,	  ofta	  som	  

solitärer	  (Wilke,	  2006).	  Efter	  andra	  världskriget	  spreds	  ett	  nytt	  sortiment	  

barrväxter	  och	  populariteten	  ökade	  för	  att	  nå	  kulmen	  i	  de	  svenska	  70-‐tals	  

trädgårdarna	  (Ilminge,	  2009).	  De	  planterades	  under	  denna	  tid	  tätt	  i	  sjok	  för	  att	  

bilda	  stora	  skötselfria	  ytor	  som	  var	  gröna	  året	  runt.	  Det	  var	  trendigt	  att	  blanda	  

låga,	  utbredande	  barrväxter	  i	  olika	  kulörter	  och	  i	  dessa	  sätta	  enstaka	  

upprättväxande,	  höga	  barrträd	  som	  utropstecken	  i	  planteringen.	  Det	  var	  också	  

populärt	  att	  plantera	  barrväxter	  i	  slänter	  tillsammans	  med	  rododendron	  (Wilke,	  

2006).	  	  

	  

Tyvärr	  var	  många	  av	  barrväxterna	  som	  planterades	  under	  denna	  tid	  

importerade	  och	  dåligt	  anpassade	  till	  vårt	  svenska	  klimat,	  de	  var	  inte	  

vinterhärdiga	  och	  allt	  för	  mottagliga	  för	  sjukdomar	  (Sjöman	  &	  Lorentzon,	  2005).	  

Det	  var	  inte	  heller	  ovanligt	  att	  barrväxter	  som	  lanserades	  som	  dvärgsorter	  eller	  

lågväxande	  sorter	  i	  själva	  verket	  var	  rena	  arter	  som	  med	  tiden	  växte	  till	  oanad	  
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storlek	  (Ilminge,	  2009).	  Detta,	  i	  kombination	  med	  att	  barrväxterna	  inte	  så	  sällan	  

planterades	  på	  fel	  platser	  på	  grund	  av	  för	  dålig	  kunskap	  om	  barrväxternas	  

ståndorter,	  resulterade	  i	  dålig	  utveckling.	  Många	  av	  dessa	  planteringar	  finns	  kvar	  

än	  idag	  som	  förväxta	  bergstallar,	  överdimensionerade	  tujor	  och	  tillbakaskurna	  

enar.	  De	  bevarar	  barrväxternas	  delvis	  dåliga	  rykte	  och	  håller	  liv	  i	  den	  mättnad	  

som	  infann	  sig	  efter	  70-‐talets	  kulm	  (Sjöman	  &	  Lorentzon,	  2006).	  	  

	  

Med	  dagens	  ökade	  kunskap	  om	  barrväxter,	  deras	  ståndorter,	  utveckling	  och	  

skötsel	  har	  intresset	  för	  denna	  växtgrupp	  åter	  börjat	  vakna.	  Bland	  de	  nya	  

sorterna	  och	  underarter	  som	  tillkommit	  finns	  material	  som	  är	  bättre	  anpassade	  

till	  vårt	  svenska	  klimat.	  Utmaningen	  ligger	  i	  att	  hitta	  nya	  användningsområden	  

till	  barrväxterna	  och	  att	  våga	  kombinera	  dem	  med	  andra	  växter,	  både	  i	  privata	  

trädgårdar	  och	  i	  offentliga	  miljöer	  (Sjöman	  och	  Lorentzon,	  2005).	  	  

	  

Rätt	  barrväxt	  på	  rätt	  plats	  ger	  trädgården	  ett	  förhöjt	  arkitektoniskt	  värde,	  

grönska	  även	  vintertid	  samt	  en	  långlivad	  växt	  som	  efter	  etableringen	  inte	  kräver	  

mycket	  skötsel	  alls.	  Det	  finns	  barrväxter	  som	  passar	  för	  alla	  olika	  ståndorter	  och	  

för	  alla	  klimat.	  (Bengtsson,	  2008).	  Det	  är	  en	  frisk	  växtgrupp	  som	  sällan	  angrips	  

av	  skadedjur	  och	  sjukdomar	  (Bengtsson,	  2008).	  Förutom	  sina	  stora	  

prydnadsvärden	  gynnar	  barrväxterna	  den	  biologiska	  mångfalden	  i	  våra	  

trädgårdar.	  Det	  täta	  vintergröna	  barrverket	  utgör	  skydd	  och	  lämplig	  boplats	  till	  

många	  av	  våra	  fågelarter	  och	  kottarna	  ger	  foder	  åt	  fåglar,	  ekorrar	  och	  andra	  

smådjur	  (Bloom,	  2001).	  Flera	  sorters	  insekter	  och	  svampar	  är	  också	  direkt	  

beroende	  av	  barrväxter	  för	  sin	  överlevnad	  (Naturvårdsverket,	  2001).	  	  

	  

 1.3	  Syfte	  
	  
Detta	  examensarbete	  presenterar	  tre	  designförslag	  på	  hur	  härdiga	  barrväxter	  

kan	  användas	  i	  samplanteringar	  med	  andra	  växter.	  Syftet	  med	  förslagen	  är	  att	  ge	  

kunskap	  om	  hur	  en	  samplantering	  med	  härdiga	  barrväxter	  kan	  komponeras	  så	  

att	  samtliga	  ingående	  arter	  får	  bästa	  möjligheter	  att	  växa	  och	  leva	  tillsammans.	  

Syftet	  är	  också	  att	  skapa	  vackra	  och	  estetiskt	  tilltalande	  planteringar	  för	  att	  på	  så	  

sätt	  inspirera	  trädgårdsägare	  och	  trädgårdsintresserade	  att	  se	  på	  barrväxter	  
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med	  nya	  ögon.	  	  

	  

 1.4	  Frågeställningar	  
	  

*Vilket	  urval	  av	  barrväxter,	  perenner	  och	  lignoser,	  härdiga	  i	  zon	  5,	  kan	  passa	  att	  

samplantera?	  	  

*Hur	  skulle	  tre	  förslag	  på	  samplanteringar	  med	  härdiga	  barrväxter	  kunna	  se	  ut?	  	  

	  

 1.5	  Avgränsningar	  
	  
Detta	  examensarbete	  presenterar	  tre	  utförliga	  förslag	  på	  hur	  samplanteringar	  

med	  barrväxter	  härdiga	  i	  zon	  5	  skulle	  kunna	  göras	  till	  tre	  olika	  ståndorter.	  Av	  

förklariga	  skäl	  finns	  det	  inte	  utrymme	  i	  detta	  arbete	  att	  presentera	  samtliga	  

barrväxter	  som	  är	  härdiga	  i	  zon	  5	  och	  inte	  heller	  samtliga	  perenner,	  gräs	  och	  

lignoser	  som	  skulle	  vara	  lämpade	  att	  samplanteras	  med	  dessa	  barrväxter.	  

Urvalet	  av	  växter	  har	  gjorts	  subjektivt	  med	  en	  idé	  om	  att	  designen	  ska	  vara	  

nytänkande	  och	  inte	  påminna	  om	  de	  typiska	  70-‐tals	  planteringarna.	  	  

	  

 2.	  Metod	  
	  
 2.1	  Val	  av	  metod	  -‐	  litteratur	  
	  
Detta	  examensarbete	  är	  en	  processbeskrivning	  som	  stöds	  av	  litteraturstudier.	  

Litteraturen	  består	  till	  största	  del	  av	  tidningsartiklar	  och	  böcker.	  Litteraturstudie	  

har	  använts	  som	  metod	  för	  att	  designförslag	  och	  växtval	  ska	  kunna	  bygga	  på	  en	  

vetenskaplig	  och	  faktabaserad	  grund.	  Processbeskrivningen	  möjliggör	  för	  

läsaren	  att	  ta	  del	  av	  designprocessens	  val	  och	  resonemang	  och	  tydliggör	  på	  så	  vis	  

det	  kreativa	  förloppet.	  Sökningar	  har	  gjorts	  i	  Epsilon,	  Discovery,	  Swepub	  och	  

Google	  Scholar.	  I	  dessa	  sökningar	  hittades	  två	  svenska	  artiklar	  som	  utgivits	  av	  

SLU	  samt	  två	  engelska	  artiklar	  som	  publicerats	  i	  The	  Conifer	  Quarterly,	  en	  

tidning	  som	  getts	  ut	  av	  American	  Conifer	  Society.	  Fackböcker	  och	  

tidningsartiklar	  kommer	  från	  HiG-‐biblioteket	  i	  Ockelbo	  och	  högskolebiblioteket	  i	  

Gävle	  samt	  SLU-‐biblioteket	  i	  Uppsala.	  Personlig	  kontakt	  har	  tagits	  med	  Henrik	  

Sjöman,	  lärare	  och	  forskare	  på	  SLU	  Alnarp.	  Han	  har	  via	  mail	  svarat	  på	  en	  del	  
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frågor	  samt	  skickat	  tre	  artiklar	  som	  han	  själv	  skrivit	  om	  barrväxter.	  	  

En	  stor	  del	  av	  resultatet	  utgörs	  av	  tre	  designförslag	  som	  presenteras	  i	  form	  av	  

enkla	  illustrationsplaner	  med	  tillhörande	  planteringsplan	  samt	  växtförteckning.	  

Dessa	  kompletteras	  med	  vyer	  för	  att	  ge	  en	  tydligare	  bild	  över	  hur	  planteringarna	  

skulle	  se	  ut	  i	  verkligheten.	  Designförslagen	  görs	  utifrån	  tre	  olika	  fiktiva	  platser	  

med	  olika	  ståndorter.	  	  

	  

 3.	  Resultat	  
	  

3.1	  Bakgrundsfakta	  
	  

 3.1.1	  Barrväxters	  krav	  på	  ståndort	  	  
	  

Att	  ha	  kunskap	  om	  miljön	  och	  växtplatsen	  där	  barrväxter	  ska	  planteras	  är	  av	  

mycket	  stor	  vikt.	  Genom	  att	  från	  början	  välja	  rätt	  växt	  till	  den	  befintliga	  

växtplatsen	  kan	  mycket	  jobb	  och	  problem	  undvikas	  (Sjöman	  &	  Lorentzon,	  2006).	  

En	  miljö	  som	  är	  så	  lik	  deras	  naturliga	  växtplats	  som	  möjligt	  är	  att	  eftersträva	  

(Bloom,	  2001).	  Dock	  ska	  poängteras	  att	  flera	  exotiska	  arter	  gynnas	  av	  en	  torrare	  

och	  varmare	  växtplats	  här	  än	  i	  sin	  ursprungliga	  natur.	  Den	  torra	  växtplatsen	  

motverkar	  rotblöta	  under	  vinterhalvåret	  och	  värmen	  krävs	  för	  att	  de	  ska	  hinna	  

mogna	  av	  inför	  vintervilan	  (Sjöman	  &	  Lorentzon,	  2005).	  	  

	  

Det	  första	  att	  ta	  i	  beaktning	  är	  odlingszonen.	  Den	  svenska	  zonindelningen	  bör	  

endast	  betraktas	  som	  riktlinjer	  då	  det	  grundar	  sig	  på	  fruktträds	  överlevnad	  

vilket	  är	  svårt	  att	  översätta	  till	  städsegröna	  växter.	  Ett	  skyddande	  snötäcke	  kan	  

hjälpa	  låga	  barrväxter	  att	  överleva	  vintern	  högt	  uppe	  i	  norr	  emedan	  väl	  härdiga	  

sorter	  kan	  ha	  svårt	  att	  klara	  vinterns	  barfrost	  i	  södra	  och	  mellersta	  Sverige	  

(Johansson,	  2007).	  Några	  barrväxter,	  till	  exempel	  vissa	  ädelgransarter,	  Abies,	  

utvecklas	  bättre	  i	  norra	  än	  i	  södra	  Sverige	  (Sjöman	  &	  Slagstedt,	  2013).	  Det	  lokala	  

klimatet	  och	  mikroklimatet	  är	  inte	  att	  förglömma.	  Vind,	  årsnederbörd,	  

nivåskillnader	  och	  närliggande	  sjöar,	  hav	  eller	  vattendrag	  är	  sådant	  som	  kan	  

påverka	  mikroklimatet	  och	  på	  så	  vis	  möjliggöra	  odling	  av	  växter	  från	  lägre	  

zonangivelse.	  Olika	  sorter	  inom	  samma	  art	  kan	  ej	  antas	  ha	  samma	  härdighet,	  
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som	  riktlinje	  gäller	  att	  sorter	  med	  djupt	  mörka	  barrverk	  brukar	  vara	  de	  

härdigaste	  inom	  arten	  (Johansson,	  2007).	  Jordens	  struktur	  och	  pH-‐värde	  spelar	  

en	  avsevärd	  roll	  för	  vilka	  växter	  som	  kommer	  att	  trivas	  där.	  Även	  mängden	  

solljus	  som	  exponerar	  platsen	  är	  av	  yttersta	  vikt,	  samt	  att	  ta	  reda	  på	  om	  

växtplatsen	  är	  torr,	  normal	  eller	  fuktig	  (Eyre	  &	  Eyre,	  2008).	  	  

	  

Barrväxter	  är	  som	  växtgrupp	  ganska	  toleranta	  vad	  gäller	  växtbetingelser.	  De	  

trivs	  i	  regel	  bäst	  på	  fuktighetshållande	  och	  väldränerade	  jordar	  och	  är	  i	  

allmänhet	  bra	  på	  att	  hushålla	  med	  vatten	  och	  näring.	  Styv	  lera	  är	  det	  som	  sämst	  

lämpar	  sig	  för	  barrväxter	  då	  den	  hämmar	  friska	  och	  förankrade	  rotsystem	  (Bird,	  

1994;	  Johansson,	  2007;	  Nilsson,	  1985).	  	  Oftast	  behövs	  ingen	  näringstillförsel	  alls,	  

men	  att	  tillföra	  kompost	  och	  annat	  mullämne	  skadar	  inte	  (Johansson,	  2007).	  Att	  

ta	  hänsyn	  till	  vilket	  pH-‐värde	  arten	  trivs	  i	  är	  av	  yttersta	  vikt	  (Ilminge,	  2009).	  De	  

flesta	  arter	  trivs	  på	  jordar	  som	  är	  lätt	  sura	  med	  ett	  pH	  mellan	  5,5-‐	  6,5.	  Sen	  finns	  

det	  arter	  som	  klarar	  både	  blöta	  jordar	  och	  jordar	  med	  ett	  högt	  pH.	  Det	  höga	  pH-‐

värdet	  indikerar	  att	  jorden	  innehåller	  kalk.	  De	  norrlandshärdiga	  barrväxter	  som	  

föredrar	  kalkrika	  till	  neutrala	  jordar	  framför	  sura	  (kalkfattiga)	  jordar	  är	  de	  flesta	  

arter	  bland	  enar,	  Juniperus,	  serbisk	  gran,	  Picea	  omorika	  och	  samtliga	  idegranar,	  

Taxus	  (Nilsson,	  1985).	  Bergtallen,	  Pinus	  mugo	  har	  hög	  tolerans	  med	  kalkhalten	  i	  

jorden	  och	  kan	  trivas	  på	  både	  sura	  och	  basiska	  jordar.	  Brödtallen,	  Pinus	  Cembra	  

däremot	  utvecklas	  allra	  bäst	  i	  sur	  jord	  (Johansson,	  2007).	  Granar	  och	  då	  särskilt	  

ur	  släktet	  Picea	  har	  ett	  ytligt	  rotsystem	  vilket	  fodrar	  tillgång	  på	  fukt	  i	  marken	  

(Johansson,	  2007).	  Tujor	  och	  idegranar	  gynnas	  av	  en	  god	  markfuktighet	  men	  

kräver	  det	  ej.	  Enar	  och	  två-‐	  och	  trebarriga	  tallar	  är	  de	  torktåligaste	  barrväxter	  

som	  kan	  odlas	  i	  norr	  (Sjöman	  &	  Lorentzon,	  2005).	  En	  del	  av	  de	  nyare	  

barrväxterna	  är	  toppympade	  på	  en	  grundstam,	  i	  dessa	  fall	  är	  det	  viktigt	  att	  känna	  

till	  vilken	  grundstammen	  är	  då	  den	  påverkar	  kraven	  på	  ståndort	  (Sjöman	  och	  

Lorentzon,	  2006).	  

	  

De	  flesta	  barrarter	  föredrar	  en	  solig	  och	  luftig	  växtplats	  för	  att	  trivas	  men	  en	  del	  

arter	  behöver	  skydd	  och	  skugga	  under	  etableringsfasen.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  

vid	  plantering	  av	  barrväxter	  ta	  reda	  på	  om	  arten	  är	  en	  pionjär-‐	  eller	  sekundärart	  

(Sjöman	  &	  Lorentzon,	  2005).	  Pionjärarterna	  etablerar	  sig	  snabbare	  än	  
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sekundärarterna	  och	  de	  har	  en	  bred	  tolerans	  vad	  gäller	  jord-‐	  och	  

markförhållande.	  Pionjärarterna	  fodrar	  en	  ljus	  och	  öppen	  växtplats	  då	  de	  är	  

känsliga	  för	  konkurrens	  om	  solljuset	  från	  andra	  växter.	  Exempel	  på	  pionjärarter	  

bland	  barrväxterna	  är	  lärk,	  Larix,	  tall,	  Pinus	  och	  en,	  Juniperus	  (Sjöman	  &	  

Slagfeldt,	  2013),	  där	  de	  mest	  ljuskrävande	  är	  enar	  och	  två-‐	  och	  trebarriga	  tallar.	  

Står	  de	  i	  skugga	  tappar	  de	  barr	  och	  förlorar	  grenar.	  En	  jämn	  ljustillgång	  bidrar	  

generellt	  till	  en	  regelbunden	  form	  på	  barrväxten	  (Johannson,	  2007).	  

Sekundärarter,	  som	  idegran,	  Taxus,	  ädelgran,	  Abies	  och	  hemlock,	  Tsuga	  är	  mer	  

krävande	  vad	  gäller	  växtplatsen	  och	  vill	  ha	  en	  skyddad	  miljö	  med	  jämn	  tillgång	  

på	  mark-‐	  och	  luftfuktighet.	  Som	  unga	  plantor	  är	  de	  även	  känsliga	  för	  stora	  

temperaturskiftningar	  och	  ogräskonkurrens	  (Sjöman	  &	  Slagfeldt,	  2013).	  

Etableringen	  blir	  därför	  mest	  gynnsam	  tillsammans	  med	  annan	  vegetation,	  så	  

som	  redan	  uppväxta	  träd	  och	  buskar.	  I	  skuggan	  av	  dessa	  är	  inte	  

ogräskonkurrensen	  så	  stor	  och	  här	  får	  de	  skydd	  från	  stark	  sol	  och	  hårda	  vindar	  

(Sjöman	  &	  Slagfeldt,	  2013).	  De	  flesta	  ädelgranar,	  Abies	  är	  i	  stort	  sett	  omöjliga	  att	  

ge	  en	  god	  etablering	  och	  utveckling	  i	  soliga	  och	  öppna	  lägen	  (Sjöman	  &	  

Lorentzon,	  2005).	  

	  

	  Att	  vid	  anläggningar	  av	  trädgård	  och	  parker	  blanda	  pionjärarter	  med	  

sekundärarter	  fungerar	  ofta	  bra.	  Då	  kan	  de	  snabbetablerande	  pionjärerna	  ta	  för	  

sig	  av	  solen	  och	  fort	  ge	  skydd	  åt	  sekundärarterna	  som	  i	  skuggan	  av	  pionjärerna	  

tryggt	  och	  lugnt	  kan	  växa	  sig	  stora	  i	  sin	  takt.	  De	  barrväxter	  som	  är	  mest	  

skuggtoleranta	  även	  efter	  etableringen	  är	  kryptuja,	  Microbiota	  decussata	  och	  

grönbarriga	  idegranar,	  Taxus	  (Sjöman	  &	  Lorentzon,	  2005).	  Flera	  arter	  av	  

barrväxter	  har	  svårt	  att	  klara	  hårt	  vindutsatta	  lägen,	  och	  då	  speciellt	  vintertid	  

vilket	  kan	  ge	  uttorkningsskador	  (Nilsson,	  1985).	  De	  arter	  som	  bäst	  klarar	  

vindpinande	  lägen	  är	  vanliga	  granar,	  Picea	  och	  tujor,	  Thuja.	  Deras	  egenskaper	  

utnyttjas	  ofta	  i	  häckplanteringar	  (Ilminge,	  2009).	  

	  

 3.1.2	  Plantering	  av	  barrväxter	  
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Vid	  köp	  av	  barrväxter	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  reda	  på	  vilken	  proveniens	  plantan	  har,	  

alltså	  var	  frömaterial	  kommer	  ifrån	  och	  var	  plantan	  drivits	  upp.	  En	  proveniens	  så	  

nära	  platsen	  där	  växten	  ska	  planteras	  är	  att	  föredra	  då	  tiden	  när	  den	  avmognar,	  

invintrar	  och	  vaknar	  om	  våren	  till	  viss	  del	  beror	  på	  vilka	  breddgrader	  den	  

kommer	  ifrån	  (Johansson,	  2007).	  

	  

Det	  kan	  vara	  värt	  att	  välja	  större	  kvalitéer	  av	  barrväxterna	  som	  ska	  planteras	  då	  

flera	  arter	  anses	  betydligt	  känsligare	  under	  sina	  första	  levnadsår	  än	  vad	  de	  är	  

som	  äldre	  exemplar	  (Sjöman	  &	  Lorentzon,	  2005).	  En	  anledning	  är	  att	  de	  som	  

unga	  inte	  hinner	  bygga	  upp	  en	  tillräckligt	  stor	  vattenreservoar	  inför	  vintern	  

vilket	  resulterar	  i	  vinterskador.	  Vattenreserven	  behövs	  då	  alla	  vintergröna	  barr	  

avdunstar	  vatten	  även	  på	  vintern	  då	  de	  inte	  kan	  suga	  upp	  vatten	  från	  den	  frusna	  

marken.	  När	  solen	  lyser	  på	  barren	  och	  vinden	  blåser	  torkar	  barren	  ut	  vilket	  visar	  

sig	  till	  våren	  då	  de	  färgas	  bruna.	  Ett	  sätt	  att	  undvika	  detta	  i	  öppna	  lägen	  utan	  

annan	  vegetation	  är	  att	  klä	  in	  växterna	  i	  säckväv	  eller	  täcka	  dem	  med	  granris	  

(Sjöman	  &	  Lorentzon,	  2006).	  

	  

Att	  plantorna	  har	  hunnit	  etablera	  sig	  ordentligt	  innan	  kylan	  kommer	  hjälper	  dem	  

att	  klara	  vintern.	  Vårplantering	  så	  fort	  marken	  blivit	  varm	  och	  risken	  för	  frost	  är	  

över	  är	  att	  föredra.	  I	  norra	  Sverige	  bör	  höstplantering	  helst	  undvikas	  då	  

plantorna	  här	  har	  svårt	  att	  hinna	  bilda	  tillräckligt	  med	  rötter	  och	  samla	  det	  

vatten	  som	  behövs	  under	  den	  långa	  vintern	  (Sjöman	  &	  Lorentzon,	  2005).	  Råder	  

det	  torkperioder	  under	  vår,	  sommar	  och	  höst	  kan	  plantorna	  behöva	  vattnas.	  

Viktigt	  är	  att	  noga	  kontrollera	  så	  att	  jorden	  är	  torr	  även	  en	  bit	  ner	  i	  marken	  och	  

att	  vattna	  ordentligt	  istället	  för	  lite	  och	  ofta.	  Om	  plantan	  står	  i	  ett	  utsatt	  

söderläge	  kan	  det	  vara	  smart	  att	  ge	  den	  ett	  solskydd	  om	  det	  blir	  soligt	  och	  torrt	  

efter	  plantering.	  På	  så	  sätt	  minskar	  risken	  att	  plantan	  förlorar	  mycket	  vatten.	  Att	  

istället	  gå	  och	  vattna	  om	  och	  om	  igen	  under	  varma	  perioder	  stjälper	  mer	  än	  det	  

hjälper,	  då	  rötterna	  inte	  kan	  ta	  upp	  vatten	  innan	  de	  etablerat	  sig.	  Vattningen	  gör	  

då	  bara	  att	  jorden	  kyls	  ner	  och	  blir	  mindre	  syrerik	  vilket	  i	  värsta	  fall	  kan	  döda	  

plantan.	  När	  plantan	  väl	  etablerat	  sig	  klarar	  den	  sin	  vattenförsörjning	  själv	  om	  

den	  står	  i	  en	  någorlunda	  god	  jord	  (Johansson,	  2007).	  
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En	  annan	  viktig	  sak	  att	  ta	  i	  beaktning	  vid	  plantering	  av	  barrväxter	  är	  deras	  

storlek	  och	  tillväxttakt.	  Bara	  med	  kunskap	  om	  hur	  stor	  den	  valda	  plantan	  

kommer	  bli	  med	  tiden	  och	  hur	  fort	  den	  växer	  kan	  rätt	  utrymme	  ges	  (Eyre	  &	  Eyre,	  

2008).	  Många	  barrväxter	  är	  väldigt	  små	  som	  unga	  och	  det	  kan	  kanske	  vara	  svårt	  

att	  tänka	  sig	  den	  slutgiltiga	  storleken.	  Dvärgsorterna	  har	  ofta	  en	  långsam	  tillväxt	  

vilket	  kan	  utnyttjas	  genom	  att	  skapa	  planteringar	  som	  förändras	  mycket	  lite	  

under	  en	  lång	  tidsperiod	  (Eyre	  &	  Eyre,	  2008).	  Många	  större	  barrväxter	  har	  en	  

långsam	  tillväxt	  som	  unga	  för	  att	  sedan	  som	  äldre	  plötsligt	  börja	  växa	  mycket	  

fort	  (Sjöman	  &	  Lorentzon,	  2005).	  

	  

Vad	  gäller	  själva	  planteringen	  är	  det	  nästan	  exakt	  samma	  saker	  att	  tänka	  på	  som	  

vid	  plantering	  av	  andra	  växter.	  Krukodlade	  barrväxter	  kontrolleras	  så	  att	  de	  inte	  

har	  några	  rotsnurror,	  i	  så	  fall	  tas	  dessa	  upp	  innan	  plantan	  sätts	  ner	  i	  marken	  på	  

samma	  djup	  som	  den	  satt	  i	  sin	  kruka.	  Om	  växten	  är	  klumpodlad	  så	  ska	  det	  

material	  som	  håller	  ihop	  klumpen	  helst	  avlägsnas	  helt.	  Knutarna	  vid	  rothalsen	  

kan	  annars	  strypa	  plantan	  med	  tiden.	  Klumpodlade	  barrväxter	  kan	  planteras	  

något	  under	  marknivå	  (Sjöman	  &	  Lorentzon,	  2005).	  Gropen	  vattnas	  innan	  

plantan	  sätts	  ner	  och	  är	  marken	  mycket	  torr	  kan	  plantan	  få	  stå	  i	  ett	  vattenbad	  en	  

stund	  innan	  plantering.	  När	  plantan	  satts	  ner,	  och	  eventuellt	  stagats	  upp,	  

trampas	  jorden	  till	  och	  vattnas	  sedan	  ordentligt.	  Att	  täcka	  jorden	  med	  några	  

centimeter	  bark	  eller	  liknande	  kan	  vara	  bra	  för	  att	  bevara	  fukten	  i	  marken	  

(Johansson,	  2007).	  Om	  jorden	  är	  dåligt	  dränerad	  och	  till	  stor	  del	  består	  av	  lera	  är	  

det	  bäst	  att	  jordförbättra	  med	  kompost	  under	  flera	  år	  innan	  barrväxterna	  ska	  

planteras.	  Då	  finns	  det	  en	  god	  chans	  att	  de	  klarar	  sig	  även	  om	  jorden	  inte	  är	  

optimal.	  Fortsatt	  tillförsel	  av	  mullhaltigt	  material	  rekommenderas	  i	  dessa	  lägen	  

(Bloom,	  2001).	  	  

	  

 3.1.3	  Samplantering	  med	  perenner	  och	  lignoser	  
	  

I	  samplanteringar	  med	  perenner,	  gräs	  och	  lövfällande	  buskar	  kan	  barrväxterna	  

förutom	  att	  fungera	  som	  vindstoppare	  och	  zonförbättrare	  också	  komplettera	  och	  

kontrastera	  fint	  mot	  de	  övriga	  växterna	  (Bloom,	  2001).	  Gröna	  barrväxter	  utgör	  
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en	  idealisk	  bakgrund	  till	  blommande	  och	  brokiga	  bladväxter.	  De	  förhöjer	  

färgprakten	  och	  ger	  en	  fin	  kontrast.	  Med	  rätt	  kombination	  av	  barrväxter,	  

perenner	  och	  lignoser*	  skapas	  en	  trädgård	  med	  föränderliga	  scener	  allt	  eftersom	  

årstiderna	  växlar	  (Bloom,	  2001).	  Mörkt	  barrverk	  tar	  på	  ett	  vackert	  sätt	  fram	  

lövens	  höstfärger	  hos	  olika	  lignoser.	  Detsamma	  gäller	  för	  färgsprakande	  

lökväxter	  på	  våren	  (Ilminge,	  2009).	  Vid	  samplantering	  med	  vintergröna	  buskar	  

och	  perenner	  bör	  dessa	  kontrastera	  mot	  barrväxterna	  för	  att	  allt	  inte	  ska	  smälta	  

samman	  till	  en	  formlös	  grön	  massa	  (Ilminge,	  2009).	  I	  stora	  perennrabatter	  

fungerar	  barrväxter	  som	  ett	  lugnande	  element	  som	  gör	  sammansättningen	  

mindre	  brokig.	  Det	  är	  också	  ofta	  en	  fördel	  att	  perennerna	  sätts	  i	  stora	  grupper.	  

Klängväxter	  med	  skirt	  bladverk	  skapar	  spännande	  nya	  former	  om	  de	  tillåts	  

klättra	  på	  tåliga	  barrväxter.	  Klematis	  som	  blommar	  på	  årets	  skott	  är	  ett	  bra	  

sällskap	  till	  barrväxter	  (Bengtsson,	  2008).	  Under	  uppstammade	  barrträd	  kan	  

skuggälskande	  marktäckande	  perenner	  trivas	  bra	  (Bloom,	  2001).	  Barrverk	  är	  

effektivt	  när	  det	  gäller	  att	  sila	  vinden	  och	  kan	  användas	  för	  att	  skapa	  lä	  och	  

gynnsammare	  mikroklimat	  för	  andra	  samplanterade	  växter	  (Johansson,	  2007).	  

Barrträd	  och	  städsegröna	  växter	  ger	  överlag	  extra	  skydd	  åt	  perenner	  och	  andra	  

växter	  som	  är	  känsliga	  mot	  vårfrost	  (Bengtsson,	  2008).	  

	  

Ett	  bra	  sätt	  att	  veta	  vilka	  växter	  som	  passar	  att	  plantera	  sida	  vid	  sida	  är	  att	  

kontrollera	  om	  de	  har	  samma	  ståndort.	  Ståndort	  är	  en	  miljö	  vars	  växtbetingelser	  

är	  identiska	  med	  den	  miljö	  växterna	  ursprungligen	  kommer	  ifrån	  (Hansson	  &	  

Hansson,	  2008).	  Så	  länge	  ståndorten	  är	  densamma	  växterna	  emellan	  finns	  det	  

inga	  begränsningar	  för	  hur	  det	  går	  att	  kombinera	  ihop	  växterna.	  Det	  viktigaste	  

att	  tänka	  på	  är	  hur	  stor	  plantan	  kommer	  att	  bli	  när	  den	  är	  fullvuxen,	  något	  som	  

är	  lika	  viktigt	  när	  det	  gäller	  perenner	  och	  lignoser	  som	  barrväxter	  (Bloom,	  2001;	  

Ilminge,	  2009).	  Beakta	  skalan	  växterna	  emellan.	  Det	  blir	  sällan	  bra	  att	  blanda	  

dvärgbarrväxter	  med	  storväxta	  barrväxter	  (Resavage,	  2010).	  Inte	  heller	  kommer	  

dvärgbarren	  till	  sin	  rätt	  bredvid	  maffiga	  och	  höga	  perenner	  eller	  lignoser.	  

Däremot	  kan	  skalenliga	  buskar,	  barrväxter	  och	  alpina	  perenner	  skapa	  

fantastiska	  miniatyrlandskap.	  Perenner	  och	  lignoser	  växer	  ofta	  snabbare	  än	  

barrväxter	  vilket	  kan	  resultera	  i	  obalanserade	  planteringar.	  Därför	  bör	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Lövfällande och vedartade buskar och träd 
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perenners	  höjd	  och	  storlek	  beaktas	  noga	  och	  sorter	  som	  sprider	  sig	  bör	  undvikas	  

helt	  då	  dessa	  riskerar	  att	  överväxa	  och	  skugga	  ut	  barrväxterna	  (Bloom,	  2001).	  Av	  

samma	  anledning	  är	  det	  mycket	  viktigt	  att	  ge	  barrväxterna	  tillräckligt	  med	  

utrymme,	  står	  de	  för	  nära	  andra	  städsegröna	  växter	  eller	  växter	  med	  stora	  blad	  

kan	  de	  lätt	  tappa	  sina	  barr	  och	  stora	  partier	  kan	  dö	  (Bengtsson,	  2008;	  Ilminge,	  

2009).	  Vid	  val	  av	  större	  lignoser	  som	  ska	  växa	  ihop	  med	  barrväxter	  är	  det	  också	  

viktigt	  att	  tänka	  på	  rotkonkurrensen	  (Ilminge,	  2009).	  	  

	  

Om	  två	  olika	  växter	  trivs	  ihop	  i	  det	  vilda	  kommer	  de	  troligen	  trivas	  ihop	  i	  

trädgården,	  bara	  jordmånen	  och	  läget	  är	  det	  rätta.	  Naturen	  används	  så	  som	  

förebild	  till	  planteringarna	  och	  det	  viktigaste	  blir	  att	  hitta	  rätt	  växt	  till	  rätt	  plats.	  

Att	  planera	  trädgårdens	  rabatter	  med	  detta	  synsätt	  skapar	  hållbara	  planteringar	  

där	  ekologi	  sätts	  i	  fokus	  och	  blir	  även	  mindre	  resurskrävande	  (Hansson,	  2007).	  	  

 	  
 	  
 	  
 3.2	  Processbeskrivning	  
	  

Det	  är	  mycket	  att	  ta	  hänsyn	  till	  när	  en	  trädgårdsdesign	  växer	  fram.	  Form,	  färg,	  

struktur	  och	  storlek	  ska	  matchas	  ihop	  samtidigt	  som	  jordkrav,	  konkurrenskraft	  

och	  härdighet	  måste	  beaktas	  noga	  för	  att	  designen	  ska	  fungera	  i	  praktiken.	  Det	  

estetiska	  får	  inte	  göra	  avkall	  på	  funktionen.	  	  

	  

Det	  första	  jag	  fick	  ta	  ställning	  till	  i	  min	  process,	  som	  skulle	  leda	  fram	  till	  dessa	  tre	  

designförslag	  på	  samplanteringar	  med	  härdiga	  barrväxter	  i	  fokus,	  var	  valet	  av	  

miljöer	  där	  planteringarna	  i	  teorin	  skulle	  förläggas.	  Anledningen	  att	  jag	  ville	  

jobba	  med	  fiktiva	  platser	  var	  tanken	  på	  att	  det	  skulle	  bli	  lättare	  att	  applicera	  

samplanteringarna	  och	  valet	  av	  växter	  till	  andra	  platser,	  rabatter	  och	  trädgårdar.	  

Jag	  ville	  inte	  heller	  själv	  känna	  mig	  begränsad	  till	  en	  speciell	  plats	  och	  anpassa	  

växtvalen	  helt	  efter	  den.	  Därför	  bestämde	  jag	  mig	  ganska	  fort	  för	  att	  välja	  tre	  

olika	  miljöer,	  med	  olika	  jord,	  olika	  storlek,	  olika	  läge	  och	  olika	  pH.	  På	  så	  sätt	  fick	  

jag	  en	  bredd	  i	  mina	  växtval	  och	  det	  finns	  något	  att	  inspireras	  av	  oavsett	  vilka	  

växtbetingelser	  som	  krävs.	  Samtidigt	  visar	  förslagen	  på	  vilka	  möjligheter	  det	  
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finns	  att	  använda	  barrväxter	  på	  många	  olika	  platser.	  De	  begränsningar	  platserna	  

gav	  mig	  hjälpte	  mig	  även	  vid	  urvalsprocessen	  med	  växtvalen.	  	  

	  

 3.2.1	  Entréplantering	  i	  västerläge	  
	  

Den	  första	  platsen	  jag	  ville	  designa	  var	  en	  enkel	  entréplantering	  (Bilaga	  1.)	  Det	  

finns	  ofta	  rabatter	  vid	  ingången	  till	  våra	  hus	  och	  jag	  tror	  att	  många	  tycker	  det	  är	  

trevligt	  att	  mötas	  av	  något	  grönt	  även	  vintertid.	  En	  samplantering	  med	  

barrväxter	  och	  perenner	  gör	  att	  entrén	  kan	  kännas	  levande	  året	  runt	  samtidigt	  

som	  de	  blommande	  växterna	  gör	  den	  föränderlig	  med	  årstiderna.	  Jag	  valde	  att	  

utforma	  planteringarna	  mycket	  enkelt,	  två	  rektangulära	  planteringar	  på	  varsin	  

sida	  om	  en	  trappa.	  Jag	  ville	  sedan	  mjuka	  upp	  de	  strikta	  och	  lite	  tråkiga	  formerna	  

med	  hjälp	  av	  växterna.	  För	  att	  ytterligare	  underlätta	  växtvalen	  bestämde	  jag	  

sedan	  vad	  det	  skulle	  vara	  för	  ståndort	  vid	  entrén.	  Jag	  valde	  att	  förlägga	  denna	  

minsta	  samplantering	  i	  västerläge	  med	  kvällssol	  och	  normalfuktig,	  kalkhaltig	  

trädgårdsjord.	  

	  

Sedan	  var	  det	  bara	  att	  börja	  botanisera	  i	  perennböcker	  och	  tidningsartiklar	  om	  

barrväxter.	  Jag	  letade	  efter	  växter	  som	  passade	  till	  läget	  och	  ståndorten	  jag	  nu	  

hade	  valt.	  Under	  tiden	  som	  jag	  letade	  hade	  jag	  också	  fokus	  på	  att	  hitta	  växter	  

med	  växtsätt	  som	  kunde	  mjuka	  upp	  de	  stela	  formerna	  vid	  entrén.	  Det	  finns	  

många	  perenner	  och	  lignoser	  som	  passar	  till	  ståndorten	  men	  antalet	  barrväxter	  

som	  lämpar	  sig	  att	  plantera	  i	  en	  kalkhaltig	  jord	  med	  ett	  basiskt	  ph-‐värde	  och	  som	  

är	  härdiga	  i	  zon	  5	  är	  begränsat.	  Valet	  stod	  mellan	  Juniperus,	  Picea	  omorika,	  Taxus,	  

Pinus	  mugo	  och	  Thuja.	  Det	  var	  svårt	  att	  hitta	  bra	  information	  om	  härdighet	  på	  de	  

lite	  ovanligare	  sorterna	  av	  serbisk	  gran,	  Picea	  omorika.	  Jag	  var	  länge	  inne	  på	  att	  

jag	  skulle	  ha	  en	  hängande	  variant	  av	  denna	  men	  fick	  ge	  upp	  det	  när	  Henrik	  

Sjöman	  från	  SLU	  i	  en	  mailkontakt	  ansåg	  att	  den	  bara	  var	  härdig	  upp	  till	  zon	  4.	  

Det	  var	  då	  jag	  kom	  på	  att	  jag	  skulle	  välja	  en	  idegran,	  Taxus	  x	  media	  ’Stricta	  

viridis’	  istället,	  den	  är	  skuggtålig,	  härdig	  till	  zon	  5	  och	  det	  går	  att	  beskära	  den	  om	  

den	  med	  tiden	  skulle	  växa	  sig	  för	  stor.	  Risken	  med	  att	  idegranen	  kan	  konkurrera	  

ut	  andra	  växter	  tänker	  jag	  kan	  elimineras	  genom	  att	  se	  till	  att	  planteringen,	  och	  
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då	  särskilt	  idegranen,	  får	  tillräckligt	  med	  vatten	  vid	  torkperioder	  samt	  att	  

kontinuerligt	  tillföra	  kompost	  eller	  gödsel.	  Ett	  annat	  alternativ	  skulle	  kunna	  vara	  

att	  begränsa	  utrymmet	  för	  idegranens	  rötter	  genom	  att	  till	  exempel	  gräva	  ner	  en	  

stor	  hink	  utan	  botten.	  Detta	  borde	  inte	  ställa	  till	  problem	  för	  plantan	  då	  rötterna	  

är	  kompakta,	  välförgrenade	  och	  samlade,	  vilket	  gör	  att	  de	  även	  kan	  trivas	  i	  

krukor	  om	  den	  bara	  vattnas	  tillräckligt	  (Ilminge,	  2008).	  	  

	  

För	  varje	  växt	  som	  valdes	  blev	  nästa	  växtval	  lättare	  att	  göra.	  Jag	  tror	  att	  jag	  

ganska	  tidigt	  i	  processen	  hade	  en	  ungefärlig	  bild	  i	  huvudet	  hur	  jag	  ville	  att	  

planteringen	  skulle	  se	  ut.	  Jag	  skissade	  lite	  på	  det	  och	  kom	  fram	  till	  att	  jag	  ville	  

göra	  planteringen	  mjuk,	  lite	  vildvuxen	  och	  asymmetrisk	  för	  att	  kontrastera	  till	  de	  

hårda	  ytorna	  runt	  omkring.	  Jag	  ville	  också	  hålla	  den	  enkel	  och	  inte	  välja	  så	  

många	  olika	  sorters	  växter	  då	  jag	  tycker	  att	  helhetsintrycket	  lätt	  kan	  bli	  rörigt	  

när	  flera	  olika	  växtgrupper	  ska	  representeras	  på	  en	  liten	  yta.	  Bättre	  att	  låta	  

samma	  växt	  komma	  igen	  flera	  gånger	  istället	  och	  gärna	  bilda	  lite	  större	  

grupperingar.	  

	  

	  Jag	  hittade	  inspiration	  i	  Hemträdgårdens	  häfte	  Välja	  träd	  och	  buskar.	  Där	  skriver	  

Rune	  Bengtsson	  i	  kapitlet	  om	  barrväxter	  att	  klematis	  som	  blommar	  på	  

årsskotten	  är	  ett	  bra	  sällskap	  till	  barrväxter.	  Jag	  valde	  den	  långblommande	  

klematisen	  ’Summer	  Snow’	  som	  får	  klättra	  på	  idegranen	  för	  att	  ”vilda	  till”	  dess	  

strikta	  pyramidform.	  Eftersom	  idegranen	  är	  skuggtålig	  borde	  klematisen	  inte	  

göra	  den	  någon	  skada,	  kanske	  snarare	  skydda	  den	  mot	  den	  starka	  vårsolen.	  På	  

andra	  sidan	  av	  trappan	  placerade	  jag	  en	  liten	  långsamväxande	  bergtall,	  ’Pal	  

maleter’,	  med	  krämgula	  barr	  vilket	  färgmässigt	  talar	  med	  de	  krämgula	  

dagliljorna	  och	  blir	  vackert	  till	  det	  mörka	  bladverket	  hos	  alunroten.	  Jag	  

placerade	  också	  en	  klematis	  som	  inte	  klättrar	  på	  denna	  sida	  av	  trappen	  för	  att	  få	  

lite	  höjd	  baktill.	  Denna	  klematis	  kan	  behöva	  stöd	  av	  några	  blompinnar	  för	  att	  inte	  

falla	  ner	  över	  blåenarna.	  Att	  klematisens	  uttryck	  kom	  igen	  på	  ett	  ställe	  skapade	  

harmoni	  utan	  att	  planteringen	  blev	  för	  symmetrisk,	  vilket	  den	  riskerar	  att	  bli	  

med	  klängväxt	  på	  båda	  sidor.	  De	  små	  blåenarna	  ’Blue	  star’	  har	  en	  vackert	  ljusblå	  

färg	  som	  förstärks	  av	  alunrotens	  mörka	  blad.	  Deras	  taggiga	  kompakta	  form	  blir	  

en	  kontrast	  till	  klematisens	  yviga	  och	  sirliga	  växtsätt	  och	  även	  till	  dagliljans	  



	   	   16	  

gräslika	  tuvor.	  Färgerna	  blev	  som	  helhet	  milda,	  med	  mycket	  fokus	  på	  bladverken	  

och	  det	  gröna.	  Blomfärgen	  är	  enhetligt	  vit	  i	  olika	  toner.	  Planteringen	  skulle	  med	  

fördel	  kunna	  kompletteras	  med	  den	  rödblommande	  tulpanen	  ’Tulipa	  sprengeri’	  

som	  blommar	  i	  maj	  till	  juni	  och	  den	  vita	  tulpanen	  ’Purissima’	  som	  blommar	  strax	  

före.	  Detta	  skulle	  ge	  planteringen	  lite	  liv	  och	  färg	  innan	  perennerna	  växt	  till	  sig	  

och	  tulpanerna	  skulle	  också	  göra	  sig	  vackert	  tillsammans	  med	  dagliljans	  strålika	  

blad	  som	  kommer	  upp	  tidigt	  på	  våren.	  	  

	  

För	  att	  hitta	  växternas	  rätta	  placering	  i	  planteringen	  skissade	  jag	  snabbt	  upp	  

vyer.	  På	  så	  sätt	  var	  det	  lättare	  för	  mig	  att	  visualisera	  hur	  planteringen	  skulle	  se	  

ut	  i	  verkligheten	  och	  därför	  lättare	  att	  se	  när	  placeringen	  hamnade	  i	  balans.	  Jag	  

utgick	  från	  rekommenderat	  c/c-‐	  avstånd	  vid	  utplacering	  av	  samtliga	  växter.	  Runt	  

barrväxterna	  ökade	  jag	  avståndet	  något	  till	  de	  övriga	  växterna	  i	  den	  mån	  det	  

gick,	  just	  för	  att	  säkerställa	  att	  barrväxterna	  skulle	  få	  den	  plats	  de	  kräver.	  Jag	  har	  

försökt	  att	  planera	  en	  plantering	  som	  med	  en	  del	  skötselinsatser	  ska	  hålla	  i	  

många	  år.	  Barrväxterna	  jag	  har	  valt	  växer	  långsamt	  och	  samtliga	  sorter	  går	  att	  

beskära	  för	  att	  forma	  och	  med	  tiden	  även	  för	  att	  begränsa	  storleken.	  Detta	  göres	  

på	  enarna	  och	  bergtallen	  genom	  att	  på	  våren	  korta	  de	  nya	  skotten	  (Nilsson,	  

1985).	  Idegranen	  kan	  bryta	  skott	  från	  gammal	  ved	  och	  kan	  beskäras	  hårt	  med	  

gott	  resultat	  (Lorentsson	  &	  Sjöman,	  2005).	  Perennerna	  jag	  valt	  ska	  med	  normal	  

skötsel,	  regelbunden	  delning	  och	  nedplantering	  av	  alunroten	  kunna	  leva	  mycket	  

länge.	  

	  

 3.2.2	  Söderslänten	  
	  
Den	  andra	  platsen	  jag	  valde	  att	  formge	  var	  en	  söderslänt	  (Bilaga	  2a	  och	  2b)	  i	  

sandblandad	  jord	  med	  neutralt	  pH-‐värde.	  Att	  hitta	  torktåliga	  växter	  som	  passar	  

till	  soliga	  slänter	  kan	  vara	  lite	  klurigt	  och	  ofta	  framhävs	  tåliga	  marktäckande	  

lövbuskar	  som	  det	  bästa	  alternativet.	  Men	  det	  finns	  även	  många	  barrväxter	  som	  

lämpar	  sig	  ypperligt	  till	  slänter	  och	  även	  flertalet	  perenner.	  	  

	  

Jag	  höll	  på	  ganska	  länge	  att	  skissa	  på	  formen	  till	  slänten,	  såhär	  i	  efterhand	  kan	  

jag	  tycka	  att	  det	  spelar	  mindre	  roll	  exakt	  hur	  formen	  på	  planteringsytan	  ser	  ut	  
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men	  i	  början	  av	  processen	  kändes	  det	  viktigt	  att	  hitta	  en	  form	  som	  kändes	  som	  

en	  trovärdig	  ritning	  över	  en	  slänt.	  Kanske	  för	  att	  jag	  behövde	  kunna	  visualisera	  

slänten	  framför	  mig	  för	  att	  ha	  något	  att	  arbeta	  med	  i	  tanken.	  När	  jag	  till	  slut	  fick	  

fram	  en	  triangellik	  men	  oregelbunden	  form	  kunde	  jag	  börja	  spåna	  på	  vilket	  

uttryck	  jag	  ville	  hitta	  fram	  till.	  Jag	  ville	  göra	  något	  färgstarkare	  än	  

entréplanteringen	  och	  då	  jag	  har	  länge	  känt	  mig	  inspirerad	  att	  designa	  en	  

plantering	  med	  krypen	  och	  sibirisk	  vallmo,	  fick	  det	  bli	  min	  utgångspunkt	  för	  

designen.	  Jag	  tycker	  färgerna	  och	  växtsättet	  kompletterar	  varandra	  så	  fint,	  de	  

sirliga	  och	  mjuka	  vallmoblommorna	  mot	  den	  taggiga	  mattan	  av	  barrverk	  hos	  

krypenarna,	  det	  kalla	  blågröna	  mot	  det	  varma	  orangeröda.	  Jag	  ville	  också	  få	  in	  

lite	  växter	  med	  höstfärg	  och	  valde	  därför	  att	  lägga	  till	  några	  lövfällande	  buskar.	  

Det	  fanns	  fler	  växter	  än	  vad	  jag	  hade	  trott	  som	  passade	  till	  denna	  soliga,	  torra	  

ståndort.	  För	  att	  göra	  min	  urvalsprocess	  lättare	  delade	  jag	  in	  växterna	  i	  olika	  

grupper	  efter	  vilket	  formspråk	  de	  talade;	  	  

	  

*marktäckande	  och	  krypande	  	  

*runda	  och	  bulliga	  

*oregelbundet	  uppåtsträvande	  

*vasformade	  

	  

Jag	  placerade	  sedan	  in	  de	  växter	  jag	  valt	  i	  den	  formgrupp	  de	  passade	  bäst	  i	  och	  

försökte	  sedan	  hitta	  fler	  växter	  med	  samma	  utryck	  till	  dem	  som	  blev	  ensamma	  i	  

sin	  grupp.	  På	  så	  sätt	  tycker	  jag	  att	  växterna	  ”pratade	  med”	  varandra	  trots	  att	  jag	  

valt	  många	  växter	  med	  väldigt	  olika	  utseende	  till	  samma	  slänt.	  För	  att	  undvika	  

att	  det	  skulle	  se	  spretigt	  och	  rörigt	  ut	  försökte	  jag	  sätta	  perennerna	  i	  större	  sjok.	  

Även	  krypenarna	  och	  de	  små	  dvärgbergtallarna	  satte	  jag	  mestadels	  tillsammans	  i	  

små	  grupper,	  tanken	  var	  att	  plantorna	  med	  tiden	  ska	  växa	  ihop	  till	  en	  samlad	  

enhet.	  Mest	  jobbade	  jag	  med	  färger	  och	  former	  när	  jag	  satte	  ihop	  växterna	  med	  

varandra.	  Jag	  försökte	  också	  att	  ta	  hänsyn	  till	  detaljer	  som	  frökapslar,	  

barrstruktur	  och	  knoppar	  som	  förändrar	  sig	  under	  årstiderna.	  Skruvlärken,	  som	  

är	  den	  växt	  med	  mest	  höjd,	  hamnar	  i	  fokus	  i	  planteringen.	  Lärkbarren	  blir	  varmt	  

gula	  innan	  de	  faller	  av	  på	  hösten	  och	  på	  våren	  är	  de	  nya	  barren	  milt	  gulgröna.	  De	  

vridna	  grenarna	  pryder	  sin	  plats	  även	  vintertid	  när	  de	  är	  kala.	  Backsippan	  
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blommar	  tidigt	  på	  våren	  och	  den	  röda	  färgen	  kommer	  att	  synas	  fint	  mot	  de	  

blågröna	  barren.	  När	  den	  sibiriska	  vallmons	  blomning	  börjar	  lida	  mot	  sitt	  slut	  

slår	  den	  röda	  rudbeckian	  ut	  sina	  stora	  blommor.	  	  

Vallmon	  är	  en	  perenn	  som	  inte	  anses	  särskilt	  långlivad,	  däremot	  sprider	  den	  sina	  

fröer	  lätt	  och	  på	  så	  sätt	  återkommer	  den	  år	  för	  år	  med	  nya	  plantor	  (Hansson,	  

2007).	  Jag	  har	  med	  tanke	  på	  detta	  mestadels	  placerat	  vallmon	  bredvid	  och	  

emellan	  barrväxterna	  som	  växer	  långsamt	  och	  hjälper	  vallmon	  att	  hålla	  kvar	  sin	  

plats.	  	  

	  

 3.2.3	  Barrparken	  
	  
Den	  sista	  platsen	  jag	  ville	  formge	  var	  en	  barrpark	  (Bilaga	  3a,	  3b	  och	  3c)	  eller	  en	  

del	  av	  en	  större	  trädgård,	  i	  fuktig	  jord	  med	  något	  lågt	  pH-‐	  värde	  (pH	  5,	  5-‐6,	  5)	  och	  

halvskuggigt	  läge.	  En	  lätt	  sur	  jord	  passar	  många	  barrväxter	  och	  det	  är	  kanske	  

den	  ståndort	  de	  flesta	  förknippar	  med	  barrområden.	  I	  en	  större	  grönyta	  med	  

flera	  större	  barrträd	  är	  det	  också	  tacksamt	  att	  från	  början	  ha	  valt	  

undervegetation	  som	  trivs	  med	  ett	  lågt	  pH-‐värde	  då	  de	  flesta	  barr	  med	  tiden	  

försurar	  jorden	  (H.	  Sjöman,	  personlig	  kommunikation,	  6	  november	  2014).	  	  

	  

Detta	  var	  det	  designförslag	  där	  jag	  jobbade	  mest	  med	  designen	  och	  formen	  på	  

själva	  platsen.	  Inte	  så	  konstigt	  då	  ett	  större	  trädgårdsområde	  innefattar	  fler	  

designelement.	  En	  yta	  som	  är	  till	  för	  att	  beträdas	  och	  promenera	  i,	  så	  som	  en	  

park,	  kräver	  en	  design	  som	  tillåter	  och	  gärna	  även	  uppmuntrar	  till	  detta.	  Jag	  ville	  

designa	  en	  park	  som	  skulle	  kännas	  inbjudande,	  spännande	  och	  dynamisk	  för	  

besökaren.	  Det	  var	  också	  extra	  viktigt	  att	  tänka	  på	  designen	  i	  ett	  långsiktigt	  

perspektiv	  då	  det	  ju	  tar	  20-‐30	  år	  innan	  de	  stora	  barrträden	  har	  blivit	  stora.	  Jag	  

valde	  att	  jobba	  med	  mjuka	  och	  organiska	  former	  då	  det	  för	  mig	  känns	  mer	  

avslappnat	  och	  inbjudande	  än	  strikta	  och	  rigida	  former.	  För	  att	  leda	  in	  besökaren	  

i	  parken	  ritade	  jag	  ut	  gångar	  som	  följde	  de	  mjuka	  formerna.	  Gångarna	  delade	  in	  

området	  i	  tre	  större	  delar	  och	  ett	  litet	  centrum	  i	  mitten.	  Jag	  skissade	  länge	  på	  

detta	  för	  att	  till	  slut	  få	  fram	  de	  rätta	  proportionerna	  och	  formerna	  delarna	  

emellan.	  I	  början	  jobbade	  jag	  med	  illustrationen	  uppifrån	  i	  skala	  1:50	  och	  tänkte	  

då	  att	  parken	  skulle	  bli	  en	  mycket	  liten	  park,	  men	  när	  jag	  kom	  till	  det	  stadiet	  att	  
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jag	  på	  prov	  började	  placera	  ut	  barrträden	  med	  rätt	  avstånd	  insåg	  jag	  snabbt	  att	  

jag	  måste	  gå	  upp	  i	  skala.	  Det	  fick	  inte	  plats	  många	  träd	  alls	  i	  den	  storlek	  jag	  först	  

hade	  tänkt	  mig.	  Så	  jag	  behöll	  formen	  på	  designen	  men	  ändrade	  skalan	  till	  1:200.	  

Detta	  gjorde	  att	  parken	  blev	  större	  än	  jag	  från	  början	  hade	  tänkt	  mig,	  jag	  fick	  

plats	  med	  fler	  träd	  och	  proportionerna	  kändes	  plötsligt	  bättre.	  	  

	  

Då	  var	  det	  dags	  att	  börja	  leta	  inspiration	  och	  växter.	  Jag	  använde	  mig	  av	  

litteraturen	  jag	  samlat	  och	  jag	  gick	  till	  tre	  olika	  bibliotek	  och	  bläddrade	  i	  en	  

massa	  böcker,	  allt	  från	  böcker	  om	  just	  barrväxter	  till	  böcker	  om	  design	  och	  

konst.	  Jag	  hittade	  många	  fina	  och	  häftiga	  växter	  som	  jag	  skulle	  kunna	  använda	  

mig	  av	  men	  jag	  hittade	  ingen	  inspiration,	  inget	  koncept	  att	  bygga	  upp	  designen	  

på.	  Då	  ingenting	  hjälpte	  bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  ta	  en	  paus	  från	  alltihop.	  Stora	  

delar	  av	  min	  lediga	  tid	  spenderade	  jag	  utomhus,	  i	  skogen	  och	  på	  landet.	  Det	  hade	  

nu	  blivit	  höst	  ute	  och	  flera	  av	  lövträden	  hade	  färgats	  gula.	  Det	  var	  då	  jag	  såg	  hur	  

de	  mörkgröna	  granskogarna	  framhävde	  de	  gulfärgade	  alarna	  och	  björkarna,	  hur	  

det	  riktigt	  fick	  dem	  att	  lysa	  i	  det	  molniga	  höstvädret.	  Jag	  såg	  också	  tallarnas	  

brunorange	  stammar	  mot	  det	  blågröna	  barrverket	  i	  den	  låga	  solen	  och	  hur	  

lärkarna	  färgades	  orange	  vilket	  tycktes	  förstärka	  nyansskillnaden	  i	  det	  

vintergröna	  hos	  barrträden	  runt	  omkring.	  Då	  kändes	  det	  plötsligt	  självklart	  att	  

temat	  på	  det	  sista	  större	  samplanteringsförslaget	  skulle	  vara	  barrens	  färg.	  Att	  

lägga	  vikten	  på	  barrverket	  och	  försöka	  hitta	  samplanteringsväxter	  som	  betonade	  

och	  förstärkte	  de	  mångfärgade	  barrens	  kulörer.	  Fokus	  skulle,	  i	  och	  med	  

planteringens	  storlek,	  äntligen	  ligga	  på	  de	  stora	  barrträden.	  

	  

	  Jag	  tog	  fasta	  på	  det	  jag	  själv	  fångats	  av	  i	  naturen	  de	  där	  höstdagarna,	  hur	  vackra	  

och	  ståtliga	  våra	  vanliga	  skogstallar,	  Pinus	  sylvestris	  är	  och	  då	  särskilt	  i	  grupp.	  Att	  

de	  dessutom	  är	  ett	  av	  våra	  härdigaste	  och	  tåligaste	  träd	  gjorde	  valet	  lätt.	  Jag	  

placerade	  så	  in	  dem	  i	  ett	  av	  de	  tre	  områden	  som	  bildats	  av	  stigarna	  i	  den	  tänkta	  

parken.	  För	  att	  förstärka	  deras	  blågröna	  barrverk	  ville	  jag	  ha	  in	  något	  som	  var	  

mer	  ljusgrönt	  och	  gärna	  något	  som	  färgades	  gult	  om	  hösten.	  Valet	  föll	  på	  den	  

exotiska	  katsuran,	  Cercidiphyllum	  japonicum,	  som	  ju	  trivs	  i	  näringsrik	  och	  fuktig	  

jord	  i	  halvskugga	  (Sandström,	  2009).	  Den	  sibiriska	  lärken,	  Larix	  sibirica,	  som	  

rekommenderas	  i	  strängare	  klimat	  (Bengtsson,	  2008)	  är	  ett	  barrträd	  som	  ger	  
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samma	  effekt	  med	  sina	  gula	  höstbarr	  och	  ljusgula	  skottspetsar	  om	  våren.	  Lärken,	  

Larix	  sibirica,	  har	  jag	  grupperat	  som	  en	  liten	  lärkdunge	  i	  ett	  av	  de	  tre	  områdena.	  

Det	  återkommer	  sedan	  ensamt	  bland	  tallarna	  för	  att	  knyta	  ihop	  de	  olika	  

områdena	  till	  en	  enhet.	  Samma	  sak	  har	  jag	  gjort	  med	  de	  tre	  ädelgranarna,	  Abies	  

amabilis	  och	  Abies	  lasiocarpa,	  som	  återfinns	  bland	  tallarna.	  Dessa	  pampiga	  

ädelgranar	  har	  placerats	  här	  för	  att	  samspela	  med	  det	  tredje	  området	  som	  utgörs	  

av	  hänggranar	  av	  olika	  slag.	  Här	  finns	  ädelgranar;	  Abies	  concolor	  ’Fagerhult’	  och	  

Abies	  nordmanniana	  ’Pendula’	  och	  även	  två	  sorter	  ur	  gransläktet	  Picea;	  Picea	  

glauca	  ’Pendula’	  och	  Picea	  abies	  ’Frohburg’.	  Gemensamt	  har	  dessa	  granar	  sitt	  

hängande	  växtsätt	  och	  de	  mer	  eller	  mindre	  blågröna	  barren.	  Deras	  växtsätt	  är	  

skulpturalt	  och	  de	  bildar	  en	  grupp	  med	  spännande	  individer,	  var	  och	  en	  med	  sitt	  

uttryck.	  Ädelgranar,	  Abies,	  är	  sekundärarter	  som	  kräver	  en	  skyddad	  miljö	  med	  

god	  mark-‐	  och	  luftfuktighet	  (Sjöman	  &	  	  Slagstedt,	  2013).	  Även	  vanliga	  granar,	  

Picea,	  gynnas	  vid	  etableringen	  av	  skyddade	  lägen	  och	  god	  markfukt	  (Sjöman	  &	  

Slagstedt,	  2014).	  För	  att	  skapa	  detta	  skyddade	  läget	  har	  jag	  valt	  att	  plantera	  en	  

dunge	  av	  klibbalar,	  Alnus	  glutinosa,	  på	  samma	  område	  som	  hänggranarna.	  

Klibbalarna	  fungerar	  som	  amträd	  åt	  granarna	  de	  10-‐15	  första	  åren	  för	  att	  sedan	  

tas	  ner	  när	  granarna	  etablerat	  sig	  och	  börjat	  växa	  ordentligt.	  	  

	  

I	  båda	  områden	  med	  granar	  och	  tallar	  har	  jag	  även	  placerat	  buskar	  med	  

trädgårdsblåbär,	  Vaccinium	  angustifolium.	  Det	  förhöjer	  skogskänslan	  ytterligare	  

och	  jag	  gillar	  tanken	  på	  att	  det	  finns	  något	  att	  smaka	  på	  för	  alla	  som	  passerar	  och	  

vistas	  i	  området.	  Som	  övrig	  markvegetation	  i	  delen	  med	  hänggranar	  valde	  jag	  

funkior	  med	  blågröna	  blad	  och	  en	  orange	  skogsvallmo.	  I	  delen	  med	  tallar	  valde	  

jag	  bräkenväxter,	  blå	  bergvallmo	  och	  spetsmössa.	  Samtliga	  är	  tåliga	  perenner	  

som	  trivs	  i	  halvskugga	  till	  skugga	  i	  fuktig	  och	  något	  sur	  jord.	  I	  den	  delen	  med	  

lärkträd	  lade	  jag	  mer	  vikt	  vid	  ett	  mellanskikt.	  Där	  placerade	  jag	  buskar	  och	  

barrväxter	  med	  olika	  färger	  på	  barr	  och	  bladverk,	  med	  fokus	  på	  sådana	  växter	  

som	  förändras	  med	  årstiderna.	  Här	  hamnade	  små	  barrväxter	  med	  ljusgul	  och	  röd	  

skottillväxt	  på	  våren	  bredvid	  gröna	  tujor	  och	  lövbuskar	  med	  röda	  höstfärger.	  Till	  

markskiktet	  valde	  jag	  en	  krämgul	  smörboll	  som	  blommar	  samtidigt	  som	  de	  

ljusgula	  skotten	  finns	  på	  barren	  i	  närheten	  och	  japanrams,	  vars	  stora	  glansiga	  

blad	  kontrasterar	  fint	  till	  alla	  små	  barr.	  I	  marknivån	  lade	  jag	  även	  till	  kryptuja,	  
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Microbiota	  decussata	  och	  en	  lågväxande	  berberis	  med	  röd-‐	  gula	  blad.	  Det	  var	  ett	  

medvetet	  val	  att	  inte	  ta	  in	  så	  många	  sorters	  perenner	  till	  detta	  område	  utan	  låta	  

fokus	  ligga	  på	  barrväxter	  och	  buskar.	  	  

	  

I	  designförslagen	  har	  jag	  valt	  att	  inte	  rita	  ut	  undervegetationen,	  då	  det	  fanns	  risk	  

för	  att	  det	  skulle	  blivit	  för	  plottrigt.	  Tanken	  är	  att	  de	  ska	  placeras	  i	  grupper	  över	  

hela	  området	  med	  endast	  små	  naturlika	  stigar	  som	  bryter	  upp	  växtligheten.	  

Träden	  och	  buskarna	  är	  däremot	  noga	  utsatta	  med	  rekommenderat	  c/c	  och	  med	  

tanke	  på	  att	  de	  ska	  få	  rätt	  mängd	  solljus	  och	  skugga.	  Undervegetationen	  är	  listad	  

i	  växtlistan	  och	  finns	  med	  i	  designförslagets	  tre	  detaljbilder,	  ritade	  i	  skalenliga	  

vyer	  för	  att	  ge	  betraktaren	  en	  känsla	  av	  hur	  det	  skulle	  se	  ut	  i	  en	  verklig	  

plantering.	  	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  3.3	  Växtlista	  

 3.3.1	  Entréplanteringen	  
	  

Växtvalen	  som	  presenteras	  nedan	  är	  gjorda	  till	  en	  entréplantering	  i	  västerläge	  

(Bilaga	  1).	  De	  tänkta	  rabatterna	  är	  tre	  meter	  långa	  och	  en	  meter	  breda.	  Marken	  

är	  normalfuktig,	  väldränerad	  trädgårdsjord	  och	  rabatterna	  är	  kantade	  med	  sten.	  

Jorden	  är	  något	  kalkhaltig,	  det	  vill	  säga	  den	  har	  ett	  högt	  pH-‐värde.	  Ytan	  framför	  

planteringen	  är	  öppen	  så	  den	  får	  gott	  om	  kvällssol	  om	  somrarna.	  	  

	  

Clematis	  recta	  ’Purpurea’,	  styvklematis.	  c/c:	  70	  cm.	  	  Höjd:	  90-‐120	  cm.	  	  

Bladverket	  är	  först	  purpurfärgat,	  sedan	  mörkgrönt.	  Bladen	  sitter	  två	  och	  två	  på	  

tunna	  stjälkar.	  Växten	  har	  klasar	  av	  vita	  stjärnlika	  bommor	  i	  juli-‐augusti.	  

Styvklematis	  tolererar	  halvskugga	  och	  kräver	  skugga	  vid	  rötterna.	  De	  trivs	  i	  

kalkhaltig	  jord	  och	  vill	  gärna	  ha	  stödpinnar.	  Den	  beskärs	  kraftigt	  på	  våren	  och	  

hålls	  efter	  då	  den	  gärna	  frösår	  sig.	  Blommorna	  doftar	  och	  har	  frukter	  som	  pryder	  

sin	  plats	  långt	  in	  på	  hösten	  (Hansson,	  2007;	  Månsson	  &	  Johansson,	  2005).	  

	  

Clematis	  vitalba,	  skogsklematis.	  Längd	  på	  lianen:	  ca	  7	  m.	  
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En	  starkväxande	  klematis	  som	  bommar	  på	  årsskotten.	  Den	  blommar	  länge,	  juli-‐

oktober	  om	  säsongen	  tillåter.	  Blommorna	  sitter	  i	  stora	  klasar	  och	  är	  små,	  vita	  

och	  doftar	  (Johnson,	  1997).	  Bladen	  är	  tredelade	  och	  mellangröna.	  

Fröställningarna	  sitter	  kvar	  under	  vintern	  och	  är	  silvergrå.	  Den	  är	  härdig	  och	  

lättskött	  och	  trivs	  bäst	  i	  kalkhaltig	  jord	  i	  halvskugga	  (Samuelsson	  &	  

Schenkmanis,	  2003).	  Blir	  vackrast	  om	  den	  beskärs	  varje	  år	  på	  vintern	  till	  ca	  en	  

meter	  (Johnson,	  1997).	  

	  

Hemerocallis	  ’Gentle	  Shepard’,	  hybriddaglilja.	  c/c:	  50	  cm.	  Höjd:	  60	  cm.	  	  	  

Bladen	  kommer	  tidigt	  på	  våren	  och	  är	  långa,	  gröna,	  smala	  och	  lätt	  böjda.	  

Blommorna	  är	  vita	  och	  trattformade.	  Hybriddagliljan	  är	  anspråkslös	  och	  trivs	  i	  

de	  flesta	  trädgårdsjordar,	  dock	  ej	  mager	  och	  torr	  jord.	  De	  vill	  ha	  sol	  till	  

halvskugga	  och	  plantorna	  bör	  delas	  emellanåt	  för	  att	  hållas	  fina	  (Hansson,	  2007).	  

	  

Heuchera	  micrantha	  ’Palace	  Purple’,	  småblommig	  alunrot.	  c/c:	  35	  cm.	  Höjd:	  40-‐

60	  cm.	  	  

Brunrött	  bladverk	  i	  tuvor	  med	  vita	  blommor	  i	  juni-‐september.	  Trivs	  i	  kalkhaltig	  

och	  fuktighetshållande	  jord	  i	  sol	  till	  halvskugga.	  Planteras	  om	  med	  några	  års	  

mellanrum	  för	  att	  de	  annars	  kryper	  upp	  ur	  jorden	  (Hansson	  2007;	  Månsson	  &	  

Johansson,	  2005)	  

	  

Juniperus	  squamata	  ’Blue	  Star’,	  himalajaen.	  Höjd	  efter	  ca	  10	  år:	  50	  cm.	  Bredd	  

efter	  ca	  10	  år:	  50	  cm.	  	  

Härstammar	  från	  Asien.	  Är	  tolerant	  vad	  gäller	  jord,	  fukt	  och	  näring	  och	  trivs	  bäst	  

i	  neutral	  till	  alkalisk,	  väldränerad	  jord.	  Allra	  bäst	  trivs	  himalajaenen	  i	  full	  sol	  och	  

någorlunda	  vindskyddat	  läge.	  Den	  är	  långsamväxande	  men	  kan	  med	  tiden	  bli	  

upp	  till	  1,5	  meter	  bred	  och	  0,8	  meter	  hög	  (Bloom,	  2001;	  Ilminge,	  2009)	  Barren	  är	  

kraftigt	  stålblå	  med	  milt	  ljusgröna	  skott	  på	  våren.	  Växtsättet	  är	  i	  sig	  självt	  

oregelbundet	  och	  upprätt	  med	  lätt	  hängande	  skottspetsar.	  Buskarna	  beskärs	  

med	  fördel	  för	  att	  hålla	  form	  och	  storlek	  i	  schack	  (Ilminge,	  2009).	  	  

	  

Pinus	  mugo	  ’Pal	  Maleter’,	  bergtall.	  Höjd	  efter	  10	  år:	  ca	  130	  cm	  (Conifer	  Society,	  

2014).	  	  
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Bergtallen	  är	  mycket	  tolerant	  vad	  gäller	  jord	  och	  läge	  men	  trivs	  bäst	  i	  sol	  till	  

halvskugga.	  Barren	  på	  bergtall	  sitter	  två	  och	  två,	  är	  något	  böjda	  och	  fint	  sågade.	  

Kottarna	  är	  2-‐5	  cm	  långa	  och	  konformade	  (Nilsson,	  1985).	  ’Pal	  Maleter’	  har	  

vackert	  krämgula	  barrspetsar	  och	  växer	  till	  en	  avlång,	  rundad	  buske	  (Conifer	  

Society,	  2014).	  

	  

Taxus	  x	  media	  ’Stricta	  Viridis’,	  hybrididegran.	  Höjd	  efter	  10	  år:	  ca	  1,3	  m	  (Conifer	  

Society,	  2014).	  Hybrididegran	  är	  en	  korsning	  mellan	  vanlig	  idegran,	  Taxus	  

baccata	  och	  japansk	  idegran,	  Taxus	  cuspidata.	  Trivs	  i	  sol	  likväl	  som	  djup	  skugga	  

och	  i	  kalkrik	  jord.	  Växtsättet	  är	  smalt	  pyramidalt	  och	  något	  vridet	  och	  

oregelbundet,	  vilket	  namnet	  skvallrar	  om.	  Barren	  är	  mjuka	  och	  platta	  och	  

honplantorna	  får	  bärliknande	  röda	  frön.	  Hela	  plantan	  är	  giftig,	  förutom	  det	  röda	  

hyllet	  runt	  fröna.	  Idegranar	  kan	  nå	  en	  mycket	  avsevärd	  ålder	  och	  är	  tåliga	  när	  

det	  gäller	  beskärning	  då	  de	  kan	  skjuta	  skott	  från	  gammal	  ved.	  De	  har	  kompakta,	  

välförgrenade	  rötter	  vilket	  gör	  att	  idegranen	  med	  gott	  resultat	  kan	  flyttas	  även	  

som	  äldre	  plantor.	  Rötterna	  gör	  dem	  också	  till	  goda	  konkurrenter	  till	  närstående	  

växter	  vad	  gäller	  vatten	  och	  näring	  (Ilminge,	  2009;	  Nilsson,	  1985).	  Det	  är	  viktigt	  

att	  idegranar	  får	  tillräckligt	  med	  fukt	  på	  hösten	  så	  de	  hinner	  samla	  på	  sig	  nog	  

med	  vatten	  inför	  vintern	  (Bengtsson,	  2008).	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.3.2	  Söderslänten	  
	  

Här	  presenteras	  ett	  urval	  av	  växter	  som	  passar	  i	  en	  söderslänt	  (Bilaga	  2ab)	  i	  

sandblandad	  jord	  med	  ett	  neutralt	  pH-‐värde.	  Här	  är	  det	  soligt	  och	  öppet	  med	  en	  

lutning	  på	  1:3.	  Det	  finns	  risk	  för	  torka	  under	  soliga	  och	  torra	  perioder.	  Växterna	  

är	  också	  valda	  med	  tanke	  på	  att	  det	  ska	  se	  livfullt	  och	  färgglatt	  ut	  under	  en	  lång	  

tid	  på	  året.	  Rabatten	  i	  slänten	  är	  8	  gånger	  5	  meter	  stor	  och	  formad	  som	  en	  

triangel.	  

	  

Berberis	  koreana,	  koreansk	  berberis.	  Höjd:	  2-‐	  3	  meter.	  	  

En	  tålig	  och	  anspråkslös	  buske	  som	  trivs	  i	  torra	  och	  magra	  jordar	  i	  sol	  till	  

halvskugga.	  Blommar	  gult	  på	  våren	  och	  blommorna	  följs	  sedan	  av	  klarröda,	  
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droppformade	  bär	  i	  stora	  mängder.	  Bladverket	  är	  blågrönt	  under	  vår	  och	  

sommar	  och	  skiftar	  under	  tidig	  höst	  till	  en	  kraftfull	  röd	  färg.	  Växtsättet	  är	  som	  en	  

hängande	  bukett,	  med	  täta	  taggiga	  grenar	  från	  mitten	  (Palmstierna,	  1999).	  

	  

Echinacea	  purpurea	  ’Tiki	  Torch’,	  röd	  rudbeckia.	  c/c:	  30	  cm.	  Höjd:	  70-‐90	  cm.	  	  

Trivs	  bäst	  i	  väldränerad,	  lätt	  jord	  i	  full	  sol.	  Blommar	  i	  juli	  till	  september	  med	  

decimeterstora	  blommor	  med	  orange,	  hängande	  kronblad	  med	  en	  mörkt	  

brunröd	  disk	  med	  dekorativa	  gula	  ståndare.	  Bladen	  är	  lansettlika	  och	  stjälken	  

rödtonad	  och	  stadig.	  Blomställningen	  är	  dekorativ	  även	  vintertid.	  Uppskattas	  av	  

fjärilar	  och	  bin	  (Hansson,	  2007;	  Månsson	  &	  Johansson,	  2005).	  	  

	  

Helictotrichon	  sempervivens,	  silverhavre.	  Höjd:	  60	  cm.	  	  

Trivs	  på	  Väldränerad	  och	  torr	  växtplats	  i	  full	  sol.	  Växer	  i	  tuvor	  vars	  blad	  är	  

sträva,	  blågrå	  och	  något	  hängande.	  Tuvorna	  är	  delvis	  vintergröna	  och	  gamla	  och	  

skadade	  blad	  rensas	  ut	  under	  tidig	  vår	  för	  att	  ge	  plats	  åt	  nya	  friska.	  Blommorna	  

som	  kommer	  i	  juli	  är	  halmgula	  och	  sitter	  i	  havrelika	  vippor	  (Hansson,	  2007;	  

Palmstierna,	  1999).	  

	  

Juniperus	  communis	  ’Kantarell’,	  vanlig	  en.	  Höjd	  som	  fullvuxen:	  ca	  1,5	  m.	  Bredd	  

som	  fullvuxen:	  ca	  1,5	  m.	  Vår	  inhemska	  en	  trivs	  i	  de	  flesta	  jordar	  men	  föredrar	  full	  

sol	  och	  väldränerad	  jord.	  Det	  är	  en	  tålig	  barrväxt	  med	  stickiga,	  korta	  barr	  och	  bär	  

som	  går	  från	  grönt	  till	  blått	  (Palmstierna,	  2009).	  Sorten	  ’Kantarell’	  är	  hittad	  på	  

Hallandsåsen	  (Bengtsson,	  2008)	  och	  har	  ett	  kantarellformat	  växtsätt	  med	  

hängande	  gröna	  skottspetsar.	  Barren	  är	  friskt	  silvergröna	  (Palmstierna,	  2009).	  	  	  

	  

Juniperus	  horizontalis	  ’Yokon	  Bell’,	  krypen.	  Höjd	  som	  fullvuxen:	  20	  cm.	  Bredd	  

som	  fullvuxen:	  80	  cm.	  Krypen	  härstammar	  från	  norra	  Amerika	  och	  hittas	  i	  det	  

vilda	  växande	  bland	  klippiga	  berg	  och	  stenar.	  Det	  är	  en	  av	  de	  tåligaste	  krypande	  

utländska	  enarna,	  många	  namnsorter	  härdiga	  till	  zon	  6	  (Johansson,	  2007).	  	  

	  

Larix	  decidua	  ’Horstmanns	  Recurved’,	  europeisk	  skruvlärk.	  Höjd	  efter	  ca	  10	  år:	  

1,5-‐	  3,5	  m.	  Härdig	  i	  zon	  5-‐6.	  En	  dvärgform	  av	  den	  europeiska	  lärken.	  Den	  har	  
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vridna,	  lockiga	  grenar	  och	  ljusgröna	  barr	  som	  får	  en	  vacker	  gul	  höstfärg	  innan	  de	  

fälls	  för	  vintern	  (Blomqvist	  plantskola,	  2014;	  Sandström,	  2009)	  	  

	  

Papaver	  croceum,	  sibirisk	  vallmo.	  c/c:	  25	  cm.	  Höjd:	  40-‐50	  cm.	  

Blommar	  länge,	  mellan	  maj	  och	  september.	  Blomfärgen	  är	  blandad	  med	  rosa,	  

orange,	  röda	  och	  vita	  skira	  blommor,	  alla	  med	  gul	  mitt.	  Det	  är	  en	  tuvbildande	  

perenn	  som	  ej	  anses	  vara	  särskilt	  långlivad	  men	  som	  frösår	  sig	  villigt	  där	  den	  

trivs	  och	  ges	  plats.	  De	  parflikiga	  bladen	  sitter	  i	  en	  rosett	  vid	  marken	  och	  är	  håriga	  

precis	  som	  stjälken	  (Hansson,	  2007;	  Månsson	  &	  Johansson,	  2005).	  	  

	  

Pinus	  mugo	  ’Jakobsen’,	  bergtall.	  Höjd:	  50	  cm.	  Bredd:	  60	  cm.	  En	  tålig,	  krypande	  

bergtall	  som	  trivs	  i	  soligt	  läge	  och	  sandig	  jord.	  Barret	  är	  mörkt	  mildgrönt,	  

grenarna	  kraftfulla	  och	  formen	  är	  som	  bulliga	  moln	  (Johansson,	  2007).	  

	  

Prunus	  pumila	  var.	  Depressa	  E,	  sandkörsbär.	  Höjd:	  30	  cm.	  Bredd:	  2	  m.	  	  

En	  tålig	  marktäckande	  buske	  som	  trivs	  bäst	  i	  mager	  jord	  och	  soligt	  läge.	  Den	  har	  

blågröna	  blad	  som	  oftast	  får	  en	  lysande	  röd-‐orange	  höstfärg.	  Blommar	  tidigt	  på	  

bar	  kvist	  med	  vita	  blommor	  som	  liknar	  häggens	  (Palmstierna	  &	  Johanson,	  1999).	  	  

	  

Pulsatilla	  vulgaris	  ’Röde	  klokke’,	  backsippa.	  c/c:	  20	  cm.	  Höjd:	  20	  cm.	  	  

Blommar	  i	  april	  till	  maj	  med	  stora	  djupröda	  blommor.	  Backsippan	  är	  

vildväxande	  och	  fridlyst	  i	  Sverige.	  Trivs	  på	  torra,	  väldränerade	  jordar	  i	  soligt	  

läge.	  Bladen	  är	  finflikiga,	  håriga	  och	  ljusgröna	  och	  utvecklas	  helt	  först	  efter	  

blomningen.	  Även	  blomman	  och	  dess	  magnifika	  fröställning	  är	  försedda	  med	  en	  

silverskimrande	  ludenhet	  (Hansson,	  2007;	  Månsson	  &	  Johansson,	  2005).	  	  

	  

 3.3.3	  Barrparken	  
	  

Växterna	  här	  nedan	  är	  valda	  för	  att	  passa	  till	  en	  liten	  parkmiljö	  (Bilaga	  3abc)	  

eller	  en	  del	  av	  en	  större	  trädgård.	  Marken	  är	  normal	  till	  fuktig	  med	  ett	  lågt	  pH-‐

värde.	  På	  grund	  av	  flera	  olika	  sorters	  pionjärträd	  kommer	  mindre	  träd,	  buskar	  

och	  undervegetation	  växa	  i	  mer	  eller	  mindre	  vandrande	  skugga.	  	  
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Abies	  amabilis,	  purpugran.	  Höjd	  som	  fullvuxen:	  30-‐	  35	  m.	  Bredd	  som	  fullvuxen:7	  

m.	  

Härdig	  till	  zon	  5.	  Arten	  växer	  vilt	  utmed	  stillahavskusten	  i	  Nordamerika.	  I	  sin	  

naturliga,	  fuktiga	  miljö	  kan	  denna	  pampiga	  gran	  bli	  uppemot	  75	  meter	  hög.	  För	  

att	  etablera	  sig	  väl	  behöver	  den	  djup	  och	  väl	  fuktighetshållande	  jord	  samt	  en	  

skyddad	  växtplats,	  helst	  med	  omgivande	  vegetation.	  Den	  växer	  väldigt	  långsamt	  

som	  ung	  men	  blir	  med	  tiden	  en	  stort	  pyramidalt	  träd	  med	  täta	  grenar	  (Sjöman	  &	  

Slagstedt,	  2013).	  Kottarna	  är	  som	  mogna	  mörkt	  purpurfärgade	  (Conifer	  Society,	  

2014).	  

	  

Abies	  balsamea	  ’Nana’,	  balsamgran.	  Höjd:	  60-‐90	  cm.	  Bredd:	  1,5	  m.	  

En	  liten	  kuddplanta	  som	  växer	  mycket	  långsamt.	  Formen	  är	  låg	  och	  plattrund	  

med	  korta	  skott	  som	  växer	  mycket	  tätt.	  Vill	  stå	  i	  fuktig	  jord	  med	  lågt	  pH-‐värde.	  

Trivs	  bäst	  i	  sol	  till	  halvskugga	  och	  blir	  allra	  finast	  där	  det	  är	  hög	  luftfuktighet.	  

Barren	  är	  mörkt	  gröna	  med	  vita	  klyvöppningar	  på	  undersidan	  och	  de	  doftar	  gott	  

av	  balsam.	  (Ilminge,	  2009;	  Nilsson,	  1985)	  

	  

Abies	  concolor	  ’Fagerhult’,	  coloradogran.	  Höjd	  efter	  ca	  10	  år:	  1,8	  m.	  Bredd	  efter	  ca	  

10	  år:	  1,5-‐2	  m	  (Conifer	  Society,	  2014).	  Arten	  anses	  härdig	  till	  zon	  5.	  

Coloradogranen	  härstammar	  från	  västra	  Amerikas	  bergstrakter	  där	  den	  rena	  

arten	  kan	  bli	  hela	  70	  meter	  hög.	  Här	  i	  Sverige	  blir	  den	  sällan	  mer	  än	  25-‐30	  meter.	  

En	  ädelgran	  som	  även	  klarar	  en	  torrare	  och	  magrare	  växtplats.	  Signifikant	  för	  

arten	  är	  de	  långa,	  bågböjda,	  glest	  sittande	  barren	  som	  på	  grund	  av	  sina	  ljusa	  

klyvöppningskanaler,	  som	  sitter	  på	  båda	  sidor	  av	  barren,	  har	  en	  isande	  blågrön	  

färg	  (Nilsson,	  1985;	  Sjöman	  &	  Slagstedt,	  2013).	  ’Fagerhult	  är	  en	  svensk	  sort	  som	  

har	  funnits	  sedan	  1930-‐talet.	  Den	  har	  väldigt	  långa	  barr	  i	  en	  lysande	  gråblå	  färg.	  

Växtsättet	  är	  mycket	  speciellt,	  med	  styva	  grenar	  som	  hänger	  som	  bågformade	  

kaskader	  från	  stammen	  som	  ofta	  behöver	  bindas	  upp	  för	  att	  växa	  lodrätt	  

(Johansson,	  2007).	  

	  

Abies	  lasiocarpa,	  berggran.	  Höjd	  som	  fullvuxen:	  15-‐20	  m.	  	  
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Berggranen	  är	  vildväxande	  vid	  trädgränsen	  i	  västra	  Nordamerika,	  vid	  

bergskedjor	  som	  Sierra	  Nevada	  och	  Klippiga	  bergen.	  Det	  karga	  klimat	  som	  råder	  

här	  skulpterar	  granarna	  i	  spännande	  former.	  Som	  odlad	  och	  i	  mer	  skyddade	  

miljöer	  blir	  den	  en	  lång	  och	  mycket	  smal	  pyramid.	  Det	  är	  en	  härdig	  gran	  som	  är	  

odlingsvärd	  i	  zon	  4-‐7,	  då	  den	  i	  de	  lägre	  zonerna	  lätt	  skadas	  av	  vårfrost	  och	  får	  

problem	  med	  barrlus.	  De	  gröna	  barren	  har	  en	  ton	  av	  silvergrått	  (Sjöman	  &	  

Slagstedt,	  2013).	  

	  

Abies	  nordmanniana	  ’Pendula’	  ,	  hängande	  sort	  av	  nordmannsgran.	  Höjd	  som	  

fullvuxen:	  15-‐20	  m.	  Bredd	  som	  fullvuxen:	  3-‐4	  m	  	  

Den	  rena	  arten	  växer	  vilt	  i	  Kaukasus	  och	  Pontiska	  bergen,	  ända	  upp	  till	  

trädgränsen	  där	  det	  råder	  svala	  somrar	  och	  stränga	  vintrar.	  I	  Sverige	  härdig	  till	  

zon	  5.	  Den	  fodrar	  en	  god	  markfuktighet	  och	  utvecklas	  som	  ung	  bäst	  om	  den	  får	  

stå	  i	  skydd	  av	  annan	  vegetation.	  I	  Sverige	  har	  den	  odlats	  sedan	  1800-‐talet	  och	  

har	  i	  julgransförsäljning,	  under	  namnet	  kungsgran,	  nästan	  konkurrerat	  ut	  vår	  

vanliga	  gran	  Picea	  abies.	  Som	  ung	  är	  den	  brett	  pyramidal	  för	  att	  sedan	  som	  äldre	  

få	  lika	  bred	  bas	  som	  topp.	  Nordmannsgranen	  är	  bra	  på	  att	  behålla	  de	  nedre	  

grenarna	  även	  som	  gammalt	  träd	  vilket	  inte	  alla	  ädelgranar	  gör	  (Sjöman	  &	  

Slagstedt,	  2013).	  

	  

Alnus	  glutinosa	  fk	  Fyris	  E,	  klibbal.	  Höjd:	  15-‐20	  m.	  Bredd:	  8-‐10	  m.	  Härdig	  till	  zon	  

5-‐6.	  

Klibbalen	  är	  ett	  snabbväxande	  träd	  med	  mörkgröna	  blad	  (Tönnersjö	  plantskola,	  

2015).	  Det	  är	  ett	  pionjärträd	  som	  lämpar	  sig	  något	  bättre	  som	  amträd	  än	  den	  

härdigare	  gråalen,	  då	  det	  inte	  skjuter	  rotskott.	  Stam	  och	  grenar	  är	  gråa.	  Bladen	  

som	  sitter	  kvar	  länge	  på	  hösten	  är	  runda	  med	  avnupen	  spets	  och	  fälls	  gröna.	  

Trädet	  har	  dekorativa	  kottar	  och	  trivs	  bäst	  på	  fuktig	  mark	  i	  ljust	  läge	  (Holmåsen,	  

1998).	  

	  

Cercidiphyllum	  japonicum	  E,	  katsura.	  Höjd:	  3-‐5	  m.	  Härdigt	  till	  zon	  5.	  

Ett	  litet	  träd	  med	  exotiskt	  utseende	  som	  härstammar	  från	  japan	  och	  kina.	  De	  

tunna,	  hjärtformade	  bladen	  sitter	  vågrätt	  längs	  med	  grenarna	  och	  sägs	  dofta	  

bakverk	  när	  de	  färgas	  gula	  och	  faller	  av.	  Trädet	  är	  som	  ungt	  pyramidformat	  för	  
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att	  sedan	  bli	  mer	  utbrett	  och	  runt.	  Trivs	  i	  sol	  till	  halvskugga	  i	  en	  näringsrik	  och	  

fuktig	  jord.	  Etablerar	  sig	  bäst	  på	  skyddade	  lägen	  (Rydlinge	  plantskola,	  2015;	  

Sandström,	  2009).	  

	  

Hydrangea	  paniculata	  ’Mustila’,	  syrenhortensia.	  Höjd:	  1,5-‐2	  m.	  Härdig	  i	  zon	  6-‐7.	  	  

En	  dekorativ	  buske	  med	  upprätt	  växtsätt	  och	  en	  vita	  blommor	  som	  blommar	  i	  

slutet	  av	  sommaren.	  Bladen	  är	  avlånga	  med	  tydliga	  nerver	  och	  grenarna	  drar	  

mot	  rött	  (Rydlinge	  plantskola,	  2015;	  Sandström,	  2009).	  

	  

Larix	  sibirica	  ,	  sibirisk	  lärk.	  Höjd	  som	  fullvuxen:	  15-‐20	  m.	  Bredd	  som	  fullvuxen:	  

6-‐8	  m.	  Lärken	  fäller	  sina	  barr	  på	  hösten	  och	  de	  nya	  barren	  som	  kommer	  på	  våren	  

har	  en	  friskt	  gulgrön	  färg.	  Den	  sibiriska	  lärken	  utvecklas	  bäst	  i	  de	  norra	  delarna	  

av	  Sverige.	  Anses	  härdig	  ända	  upp	  till	  zon	  7	  (Lorentzon	  &	  Sjöman,	  2005).	  Den	  

trivs	  i	  fuktighetshållande	  och	  näringsrik	  jord	  i	  soligt	  läge.	  Kronan	  är	  

oregelbunden	  med	  vågrätta	  eller	  bågböjda	  grenar	  med	  upprätta	  grenspetsar.	  

Barren	  är	  ljusgröna,	  tunna	  och	  sitter	  i	  knippen	  om	  15-‐30	  barr	  i	  varje.	  Lärken	  får	  

en	  vacker	  varmgul	  höstfärg.	  Kottarna	  är	  små,	  bruna	  och	  lätt	  ludna	  (Nilsson,	  

1985).	  	  

	  

Picea	  abies	  ’Cruenta’,	  smultrongran.	  Höjd:	  2,5-‐5	  m.	  Bredd:	  1,2	  m	  	  

Detta	  är	  en	  svagväxande	  typ	  av	  smultrongran	  som	  växer	  ca	  10-‐15	  cm	  per	  år.	  

Samtliga	  smultrongranar	  ute	  i	  handeln	  har	  svensk,	  eller	  möjligen,	  finsk	  

härkomst.	  De	  är	  alla	  ganska	  lika,	  men	  den	  vanligaste	  sorten	  ’Rydal’,	  är	  

snabbväxande	  och	  blir	  troligen	  stor	  (Johansson,	  2007).	  När	  smultrongranarnas	  

nya	  skott	  kommer	  i	  slutet	  av	  våren	  är	  de	  djupt	  blodröda.	  Detta	  varar	  bara	  under	  

en	  kort	  period	  för	  att	  sedan	  återgå	  till	  grönt	  via	  märkliga	  brungröna	  toner.	  

Smultrongranen	  hålls	  vackrast	  om	  de	  nytillväxta	  skotten	  beskärs	  strax	  efter	  att	  

den	  röda	  färgen	  har	  bleknat	  (Bloom,	  2001).	  

	  

Picea	  abies	  ’Frohburg',	  hängande	  sort	  av	  vanlig	  gran.	  Höjd	  efter	  10	  år:	  ca	  4,5	  m	  

(Conifer	  Society,	  2014).	  

En	  hängande	  form	  av	  vår	  vanliga	  skogsgran.	  ’Frohburg’	  har	  mellangröna	  barr	  och	  

hängande	  grenar.	  Behöver	  ibland	  bindas	  upp	  för	  att	  växa	  upprätt.	  Formar	  en	  kjol	  
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på	  marken	  av	  de	  lägst	  sittande	  grenarna.	  Växer	  förhållandevis	  långsamt.	  (Bloom,	  

2001).	  

	  

Picea	  glauca	  ’Daisy’s	  White',	  vitgran.	  Höjd	  som	  fullvuxen:	  1,5-‐2	  m.	  Bredd	  som	  

fullvuxen:	  1,1	  m.	  Härdig	  till	  zon	  5.	  	  

En	  liten	  konformad	  dvärggran	  som	  är	  släkt	  med	  sockertoppsgranen	  men	  växer	  

betydligt	  långsammare.	  De	  nya	  skotten	  som	  kommer	  sent	  på	  våren	  är	  

krämgulvita	  och	  färgen	  tonar	  sedan	  långsamt	  över	  till	  gulgrönt.	  Generellt	  anses	  

de	  flesta	  underarter	  av	  vitgranen	  mycket	  härdiga	  men	  en	  del	  av	  de	  mest	  

färgsprakande	  är	  känsliga	  för	  vårfrosten.	  ’Daisy’s	  White’	  kan	  skadas	  av	  stark	  sol,	  

särskilt	  vid	  kalla	  vårar,	  och	  utvecklas	  därför	  bäst	  i	  halvskugga	  (Bloom,	  2001;	  

Johansson,	  2007)	  	  

	  

Picea	  glauca	  ’Pendula’,	  hängande	  sort	  av	  vitgran.	  Höjd:	  ca	  9	  m.	  Bredd:	  1,5-‐3	  m	  

Vitgranen	  tolererar	  mager	  jord	  och	  klarar	  vind	  bra.	  ’Pendula’	  har	  blågrönt	  barr	  

och	  gracila	  bågformade	  grenar	  som	  hänger.	  Ett	  användbart	  träd	  som	  passar	  som	  

solitär	  (Johansson,	  2007).	  

	  

Pinus	  sylvestris	  ,	  tall.	  Höjd	  som	  fullvuxen:	  20-‐25	  m.	  Bredd	  som	  fullvuxen:	  5-‐8	  m	  	  

Vår	  vanliga	  skogstall	  tillhör	  ett	  stort	  släkte	  med	  mer	  än	  100	  arter.	  Släktet	  delas	  in	  

i	  mjuk-‐	  och	  hårdbarriga	  tallar,	  där	  den	  mjukbarriga	  gruppen	  har	  barr	  som	  sitter	  

fem	  och	  fem	  i	  knippen	  medan	  den	  hårdbarriga	  gruppen	  består	  av	  två-‐	  eller	  

trebarriga	  arter.	  De	  hårdbarriga	  tallarna	  är	  ofta	  pionjärträd,	  vilket	  betyder	  at	  de	  

är	  ljuskrävande,	  anspråkslösa	  vad	  gäller	  jordmån	  och	  i	  regel	  torktåliga.	  De	  mjuk-‐	  

och	  fembarriga	  tallarna	  kräver	  en	  fuktigare	  jord	  och	  ett	  skyddat	  läge,	  i	  alla	  fall	  

som	  unga.	  Pinus	  sylvestris	  tillhör	  den	  hårdbarriga	  gruppen	  (Lorentzon	  &	  Sjöman,	  

2005).	  Den	  är	  härdig	  i	  hela	  landet	  upp	  till	  trädgränsen.	  Barren	  är	  blågröngråa,	  

hårda	  och	  vridna	  och	  sitter	  två	  och	  två.	  Barken	  är	  rödbrun	  och	  flagnande.	  

Kottarna	  är	  först	  gröna,	  sedan	  gråbruna,	  5-‐	  8	  cm	  långa	  och	  koniska.	  I	  gynnsamma	  

lägen	  blir	  tallen	  rak	  och	  hög	  med	  en	  konformad	  krona,	  emedan	  den	  i	  karga	  lägen	  

kan	  utvecklas	  till	  riktiga	  ”bonsaiträd”	  med	  knotig	  stam	  och	  oregelbunden,	  

vindpinad	  krona	  (Nilsson,	  1985).	  	  

	  



	   	   30	  

Pinus	  sylvestris	  ’Trollguld’,	  tall.	  Höjd	  efter	  10	  år:	  ca	  1,8	  m	  (Conifer	  Society,	  2014)	  

En	  svagväxande	  sort	  av	  vår	  inhemska	  tall.	  ’Trollguld’	  har	  gyllengula	  barr	  på	  

sommaren	  och	  gröngula	  barr	  på	  vintern.	  Utvecklas	  med	  tiden	  till	  ett	  litet	  träd	  

och	  härkommer	  från	  Sverige	  (Johansson,	  2007).	  	  

	  

Thuja	  occidentalis	  ’Brobecks	  Tower’,	  tuja.	  Höjd:	  2-‐3	  m	  (Rydlinge	  plantskola,	  

2014).	  Troligen	  en	  fröplanta	  från	  ’Spiralis’	  med	  liknande	  barrverk	  som	  är	  

mörkgrönt	  och	  ormbunkslikt.	  På	  vintern	  blir	  barren	  bruntonade.	  Sorten	  kommer	  

från	  Sverige	  och	  växer	  till	  en	  enstammig,	  tät	  pelare	  (Johansson,	  2007).	  

	  

Thuja	  occidentalis	  ’Smaragd’,	  tuja.	  Höjd:	  3-‐5	  m.	  Bredd:	  1-‐1,8	  m.	  Härdig	  till	  zon	  5.	  

(Rydlinge	  plantskola,	  2014).	  Tujor	  klarar	  på	  de	  flesta	  jordar	  och	  är	  robusta	  

växter	  som	  fungerar	  fint	  att	  använda	  som	  vindstoppare	  och	  häckar.	  Bäst	  trivs	  de	  

i	  en	  fuktighetshållande	  jord,	  då	  de	  på	  magra	  och	  torra	  jordar	  riskerar	  att	  få	  gula	  

barr	  och	  sätta	  mycket	  frö	  vilket	  lätt	  får	  dem	  att	  se	  risiga	  ut.	  (Bengtsson,	  2008;	  

Lorentzon	  &	  Sjöman,	  2005).	  	  ’Smaragd’	  har	  ett	  kompakt	  växtsätt	  som	  formar	  en	  

spetsig	  kon.	  Barren	  är	  glänsande	  och	  friskt	  gröna	  och	  är	  känd	  för	  att	  hålla	  färgen	  

även	  vintertid	  (Nilsson,	  1985).	  	  	  

	  	  

Vaccinium	  Angustifolium	  ’North	  Blue’,	  trädgårdsblåbär.	  Höjd:	  0,8	  m.	  Härdig	  till	  

zon	  6.	  Sorten	  härstammar	  från	  Finland.	  Bladen	  är	  små	  och	  friskt	  gröna.	  Bären	  är	  

stora	  och	  söta	  och	  sitter	  i	  stora	  klasar.	  Trivs	  bäst	  i	  sol-‐	  halvskugga	  i	  en	  sur	  jord	  

(Blomqvist	  plantskola,	  2014).	  	  

	  

Viburnum	  opulus,	  skogsolvon.	  Höjd:	  2-‐3	  m.	  	  

Växer	  naturligt	  vilt	  i	  södra	  och	  mellersta	  Sverige	  och	  längs	  med	  Norrlandskusten.	  

Bladen	  är	  flikiga	  och	  sitter	  motsatt	  två	  och	  två.	  De	  får	  en	  rödviolett	  färg	  på	  

hösten.	  Blommorna	  är	  vita	  och	  sitter	  i	  platta	  blomställningar	  där	  de	  yttersta	  

sterila	  blommorna	  slår	  ut	  först	  som	  i	  en	  krans	  runt	  knopparna	  i	  mitten.	  De	  

blommar	  i	  juni-‐juli.	  Bären	  är	  röda	  och	  giftiga.	  Trivs	  bäst	  på	  fuktig	  och	  mullrik	  

jord	  i	  sol	  till	  halvskugga	  (Holmåsen,	  1998).	  
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Som	  markvegetation	  har	  valts	  följande	  buskar	  som	  inte	  är	  utplacerade	  i	  

designförslaget	  (Bilaga	  3):	  

	  

Berberis	  thunbergii	  ’Admiration’,	  häckberberis.	  Höjd:	  30	  cm.	  Härdig	  till	  zon	  5.	  En	  

dvärgberberis	  med	  blad	  i	  orangerött	  kantade	  med	  gult.	  Tålig.	  (Rydlinge	  

plantskola,	  2014).	  

	  

Microbiota	  decussata,	  kryptuja.	  Höjd:	  30	  cm.	  Bredd:	  1,2-‐1,5	  m.	  

Denna	  enda	  art	  utgör	  hela	  släktet	  och	  växer	  vilt	  i	  de	  östra	  delarna	  av	  Sibirien.	  

Kryptujan	  trivs	  bäst	  på	  fuktighetshållande	  mark	  med	  go	  dränering	  men	  kan	  

också	  klara	  ett	  torrare	  läge.	  Den	  är	  härdig	  till	  zon	  6	  i	  Sverige.	  Växtsättet	  är	  brett	  

och	  lågt	  marktäckande.	  Grenarna	  är	  sirliga	  med	  hängande	  skottspetsar.	  Barren	  

är	  mjuka	  och	  friskt	  grön	  under	  sommaren	  för	  att	  sedan	  skifta	  i	  brons	  under	  

vinterhalvåret.	  Utvecklas	  bäst	  i	  sol	  och	  halvskugga.	  I	  odling	  används	  i	  stort	  sett	  

bara	  hanplantor	  vilket	  är	  synd	  då	  arten	  är	  tvåkönad	  och	  honplantorna	  får	  blåa	  

frukter	  (Bloom,	  2001;	  Lorentzon	  &	  Sjöman,	  2005).	  

	  

Som	  markvegetation	  har	  även	  valts	  följande	  perenner,	  som	  samtliga	  är	  härdiga	  i	  

zon	  5	  och	  tolererar	  ett	  något	  lågt	  pH-‐värde,	  en	  god	  markfukt	  och	  ett	  halv	  till	  

helskuggigt	  läge:	  	  

• Adiantum	  pedatum,	  svartbräken	  

• Athyrium	  filix-‐femina,	  majbräken	  

• Hosta	  ’Blue	  cadet’,	  funkia	  

• Hosta	  ’Krossa	  regal’,	  funkia	  

• Meconopsis	  betonicifolia,	  blå	  bergsvallmo	  

• Meconopsis	  cambrica	  ’Aurantiaca’,	  skogsvallmo	  

• Polygonatum	  falcatum,	  japanrams	  

• Tiarella	  cordifolia,	  spetsmössa	  

• Trollius	  x	  cultorum	  ’Cheddar’,	  trädgårdssmörboll	  
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 4.	  Diskussion	  
	  

 4.1	  Resultatdiskussion	  
	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  har	  varit	  att	  ge	  förslag	  på	  hur	  barrväxter	  i	  zon	  5	  kan	  

användas	  i	  samplanteringar	  med	  perenner	  och	  lignoser	  samt	  att	  ge	  kunskap	  om	  

vilka	  förutsättningar	  som	  krävs	  för	  att	  planteringarna	  ska	  lyckas.	  Med	  

litteraturen	  som	  hjälp	  har	  tre	  designförslag	  utformats	  för	  att	  passa	  tre	  olika	  

miljöer	  och	  platser.	  

	  

Litteraturen	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  har	  lärt	  mig	  mycket	  om	  odling	  och	  skötsel	  av	  

barrväxter.	  Den	  har	  även	  givit	  mig	  användbar	  information	  om	  olika	  barrsläkten	  

och	  de	  vanligaste	  arterna	  och	  namnsorterna	  inom	  dessa,	  men	  den	  har	  inte	  haft	  

mycket	  fokus	  på	  barrväxter	  i	  samplanteringar.	  Det	  har	  även	  varit	  mycket	  svårt	  

att	  hitta	  information	  om	  de	  lite	  mindre	  vanliga	  barrväxterna,	  vilka	  även	  verkar	  

vara	  ytterst	  sällsynta	  i	  landets	  handelsträdgårdar	  och	  plantskolor.	  Detta	  är	  jag	  

väldigt	  förvånad	  över,	  då	  det	  finns	  så	  många	  olika	  sorters	  barrväxter	  som	  är	  

friska,	  härdiga	  och	  högst	  användbara	  i	  våra	  trädgårdar.	  Att	  hitta	  olika	  spännande	  

sorters	  barrväxter	  via	  internet	  och	  få	  fram	  namnsorter	  och	  bilder	  är	  däremot	  

lätt,	  vilket	  har	  gjort	  att	  jag	  blivit	  inspirerad	  och	  nyfiken	  på	  att	  hitta	  mer	  om	  dessa	  

sorter.	  Då	  blev	  det	  lite	  frustrerande	  när	  jag	  inte	  kunde	  hitta	  den	  information	  jag	  

sökte.	  Kanske	  är	  det	  jag	  som	  inte	  vetat	  var	  och	  hur	  jag	  ska	  leta?	  Storleken	  har	  

varit	  det	  allra	  svåraste	  att	  hitta	  fakta	  om.	  Det	  verkar	  som	  om	  odling	  av	  flera	  arter	  

och	  namnsorter	  varit	  såpass	  begränsad	  i	  norra	  Skandinavien	  att	  det	  kanske	  inte	  

finns	  så	  mycket	  dokumenterat	  om	  detta.	  Härdigheten	  har	  också	  varit	  svår	  att	  

hitta	  på	  flera	  ovanligare	  sorter.	  Det	  har	  funnits	  mer	  information	  om	  detta	  

grundat	  på	  Nordamerikas	  växtzoner	  vilka	  är	  svåra	  att	  jämföra	  med	  de	  svenska	  

zonerna	  då	  de	  är	  indelade	  på	  helt	  olika	  sätt.	  	  

	  	  

När	  jag	  valde	  växter	  till	  mina	  designförslag	  försökte	  jag	  hålla	  mig	  till	  namnsorter	  

och	  arter	  som	  kändes	  som	  säkra	  val.	  Detta	  har	  dock	  varit	  svårt	  då	  min	  egen	  

erfarenhet	  och	  förkunskap	  av	  barrväxtodling	  är	  mycket	  begränsad.	  I	  

kombination	  med	  den	  bristfälliga	  information	  om	  enskilda	  namnsorter	  som	  
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anses	  härdiga	  i	  zon	  5	  och	  uppåt	  har	  det	  känts	  mycket	  svårt	  att	  endast	  göra	  säkra	  

växtval.	  Då	  mitt	  fokus	  har	  legat	  på	  att	  göra	  samplanteringar	  som	  för	  mig	  kändes	  

lite	  nyskapande	  med	  tanke	  på	  hur	  barrplanteringar	  i	  norra	  Sverige	  brukar	  se	  ut,	  

har	  jag	  i	  vissa	  fall	  valt	  lite	  mer	  ovanliga	  barrväxter.	  Dessa	  sorter,	  som	  till	  exempel	  

Pinus	  mugo	  'Jakobsen',	  Juniperus	  horizontalis	  'Yokon	  Bell'	  och	  Abies	  

nordmanniana	  'Pendula'	  hade	  jag	  önskat	  att	  jag	  hittat	  mer	  fakta	  om	  men	  jag	  har	  

ändå	  valt	  att	  ta	  med	  dem,	  då	  jag	  enligt	  de	  uppgifter	  som	  jag	  har	  funnit	  inte	  hittat	  

några	  tecken	  på	  varför	  de	  inte	  skulle	  fungera	  bra	  i	  de	  ståndorter	  och	  den	  växtzon	  

jag	  valt	  dem	  till.	  Jag	  tycker	  också	  att	  det	  är	  positivt	  att	  sprida	  den	  fakta	  som	  finns	  

om	  de	  ovanligare	  och	  härdiga	  barrväxterna.	  Om	  jag	  bara	  hade	  valt	  de	  allra	  

säkraste	  sorterna	  som	  pelartuja	  och	  vanlig	  bergtall	  skulle	  designförslagen	  

kännas	  väldigt	  tråkiga	  och	  inte	  alls	  inspirerande.	  Därför	  tycker	  jag	  att	  de	  

chansningar	  jag	  har	  valt	  att	  göra	  med	  växtvalen	  ändå	  går	  i	  linje	  med	  syftet	  för	  

examensarbetet.	  	  

	  

Dock	  ska	  det	  subjektiva	  i	  växtvalen	  och	  i	  övriga	  val	  i	  designprocessen	  

poängteras.	  Arbetet	  och	  hela	  processen	  hade	  sett	  helt	  annorlunda	  ut	  om	  jag	  valt	  

andra	  fiktiva	  platser	  till	  mina	  designförslag	  eller	  om	  jag	  istället	  valt	  en	  faktisk	  

plats	  att	  jobba	  med.	  Designförslagen	  skulle	  kunna	  se	  ut	  på	  tusentals	  olika	  sätt	  

beroende	  på	  många	  olika	  komponenter,	  detta	  är	  resultatet	  av	  de	  val	  jag	  själv	  

gjort	  i	  den	  följd	  jag	  har	  gjort	  dem	  med	  mitt	  eget	  tycke	  och	  tänk	  som	  

utgångspunkt.	  Litteraturen	  som	  jag	  har	  haft	  som	  bakgrund	  har	  givetvis	  också	  

varit	  en	  avgörande	  komponent	  i	  hur	  designen	  tagit	  form.	  

	  

När	  jag	  tittar	  på	  de	  designförslag	  och	  de	  växtval	  som	  jag	  har	  gjort	  till	  denna	  

uppsats	  är	  det	  jag	  känner	  mig	  mest	  osäker	  på	  huruvida	  jag	  har	  lämnat	  tillräckligt	  

med	  plats	  åt	  barrväxterna	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  trivas	  många	  år	  framöver.	  

Storleksguiden	  har	  skiljt	  sig	  avsevärt	  i	  litteraturen,	  ibland	  med	  flera	  meter,	  och	  

det	  har	  varit	  svårt	  att	  veta	  vilken	  källa	  som	  är	  trovärdigast.	  Många	  böcker	  är	  

slarviga	  med	  att	  skriva	  ut	  exakt	  vad	  som	  menas	  med	  höjd	  och	  bredd.	  Om	  det	  

exempelvis	  är	  när	  plantan	  är	  10	  år	  eller	  den	  slutgiltiga	  höjden	  som	  skrivs	  ut,	  

tillexempel.	  Vissa	  källor	  har	  bara	  gett	  information	  om	  hur	  många	  centimeter	  

plantan	  växer	  per	  år,	  och	  då	  är	  det	  ju	  också	  beroende	  på	  var	  den	  planteras	  och	  
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hur	  stor	  den	  är	  vid	  planteringen	  tänker	  jag.	  Detta	  har	  gjort	  det	  svårt	  att	  veta	  hur	  

stor	  plats	  de	  olika	  barrväxterna	  behöver	  och	  eftersom	  det	  om	  och	  om	  igen	  

poängteras	  att	  de	  ska	  ha	  nog	  med	  utrymme	  för	  att	  trivas	  känns	  det	  ju	  väldigt	  

viktigt.	  Jag	  har	  försökt	  att	  ge	  dem	  lite	  större	  plats	  än	  vad	  litteraturen	  anger	  men	  

är	  ändå	  rädd	  att	  jag	  gett	  dem	  för	  lite	  utrymme	  i	  söderslänten	  och	  i	  

entréplanteringen,	  just	  därför	  att	  informationen	  om	  hur	  stora	  de	  blir	  på	  sikt	  har	  

varit	  så	  svår	  att	  finna.	  	  

	  

Jag	  tänker	  att	  en	  anledning	  till	  att	  barrväxterna	  blivit	  så	  impopulära	  beror	  på	  

svårigheten	  att	  skapa	  planteringar	  som	  ser	  välkomponerade	  ut	  under	  hela	  

barrväxternas	  levnadstid.	  Den	  stora	  fördelen	  med	  barrväxterna,	  att	  de	  lever	  så	  

länge	  och	  är	  en	  så	  frisk	  växtgrupp,	  är	  också	  deras	  nackdel.	  För	  det	  är	  svårt	  att	  

planera	  en	  trädgård	  eller	  rabatt	  och	  tänka	  sig	  hur	  det	  kommer	  att	  se	  ut	  om	  30	  år.	  

Det	  är	  svårt	  att	  veta	  hur	  snabbt	  varje	  enskild	  individ	  av	  barrväxt	  etablerar	  sig	  

och	  hur	  fort	  de	  växer.	  Många	  komponenter	  spelar	  in;	  väder,	  vind,	  mikroklimat,	  

storlek	  på	  planta,	  omgivande	  växtlighet,	  plantering,	  jordmån,	  rottillväxt	  och	  så	  

vidare.	  En	  hel	  del	  av	  dessa	  komponenter	  har	  vi	  som	  människor	  inte	  så	  stor	  makt	  

att	  påverka	  och	  därför	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  vi	  har	  goda	  kunskaper	  om	  hur	  vi	  

ska	  göra	  med	  det	  som	  vi	  faktiskt	  kan	  påverka.	  Att	  se	  till	  att	  växterna	  hamnar	  på	  

platser	  som	  de	  kommer	  trivas	  på;	  i	  rätt	  jord,	  rätt	  läge	  och	  med	  rätt	  växtgrannar	  

är	  avgörande	  för	  om	  de	  kommer	  att	  trivas.	  Varför	  detta	  skulle	  vara	  svårare	  med	  

barrväxter	  än	  någon	  annan	  växtgrupp	  har	  jag	  svårt	  att	  förstå.	  Den	  bristande	  

förståelsen	  för	  barrväxters	  ståndort	  och	  hur	  de	  ska	  skötas	  får	  kanske	  ses	  som	  en	  

missuppfattning	  som	  hängt	  kvar	  sedan	  de	  ”skötselfria”	  trädgårdarna	  på	  70-‐talet.	  

Jag	  hoppas	  att	  användningen	  av	  barrväxter	  ökar	  igen	  och	  att	  kunskapen	  om	  

denna	  växtgrupp	  sprids.	  Att	  flera	  arter	  och	  namnsorter	  som	  fungerar	  här	  i	  norr	  

finns	  tillgängliga	  i	  landets	  handelsträdgårdar	  och	  att	  vi	  har	  vett	  att	  förstå	  deras	  

värde	  som	  vintergröna	  trädgårdsväxter	  med	  en	  mycket	  stor	  mångfald	  i	  färg	  och	  

form.	  	  
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4.2	  Metoddiskussion	  
	  

Ämnet	  och	  syftet	  i	  denna	  uppsats	  gör	  att	  processbeskrivningens	  form	  lämpar	  sig	  

bra	  då	  det	  går	  att	  följa	  designprocessen	  från	  början	  till	  slut.	  Litteraturstudien	  

som	  har	  legat	  som	  grund	  för	  designförslag	  och	  växtval	  skulle	  med	  fördel	  kunna	  

ha	  kompletterats	  med	  intervjuer.	  Att	  intervjua	  kunniga	  trädgårdsmästare	  och	  

hortonomer	  med	  mycket	  erfarenhet	  av	  barrväxter	  och	  odlingen	  av	  dessa	  skulle	  

troligen	  gjort	  valet	  av	  växter	  betydligt	  lättare.	  Det	  hade	  även	  varit	  önskvärt	  med	  

vetenskapliga	  artiklar	  och	  avhandlingar	  som	  källor	  men	  jag	  lyckades	  inte	  hitta	  

några	  som	  passade	  det	  valda	  ämnet.	  	  

	  

Upplägget	  av	  designförslagen	  skulle	  ha	  kunnat	  se	  ut	  på	  en	  rad	  olika	  sätt.	  Jag	  hade	  

till	  exempel	  kunnat	  göra	  flera	  enkla	  skisser	  på	  olika	  förslag	  till	  en	  och	  samma	  

fiktiva	  plats.	  Då	  hade	  jag	  kunnat	  arbeta	  mig	  igenom	  platsen	  mer	  grundligt	  och	  

pröva	  olika	  möjligheter	  till	  uttryck.	  Det	  hade	  också	  varit	  ett	  sätt	  att	  visa	  på	  

barrväxternas	  mångfald.	  Jag	  hade	  även	  kunnat	  jobba	  med	  en	  faktisk	  plats,	  vilket	  

jag	  tänker	  hade	  gjort	  att	  uppsatsen	  blivit	  mer	  inriktad	  på	  ekologiska	  aspekter	  

vad	  gäller	  växtbetingelser	  som	  jord,	  vind	  och	  vatten.	  Det	  hade	  också	  varit	  

intressant.	  Med	  den	  tidsram	  och	  den	  omfattning	  en	  sådan	  här	  uppsats	  innebär	  

skulle	  det	  dock	  inte	  ha	  lämnat	  lika	  mycket	  tid	  åt	  själva	  designen.	  Mina	  

avgränsningar	  och	  valet	  att	  jobba	  med	  tre	  olika	  tänkta	  miljöer	  grundade	  sig	  i	  att	  

jag	  ville	  ge	  mycket	  utrymme	  åt	  själva	  designprocessen.	  Det	  var	  också	  därför	  det	  

kändes	  viktigt	  att	  inte	  bara	  göra	  skisser	  till	  förslagen	  utan	  faktiskt	  fullfölja	  

designen	  helt,	  gå	  igenom	  processen	  från	  början	  till	  slut.	  Se	  hur	  de	  olika	  

designvalen	  sker	  och	  vad	  som	  ligger	  bakom	  dem.	  Förhoppningen	  var	  också	  att	  

inspirera	  fler	  att	  våga	  använda	  barrväxter	  på	  nya	  sätt	  och	  se	  att	  det	  finns	  

möjligheter	  att	  odla	  barrväxter	  på	  olika	  ståndorter	  och	  högre	  växtzoner.	  	  	  	  

	  

 5.	  Sammanfattning	  
	  

Denna	  uppsats	  presenterar	  tre	  designförslag	  på	  planteringar	  med	  härdiga	  

barrväxter	  i	  fokus.	  Syftet	  med	  förslagen	  är	  att	  ge	  kunskap	  om	  hur	  en	  
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samplantering	  med	  härdiga	  barrväxter	  kan	  komponeras	  så	  att	  samtliga	  ingående	  

arter	  får	  bästa	  möjligheter	  att	  växa	  och	  leva	  tillsammans.	  Syftet	  är	  också	  att	  

skapa	  vackra	  och	  estetiskt	  tilltalande	  planteringar	  för	  att	  på	  så	  sätt	  inspirera	  

trädgårdsägare	  och	  trädgårdsintresserade	  att	  se	  på	  barrväxter	  med	  nya	  ögon.	  I	  

arbetet	  besvaras	  frågeställningarna:	  Vilket	  urval	  av	  barrväxter,	  perenner	  och	  

lignoser,	  härdiga	  i	  zon	  5,	  kan	  passa	  att	  samplantera?	  Hur	  skulle	  tre	  förslag	  på	  

samplanteringar	  med	  härdiga	  barrväxter	  kunna	  se	  ut?	  

	  

Designförslagen	  är	  gjorda	  till	  tre	  fiktiva	  platser	  med	  olika	  ståndort	  i	  växtzon	  5;	  

en	  liten	  entréplantering	  i	  västerläge	  med	  kalkhaltig	  jord,	  en	  mellanstor	  

plantering	  i	  söderslänt	  med	  sandblandad	  jord	  och	  en	  parkplantering	  i	  fuktig	  jord	  

med	  ett	  lågt	  pH-‐värde.	  Platserna	  är	  valda	  med	  tanken	  att	  läsarna	  ska	  kunna	  

inspireras	  att	  använda	  barrväxter	  i	  olika	  typer	  av	  planteringar	  och	  trädgårdar.	  I	  

metoden	  ingår	  en	  litteraturstudie,	  en	  designprocess	  och	  en	  processbeskrivning.	  

Litteraturstudien	  har	  gjorts	  inom	  området	  barrväxter,	  med	  fokus	  på	  barrväxters	  

ståndort	  och	  hur	  de	  fungerar	  i	  samplanteringar	  med	  perenner	  och	  lignoser.	  

Denna	  ligger	  till	  grund	  för	  växtvalen.	  

	  

En	  stor	  del	  av	  resultatet	  utgörs	  av	  designförslagen,	  som	  presenteras	  i	  utförliga	  

illustrationer.	  Dessa	  redovisas	  också	  genom	  en	  processbeskrivning,	  för	  att	  belysa	  

designprocessens	  val	  från	  början	  till	  slut.	  Slutsatsen	  som	  kan	  dras	  efter	  denna	  

uppsats	  är	  att	  barrväxter	  fungerar	  mycket	  bra	  i	  samplanteringar	  med	  perenner	  

och	  lignoser	  och	  att	  det	  finns	  många	  möjligheter	  vad	  gäller	  val	  av	  växter	  och	  

platser.	  Det	  viktigaste	  att	  tänka	  på	  är	  att	  skaffa	  sig	  kunskap	  om	  barrväxternas	  

ståndort	  och	  storlek	  samt	  att	  ge	  dem	  tillräckligt	  med	  plats	  i	  samplanteringen.	  Det	  

svåraste	  under	  arbetets	  gång	  har	  varit	  att	  hitta	  relevant	  information	  om	  storlek	  

och	  härdighet	  vad	  gäller	  de	  lite	  ovanligare	  sortnamnen	  av	  barrväxter.	  Dessa	  

kändes	  ändå	  viktiga	  att	  ta	  med	  då	  all	  information	  som	  funnits	  tyder	  på	  att	  de	  är	  

härdiga	  och	  värda	  att	  odlas	  mer	  här	  i	  norra	  Skandinavien.	  Bakom	  

designförslagen	  ligger	  även	  en	  idé	  om	  att	  hitta	  nya	  sätt	  att	  använda	  barrväxter,	  

detta	  för	  att	  inte	  göra	  upprepningar	  av	  de	  skötselfria	  planteringarna	  med	  

barrväxter	  som	  blev	  så	  oerhört	  populära	  på	  70-‐talet	  och	  som	  delvis	  har	  givit	  

barrväxter	  ett	  dåligt	  rykte.	  
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