
TRÄDGÅRDSKÖTSELRÅD 
OGRÄSRENSNING
Prioritera områden kring entréer och andra områden som syns mycket. Rensning bör 
ske minst två gånger på våren/försommaren mellan april-juni samt en gång i augusti. 

PRYDNADSBUSKAR
Vårblommande buskar gallras efter blomning, övriga i mars-april.

BERBERIS, LÅG RÖD
Häckberberisen beskärs regelbundet om man önskar en klippt häck. Om man föredrar 
en friväxande, så blir häcken både vacker och ogenomträngligt skyddande med sina 
vassa törnen och sitt täta växtsätt. De andra sorterna behöver bara beskäras om de blivit 
för stora. Gallra i så fall bort de äldsta grenarna. (www.odla.nu)

BRUDSPIREA
Föryngras genom att ta bort ca 1/3 av de äldre grenarna varje år.

FORSYTIA
Forsythia kan man med fördel gallra ur varje år efter blomningen för att hela tiden 
stimulera nya grenar att växa fram. Om man beskär på våren klipper man bort blom-
morna, eftersom den blommar på fjolårsskott. När busken har blivit risig är det dags för 
en rejäl beskärning. Kapa alla grenar ca två decimeter ovan marken när blommorna har 
fallit så kommer snart busken att se ut som ny. (www.svt.se/gröna rum)

GULLKORNELL
Det bästa är att klippa av buskarna på 10-15 cm höjd på vårvintern, så växer de upp 
fi nt igen under kommande säsong. Man kan även lämna 5-10 unga grenar på varje 
buske, för att få höjd på busken häcken lite snabbare. Man toppar då dessa skott på 80
cm höjd. Gullkornell är inte känslig och några veckor hit eller dit har ingen avgörande 
betydelse.

HÄGGMISPEL
Häggmispel kan beskäras relativt kraftigt och det görs bäst om senvintern eller strax 
efter blomningen. Föryngringsbeskärning görs för att stimulera växten att skjuta nya 
skott långt ner. Detta görs genom att man gallrar bort äldre grenar, några enda nere vid 
basen. Man skär bort tätt sittande och konkurrerande grenar. Gör en jämn uttunning av 
grenverket, så att den naturliga buskformen bibehålls. (www.svt.se/gröna rum)

HÖSTOXBÄR
Friväxande häck: beskärs på senvintern. Ta bort gamla grenar ända ner till marken.
Korta in långa skott. Blir 2-3 m hög som friväxande. Klippt häck: beskärs på senvinter. 
Trimma vid midsommar och aug-sept. 10-20 cm utväxt per år är lagom. En något pyra-
midal form gör att de nedre grenarna inte blir glesa.
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MÅBÄR
Klippt häck: beskärs på senvinter. Kan trimmas vid midsommar och aug-sept. 10-20
cm utväxt per år är lagom. En något pyramidal form gör att de nedre grenarna inte 
blir glesa. 

Friväxande häck: ett mer “naturligt” vilt utseende. Beskär lätt första åren på senvin-
tern eller på hösten, när löven börjar falla, för att få tätare plantor. Måbär är väldigt 
tålig och kan beskäras ner till 1-2 dm om busken har blivit risig.

NORSK SPIREA
Ta bort gamla grenar ända ner till marken och korta in långa skott. Kan även användas 
till en mer klippt häck, men kraftig beskärning gör att blomningen uteblir samma år. 
Underhållsbeskärning görs därför bäst efter blomningen.

KORALLKORNELL
Föryngra genom att ta bort gamla och torra grenar. Om man kortar ner grenar på olika 
höjd kan den ”täta till sig”.

VÅRFORSYTIA
Kan föryngras genom att ta bort ca 1/3 av de äldre grenarna varje år. Tål att klippas 
ner hårt.

ÖLANDSTOK
Ölandstok är ingen känslig buske och kan klippas i stort sett vilken tid på året som 
helst. Förslagsvis kan en grövre beskärning göras på våren och sedan kan en utgall-
ring och fi nputsning göras under sommaren. (www.svt.se/gröna rum)

ROSOR

NINA WEIBULL, RÖD POLYANTHA
Ska beskäras relativt hårt. Gallra först bort alla svaga skott och skadade grenar. De 
kvarvarande skotten beskärs ner till ca 3 ögon (ca 5-10 cm) ovan mark. Planteras med 
ca 50 cm avstånd.

THE FAIRY, ROSA DVÄRG  -MARKTÄCKANDE ROS
Ofta mycket lättskötta och anspråkslösa. Det täta växtsättet gör att de har många 
knoppar som kan skjuta nya skott vid beskärning. Beskärs vid behov, för att bibehålla 
täta plantor. Planteras med ca 40-60 cm avstånd. 

PARKROSOR POTATISROSOR – RÖD, RÖD-LILA OCH GULA
Dessa är de härdigaste rosorna. Kan planteras fritt i trädgården. Dessa rosor behand-
las som vanliga blomsterbuskar och får växa i stort sett fritt tills de nått 5-7 års ålder. 
Då föryngrar man dem genom att ta bort ca 1/6 av buskarnas grenverk, i första hand 
torra grenar och grenar med dålig placering. Höjd ca 1,5 meter.

KLÄTTERROSOR

KLÄNGROS – MÖRKRÖD
Klätterrosor bör i första hand gallras på döda och skadade grenar. De kan generellt 
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lämnas i fred ett år eller två efter plantering. Vid beskärning av klätterrosor är det bra 
att veta om de blommar på årsskotten eller fjolårsskotten. Blommar de på årsskotten, 
påverkas blomningen mindre vid beskärning och vid tillbakafrysning. Blommar de 
på fjolårsskotten beskär man efter blomningen, för att inte gå miste om blomningen. 
Korta gärna in någon eller några av huvudgrenarna ner till ca 30-50 cm över marken 
efter ett par år för att få en tätare planta. (www.partiplantskolan.se)

Svarta prickar på rosenbladen betyder att rosen har svartfl äcksjuka. Det är vanligt, 
och man behöver inte göra någonting åt det. 

CLEMATIS – STOR - BLÅ
Det avgörande när man skall beskära klematis är att veta om det är en sort som blom-
mar på årsskotten eller gammal ved. De som blommar på årsskotten kan man beskära 
kraftigt om våren, eftersom man inte riskerar att klippa bort ved som det kommer 
blomknoppar på. Däremot skall man vara försiktigare med beskärningen av sorter som 
blommar på gammal ved. Dessa sorter behöver inte beskäras alls, om det inte är för 
att de tar för mycket plats eller blir glesa nertill. Klematis som blommar på ettårsskot-
ten är: “Jackmani”, “Comtesse de Bouchard”, “Ville de Lyon” och de fl esta småblom-
miga, medan “Mme Le Coultre”, “Nelly Moser”, “The President” blommar på gammal 
ved. Beskärningstiden för storblommiga klematis är nu på våren när risken för frost är 
över, medan man kan vänta med att beskrära och gallra ur småblommiga klematis till 
sommaren. (www.svt.se/gröna rum)

ALLMÄNT ROSORNA
Alla vildskott (skott från delen som utgör rotdelen av rosen) ska tas bort ända 
nere vid fästet, det räcker tyvärr inte att bara klippa av den vid markytan. Vildskott 
urskiljs enklast genom att de har ett annat växtsätt, ofta kraftigare, och lite annor-
lunda blad än den ”ädla” rosen. Oftast har vildskott 9-11 småblad, men det kan variera 
med grundstam. Det kan tyckas lite småroligt att ha två olika rossorter i samma buske, 
men det sker på bekostnad av den ros du faktiskt valde ut och köpte. Efter ett tag 
kommer grundstammen att ta över och den har inte alls samma prydnadsvärde som den 
ädla rosen.

Rosor bör vintertäckas, dvs kupa jord kring buskarna på hösten och täcka med gran-
ris.Ska beskäras på våren ungefär när björkarna börjar få musöron. Gödsla under vår 
och sommar. (www.partiplantskolan.se)

PÄRMREGISTER

• Detta blad sätts in under fl ik 12
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