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Buskar används flitigt i offentliga plantering-
ar då de inte bara ger fina säsongskvaliteter 
såsom blomning, fruktsättning, höstfärger etc., 
utan har även viktiga tekniska och biologis-
ka kvaliteter som är avgörande för en hållbar 
biologisk mångfald i städer och ekonomiskt 
hållbara planteringar som inte behöver stän-
digt återkommande skötselinsatser. I detta fak-
tablad presenteras en introduktion till en av 
de mest använda växtgrupperna för offentliga 
miljöer, nämligen låga marktäckande buskar. 

Buskar utgör en betydande andel av det 
växtmaterial som årligen planteras i så-
väl privata som i offentliga miljöer. Som 
exempel kan nämnas att en sammanställ-
ning avseende den typiska användning-
en av olika kategorier växtmaterial vid 
projekteringsarbete i ett bostadsområde 
(Augustenborgsområdet, Malmö) visar 
att kostnaderna för låga buskar utgör hela 
48 % av all växtanvändning. Trots denna 
stora användning finns det få publikatio-
ner som kan ge en välbehövd guidning 
kring vilka buskar man skall använda för 
stadens varierande växtmiljöer. Under det 
senaste decenniet har en stor andel nya 
sorter av buskar kommit ut på marknaden 
där erfarenheten om dem för offentliga 
miljöer är mycket begränsad och där just 
tillgänglig litteratur inte hängt med. 

Målsättningen med detta faktablad är 
att ge en presentation av ett samarbets-
projekt mellan SLU och Sveriges Plant-
skoleindustri där selektion och kun-
skapsutveckling kring växtgruppen ’låga 
marktäckande buskar’ har varit i fokus. 
Denna skrift skall ses som en första in-
troduktion i ämnet med förhoppningsvis 
flera kommande publikationer i ämnet.

 

Projekt: Låga marktäckande 
buskar för offentliga miljöer
I Sverige pågår ett intensivt selektionsar-
bete i samarbete mellan plantskoleindu-
strin och universiteten där målsättningen 
är att ta fram ett pålitligt växtmaterial för 
offentliga miljöer, och där buskar utgör 
en betydande del i detta arbete. Förutom 
att ta fram sorter med ett växtsätt som 
gör dem användbara som marktäckare fo-
kuserar man även på deras kapacitet att 
hantera olika typer av växtmiljöer, samt 
deras kapacitet att leverera olika typer av 
ekosystemtjänster. I kommande publika-
tioner hoppas vi kunna presentera mer 
om detta då vi idag, likt trädanvändning-
en i offentliga miljöer, behöver bredda 
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användningen av en större mångfald av 
arter, då vi har en tendens att överanvän-
da ett fåtal arter och sorter. Skulle dessa 
buskar drabbas av allvarliga sjukdomsan-
grepp eller skadedjur riskerar vi förlora 
stora viktiga planteringar som kommer 
att kosta enorma belopp att återställa. Ge-
nom att satsa på en så stor mångfald av 
släkten och arter blir risken och skade-
verkan betydligt mindre. I detta faktablad 
har vi valt att lyfta fram tre arter där vi 
idag genomför ett riktat selektionsarbete 
då de har en stor potential att komplettera 
sortimentet av låga marktäckande buskar 
för offentliga miljöer.
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Bild 1. Marktäckande buskar i offentliga miljöer ger både vackra och funktionella planteringar. 
På bilden Lonicera caerula var kamtschatica ’Anja’ E i en samplantering med Syringa reticulata 
’Ivory Silk’
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Låga marktäckande buskar
Gruppen har som namnet avslöjar som en 
av sina främsta uppgifter att täcka marken, 
detta för att inte solljuset ska nå ner till 
jordytan. Solen är ”motorn” i de flesta ve-
getationssytem, och genom att begränsa 
solljuset kan man hindra eventuella ogräs 
att gro och växa sig stora. Därför ska helst 
buskarna vara täta och ha en viss höjd. Är 
de för låga kan ogräsen ändå växa igenom 
och är det för höga mister sin funktion 
i t.ex. trafikmiljöer eller under fönster i 
fasadplanteringar då man i sådana fall blir 
tvungen att återkommande beskära dem 
för att reducera höjden för att de inte ska 
skymma sikten, vilket är resursslöseri som 
dessutom gör att buskarna blommar min-
dre samt blir fula i växtsättet. Dessutom 
uppfattar många att högväxande buskage 
är otäcka och otrygga ur ett säkerhetsper-
spektiv.

Just att täcka marken kan buskarna 
göra på flera olika sätt. Dels kan buskar 
med ett kompakt växtsätt, som planteras 
tillräckligt tätt, få en mycket tät och ef-
fektiv marktäckning. I andra fall kan även 
ett lågt men brett växtsätt, med grenar 
som lägger sig på marken och med tiden 
täcker stora ytor, eller rotskott där bus-
ken sprider sig och med tiden ”täpper” 
till eventuella luckor vara effektivt som 
marktäckning. 

Avstånd och samplanteringar
Det är av stor vikt att plantera buskarna 
med lagom avstånd mellan varandra. Allt-
för täta plantavstånd medför att plantorna 
konkurrerar och blir varandras ogräs. Dels 
gör konkurrensen plantorna svagare, dels 
pressar de varandra att växa på höjden 
och på så sätt kan de bli betydligt högre 
än om de planteras glesare. Därför är det 
viktigt att inte generalisera med plantav-
stånden bara för att de har en låg sluthöjd 
när de växer ensamma.

Buskar av den här typen, som ibland 
lite föraktfullt kallas för fyllnadsbuske, 
fönsterblecksbuske eller green concrete, ska 
helst vara billig (lättförökad), lättetable-
rad och snabbt växa upp till en rimlig 
sluthöjd. Tillväxthastigheten kan variera 
stort mellan olika arter och sorter. Det är 
önskvärt att buskarna har en snabb eta-
blering och tidig tillväxt så att plantering-
en snabbt sluter sig. Därför är det viktigt 
att ge planteringarna goda förutsättningar 
till en snabb start genom att erbjuda goda 
markförhållanden och en noggrann eta-
bleringsskötsel, där främst bevattningen 
är avgörande. Även en noggrann ogräs-
bekämpning innan planteringen har slutit 
sig är till fördel då många buskar får en 
snabbare utveckling och tillväxt om de 
slipper konkurrera om resurserna med 
andra oönskade växter. Ett generellt tips 

är att de mer stresstoleranta arterna, de 
som här beskrivs som toleranta för torra 
och fattiga växtförhållanden, och/eller 
skuggiga förhållanden är sådana som är 
betydligt långsammare i sin etablering 
och tidiga utveckling. Då de är utpräglade 
s.k. stresstrateger tar de det säkra före det 
osäkra beträffande alltför generösa inves-
teringar i tillväxt utan skyndar långsamt. 
Därför är det extra viktigt att dels ha tåla-
mod för dessa typer av planteringar, dels 
kunna planera för att etableringsskötseln 
kanske förlängs någon säsong för att få en 
bra etablering och täckningsgrad. Den-
na investering är mödan värd då plante-
ringen därefter i många fall blir mer eller 
mindre skötselfri. 

Doftsumak, Rhus aromatica
Doftsumaken härstammar från centrala 
och östra Nordamerika, från sydöstra Ka-
nada i norr till Florida i söder. I naturen 
har arten svårt att konkurrera på alltför 
rika marker, vilket har medfört att den 
har fått acceptera att växa i betydligt be-
svärligare miljöer såsom rasbranter, sand-
dyner, klippavsatser och ute på den ogäst-
vänliga prärien. Den rena arten varierar 
stort i uttryck och storlek, allt från nästan 
ogenomträngliga buskage på 1,5 meters 
höjd till låga och täta marktäckande bus-
kar. I odling är det nästan omöjligt att 
hitta den rena arten. Istället är det huvud-
sakligen sorten ’Grow-Low’ som åter-
finns i handel. Doftsumaken är inte den 
mest iögonfallande bland prydnadsbuskar. 
Den har friskt gröna blad sommartid med 
en blekgul blomning i skottspetsarna un-
der våren. Bladen och de nya skotten är 
tydligt aromatiska när man gnuggar dem 
mellan fingrarna, därav dess namn ”Le-
mon Sumac”, ”Sweet Scented Sumac” 
etc. Om bladen är anonyma sommartid 
så är höstfärgerna desto mer framträdande 
med orangeröda till karminröda nyanser. 
De röda frukterna (som i Sverige endast 
förekommer mycket sparsamt) är ätliga 
och har en frisk citronsmak. 

Utifrån naturstudier framgår det tyd-
ligt att doftsumaken kan hantera riktigt 
utmanande förhållanden. Denna tole-
rans har den även i odling då den i östra 
USA framgångsrikt används i exempelvis 

Bild 2. från ett av flera försöksfält där selektion av framtidens marktäckande buskar genomförs
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gatumiljöer som ställer stora krav på to-
lerans mot salt och varma och periodvis 
riktigt torra förhållanden. Den används 
även flitigt för släntstabilisering och ar-
merar effektivt marken med sina rötter. 
Arten får anses något långsam i sin tidiga 
etablering, vilket medför att en noggrann 
etableringsbevattning och ogräsrensning 
är nödvändig åtminstone de två första 
växtsäsongerna. Därefter är dess tillväxt 
betydligt kraftigare. Krukodlade kvaliteter 
rekommenderas. 

I selektionsprojektet mellan SLU och 
Sveriges Plantskoleindustri är doftsuma-
ken högaktuell där målsättningen är att 
finna genotyper som med en för arten 
snabb tillväxt utvecklar ett tätt växtsätt 
med en sluthöjd på 80 cm. I nuläget ge-
nomförs provodlingar av ett flertal ge-
notyper med nämnda uttryck vilka vi 
inom en snar framtid förhoppningsvis kan 
erbjuda marknaden. Arten har som poten-
tial att vara odlingsvärd i odlingszon 1-4.

Getris, Diervilla lonicera
Arten är vildväxande i nordöstra USA 
och sydöstra Kanada, inte minst på platser 
som återkommande utsätts för skogsbrän-
der. I sina naturliga växtmiljöer påträf-
fas den huvudsakligen i stenig terräng, i  

rasbranter eller i steniga strandmiljöer  
utefter sjöar eller floder. Ett smeknamn 
den har fått utifrån sin naturliga utbred-
ning är ”gravel weed”. På sina naturliga 
ståndorter visar getriset på en imponeran-
de tolerans för besvärliga, och inte minst 
skiftande, växtmiljöer och får en god  
utveckling även under riktigt utmanande 
förhållanden. Toleransen för både relativt 
näringsfattiga och riktigt torra såväl som 
periodvis fuktiga förhållanden har arten 
även i odling, vilket gör den mycket  
användbar för många av de mer utmanan-
de planteringar som anläggs i såväl priva-
ta som offentliga miljöer. Dessutom har 
arten en väl utvecklad tolerans att kunna 
hantera både skuggiga och soliga förhål-
landen. Detta visar getriset i sina naturliga 
miljöer då den både påträffas utmed  
exponerade rasbranter såväl som i täta och 
skuggiga skogsmiljöer.      

Getriset utvecklas till en lägre buske 
som med tiden blir omkring 1 meter 
hög och initialt åtminstone 1,5 meter 
bred, men som långsamt sprider sig med  
utlöpare. Storleken kan variera mellan 
olika sorter och mellan olika plantor om 
man väljer fröförökat växtmaterial, vilket 
innebär att man, för att få ett enhetligt  
uttryck, bör välja klonförökat material. 
Artens växtsätt är som nyplanterad tätt 
och rundat för att snart bli något spretigt 
och stökigt. Redan efter ett år eller två blir 
grenarna mer bågformade och överhäng-
ande mot marken och ger då återigen 
ett mer städat intryck. Skillnaden i den 
tidiga utvecklingen och uttrycket varie-
rar start beroende på tillgång på ljus och 
fukt. Bladverket är under sommaren friskt 
grönt, medan nytillväxten är vackert rö-
daktig vilket ger massplanteringar av arten 
en fin anstrykning i rostrött emot de äldre 
gröna bladen. Även grenarna är brunröda, 
vilket ger buskagen ett lite dunkelt rödak-
tig skimmer. Blomningen är hos getriset 
kanske inte den mest iögonfallande, utan 
består av en samling trumpetformade  
klargula blommor (omkring 1 cm långa) 
i juni-augusti. Om inte blomningen är av 
något större värde så är höstfärgerna desto 
tydligare och kan vissa år inta starkt vin-
röda nyanser, särskilt i torra exponerade 
lägen.  

Trots artens rätt anonyma uttryck är ge-

triset en av de mest lovande marktäckande 
buskarna i plantskolesortimentet. Dess täta 
och jämna växtsätt gör den till en ypper-
lig ”vävarväxt” d.v.s. en växt som kan väva 
samman en plantering tillsammans med 
andra mer solitära buskar eller träd. Det 
breda växtsättet och de mjuka bågforma-
de grenarna gör att den på ett föredömligt 
sätt täcker ända ner till marken och där-
med effektivt förhindrar ogrästillväxt.

I odling representeras getriset främst av 
rena arten, men också av sorten ’Dilon’ 
som är kraftigväxande och utvecklas en tät 
buske med bra marktäckande egenskaper, 
omkring 1 meter hög, med kopparfärgade 
blad under våren för att senare på säsong-
en få en mer mörkgrön färg. Höstfärgerna 
är vanligen purpurfärgade. Sorten ’Dilon’ 
anses vara härdig i zon 1-4 (5). Vi hoppas 
i nämnda selektionsarbete kunna beri-
ka sortimentet med ytterligare sorter av  
getris med användbara och vackra uttryck 
och växtsätt.

Bild 3. En låg typ av doftsumak (Rhus aro-
matica) i offentlig planterin i östra USA.

Bild 4. Höstfärgning hos doftsumak 
(Rhus aromatica)

Bild 5. Refugplantering av getris (Diervilla 
lonicera)

Bild 6. Blomning hos getris (Diervilla lonicera)
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Krypidegran: Taxus baccata 
’Repandens’
Den vanliga idegranen (T. baccata) före-
kommer i Sverige främst i kustområ-
den från Bohuslän i väster till Dalälvens 
mynning i Gästrikland i öster. Inlandsfö-
rekomster av arten finns i områden väs-
ter om Vänern samt i Närke och i östra 
Småland. I sin helhet har idegranen ett 
utbredningsområde som sträcker sig från 
de brittiska öarna och över större delar 
av Europa med östlig gräns via Baltikum 
och Polen till Krim i södra Ukraina samt 
Kaukasus och de Kaspiska bergsskogarna 
i norra Iran. Det finns även uppgifter om 
att arten även skall förekomma i Atlas-
bergen i norra Algeriet. Den rena arten 
förekommer huvudsakligen som under-
vegetation i svala och fuktiga lövskogar. 

är en mycket vacker buske för samplan-
teringar med andra buskar och perenner 
då sortens mörkgröna barrskrud blir ett 
tydligt komplement eller fond till andra 
växters bladverk, blomning, höstfärger 
etc. Härdig till zon 1-4. I dagens plant-
skoleproduktions har detvisat sig att det 
förekommer flera olika typer av krypide-
gran där vi kan finna riktigt låga mark-
täckande typer till mer storväxta plantor 
som med tiden kan nå nästan 2 meter i 
höjd. I projektet har vi valt att välja ut 
några av alla desa typer av krypidegran 
för att kunna erbjuda marknaden ett mer 
pålitligt växtmaterial där man på förhand 
kan veta hur snabbt de växer och slutlig 
storlek och växtsätt. 

Den är mycket skuggtålig men kräver en 
god tillgång på markfukt för att utvecklas 
framgångsrikt.

Sorten ’Repandens’ är en marktäck-
ande typ av arten som växer med ho-
risontella grenar som med tiden täcker 
marken. Till en början har den ett mer 
platt växtsätt för att med tiden få en nå-
got mer påtaglig höjdtillväxt. I täta plan-
teringar kan den med tiden bygga upp 
sig på höjden och bli betydligt högre än 
de 50 cm som annars är normalt. Att den 
under vissa förhållanden kan bli för hög 
är dock sällan ett stort problem. Genom 
sortens relativt långsamma tillväxt sker 
inte denna höjdtillväxt alltför snabbt och 
det är enkelt att hålla efter dem genom  
beskärning då idegran går att beskära näs-
tan hur mycket som helst. ’Repandens’ 

Bild 7. Krypidegran (Taxus baccata ’Repandens’)


